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I. Introducere 
 

Strategia de dezvoltare a Comunei Valea Doftanei defineşte o imagine clară a obiectivelor 

strategice şi a căilor de operaţionalizare a acestora, asumate de către administraţia publică locală. 

Strategia de dezvoltare reprezintă un document important pentru dezvoltarea Comunei Valea 

Doftanei. 

Procesul de elaborare a strategiei este complex şi implică utilizarea unei game largi de 

instrumente metodologice, oferind posibilitatea identificării nevoilor de dezvoltare ale comunei şi, 

ulterior, selectării domeniilor prioritare şi tipurilor de intervenţii pentru perioada vizată de aceasta. 

În elaborarea prezentei strategii, s-a avut în vedere și sondarea opiniei publice locale, prin 

elaborarea unui chestionar ce a fost postat pe pagina oficială de internet a Primăriei Valea 

Doftanei și a fost distribuit prin rețelele de socializare ale Primăriei. 

Strategia de dezvoltare este un instrument de politică publică cu caracter programatic. 

Strategia va permite focalizarea şi ajustarea continuă a eforturilor administraţiei publice locale, 

orientate către satisfacerea nevoilor locuitorilor Comunei Valea Doftanei, către creşterea calităţii 

vieţii acestora, bazate pe promovarea identităţii locale. 

Strategia de dezvoltare este un instrument util autorităţii publice locale din mai multe perspective: 

• permite identificarea nevoilor de dezvoltare, respectiv a potenţialului de dezvoltare a zonei; 
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• permite utilizarea eficientă a resurselor, prin direcţionarea acestora către priorităţile de 

dezvoltare stabilite; 

• permite identificarea unor soluţii la problemele cu care se confruntă şi operaţionalizarea 

acestora; 

• permite atragerea de fonduri din surse rambursabile şi/ sau nerambursabile; 

• permite transparenţa decizională, elaborarea strategiei implicând un proces de consultare 

publică. 

Strategia de dezvoltare cuprinde perioada de referință aferentă programării fondurilor 

structurale și de coeziune pentru perioada 2014-2023. În procesul de elaborare a documentului 

s-a ținut cont atât de prevederile documentelor programatice de la nivel european cât și de 

specificul local al comunei Valea Doftanei, precum și de Planul de dezvoltare durabilă al judeţului 

Prahova în perioada 2014-2020. 

Consultantul s-a asigurat că documentul propus este în conformitate cu un proces de 

planificare locală care să asigure coerența politicilor de dezvoltare. 

Strategia de dezvoltare locală conține următoarele elemente: 

a) definirea zonei și a populației care fac obiectul strategiei; 

b) o analiză a necesităților de dezvoltare și a potențialului comunei Valea Doftanei, inclusiv o 

analiză a punctelor tari, slabe, oportunități și amenințări; 

c) o descriere a strategiei și a obiectivelor acesteia, o descriere a caracterului integrat și inovator 

al strategiei și o ierarhie a obiectivelor, inclusiv ținte clare și măsurabile pentru realizări și rezultate. 

Strategia va fi coerentă cu programele relevante; 

d) o descriere a procesului de implicare a comunității în elaborarea strategiei; 

e) un plan de acțiune care să demonstreze modul în care obiectivele sunt transpuse în acțiuni; 

f) o descriere a procedurilor de gestionare și monitorizare a strategiei, și o descriere a 

procedurilor specifice de evaluare. 

I. 1. Contextul elaborării Strategiei integrate de dezvoltare locală 

 

Strategia de dezvoltare locală cuprinde perioada de referință aferentă programării fondurilor 

structurale și de coeziune pentru perioada 2014-2023. În procesul de elaborare a documentului s-a 

ținut cont atât de prevederile documentelor programatice de la nivel european cât și de specificul local 
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al Comunei Valea Doftanei, precum și de strategiile relevante ale Județului Prahova, ale Regiunii de 

Dezvoltare Sud Muntenia, cât și de cele de la nivel național. 

Consultantul s-a asigurat că documentul propus este în conformitate cu un proces de 

planificare locală care să asigure coerența politicilor de dezvoltare. 

Strategia de dezvoltare este elaborată în conformitate cu propunerea Comisiei Europene 

pentru perioada 2014-2023, care prezintă conținutul esențial al unei strategii de dezvoltare locală 

(scurt rezumat prezentat mai jos): 

 

Strategia de dezvoltare locală conține următoarele elemente: 

 

a) definirea zonei și a populației care fac obiectul strategiei; 

b) o analiză a necesităților de dezvoltare și a potențialului Comunei Valea Doftanei, inclusiv o 

analiză a punctelor tari, slabe, oportunități și amenințări; 

c) o descriere a strategiei și a obiectivelor acesteia, o descriere a caracterului integrat și inovator 

al strategiei și o ierarhie a obiectivelor, inclusiv ținte clare și măsurabile pentru realizări și 

rezultate. Strategia va fi coerentă cu programele relevante; 

d) o descriere a procesului de implicare a comunității în elaborarea strategiei; 

e) un plan de acțiune care să demonstreze modul în care obiectivele sunt transpuse în acțiuni; 

f) o descriere a procedurilor de gestionare și monitorizare a strategiei, și o descriere a 

procedurilor specifice de evaluare. 

 

Principiile de punere în aplicare specifică, pe lângă utilizarea principiului parteneriatului în 

elaborarea Strategiei integrate de dezvoltare locală, sunt explicate după cum urmează: 

 

a. Strategia de dezvoltare locală este fundamentul de bază pentru dezvoltare. Ea oferă cadrul 

pentru dezvoltarea economică și socială a zonei și de funcționare a parteneriatului public-privat. 

Strategia de dezvoltare locală are ca scop o mai bună utilizare a resurselor, integrarea activităților 

locale, bazându-se pe identități comune și o viziune comună pentru zonă. Aceasta poate include, de 

asemenea, proiecte de cooperare bazate pe nevoile actorilor locali. Strategia de dezvoltare locală 

este elaborată cu participarea partenerilor locali, reprezentând instituții publice, mediul de afaceri local 

și sectorul civil. 

 

b. Strategia de dezvoltare locală este pregătită într-un parteneriat public-privat la nivel local. 

Membrii parteneriatului public-privat se pun de acord și conlucrează pentru a defini obiectivele de 

dezvoltare locală și mijloacele pentru a le atinge; 

 



6 
 

c. Pregătirea Strategiei integrate de dezvoltare locală presupune o abordare de jos în sus. 

Elaborarea și implementarea Strategiei integrate de dezvoltare locală este ancorată în nevoile de 

dezvoltare locală și resursele locale, așa cum sunt percepute de către actorii locali și membrii 

parteneriatului. 

 

d. Abordarea multi-sectorială se aplică la proiectarea și punerea în aplicare a Strategiei 

integrate de dezvoltare locală. Procesul de planificare și implementare a dezvoltării locale se 

bazează pe interacțiunea dintre actori și proiecte din diferite sectoare ale comunității și economiei 

locale. 

Un amplu proces de consultare cu actorii locali și părțile implicate în procesul de 

planificare/implementare este o condiție prealabilă pentru planificarea Strategiei integrate de 

dezvoltare locală, astfel încât să ne asigurăm că intervențiile de dezvoltare reflectă nevoile reale de 

dezvoltare ale comunităților locale. Participarea actorilor locali interesați este astfel o parte esențială 

a planificării și în acest sens, ne-am asigurat că actorii locali și grupurile locale interesate au fost 

implicați în proces. 

Pentru a realiza acest lucru, procesul de planificare a asigurat accesul continuu la informații 

pentru actorii locali. Facilitatorii și factorii responsabili pentru administrarea procesului de planificare 

(Primăria Comunei Valea Doftanei) au întreprins următoatrele acțiuni: 

i) consultarea comunității locale, la toate etapele-cheie în elaborarea strategiei; 

ii) încurajarea cooperării între partenerii locali; 

iii) au depus eforturi pentru a comunica diferitele etape în procesul de planificare; 

iv) au asigurat transparența tuturor proceselor legate de planificare prin diferite măsuri de publicitate 

locale. 

Procesul de planificare al Strategiei integrate de dezvoltare locală a condus la o strategie care 

este: 

Legitimă în comunitatea locală – reflectă nevoile locale colectate în urma procesului de planificare 

în parteneriat, care urmează o construcție a obiectivelor de dezvoltare de jos în sus; 

Reflectă interesele diferitelor grupuri interesate din domeniu și, prin urmare, asigură integrarea și 

corelarea acestora în termeni de coerență și complementaritate; 

Reprezintă o bază bună pentru implementarea cu succes, ca urmare a procesului de consultări 

ample și soluționare a potențialelor conflicte dintre grupurile locale interesate. 

 

I.1.1. Principii de dezvoltare locală 

În plus față de principiile enunțate, există o serie de principii care trebuie să fie respectate pe 

deplin în procesul de planificare a Strategiei integrate de dezvoltare locală precum și în elaborarea 

de măsuri. 
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a. Sustenabilitatea 

Cu respectarea principiului durabilității, planificarea Strategiei integrate de dezvoltare poate 

asigura că proiectele implementate în baza măsurilor și obiectivelor Strategiei integrate de dezvoltare 

locală vor contribui la conservarea și dezvoltarea resurselor naturale și sociale locale, care oferă baza 

pentru economia locală pe termen lung. O viziune echilibrată de dezvoltare ținând cont de 

comunitățile locale, a resurselor naturale și a resurselor economice la dispoziția acestora, este o 

condiție de durabilitate. 

 

b. Egalitatea de şanse 

Integrarea socială și egalitatea de șanse constituie pilonul social al durabilității. În plus față de 

interzicerea discriminării negative, oferind șanse egale, se pot genera oportunități de dezvoltare 

sporite pentru grupurile dezavantajate sau minoritare. 

 

c. Integrarea 

Integrarea este o consecință logică a unui proces transparent și deschis de planificare a 

dezvoltării locale. Conceptul implică faptul că Strategia de dezvoltare locală nu este un document 

strategic care să reflecte nevoile unei game limitate de grupuri de părți interesate, ci dimpotrivă, este 

o strategie de dezvoltare care acoperă un set complet de obiective de dezvoltare astfel cum sunt 

definite de o gamă largă de actori locali interesați. Prin urmare, Strategia de dezvoltare locală nu este 

un document strategic sectorial, ci integrează nevoile diferitelor sectoare reprezentative. 

Integrarea înseamnă de asemenea că diferite - aparent divergente - priorități și obiective de 

dezvoltare sunt toate legate de dezvoltarea locală a comunității. 

 

d. Inovarea 

Inovarea este un element esențial și logic al planificării de jos în sus, în care un plan de 

dezvoltare locală evoluează printr-o serie de consultări, discuții, dezbateri între actorii locali. Inovația 

este astfel o condiție prealabilă pentru măsurile de dezvoltare, care sunt "adaptate" la nevoile actorilor 

locali. 

 

e. Publicitatea 

Măsurile de publicitate și transparența în luarea deciziilor, precum și consultările, asigură 

participarea actorilor locali în procesul de elaborare, și ne asigură că Strategia de dezvoltare locală 

va fi un document care reprezintă și reflectă prioritățile de dezvoltare ale actorilor locali, precum și un 

document care să reflecte tendințele și prioritățile de dezvoltare, astfel încât să crească implicarea la 

nivel local și să atragă potențiali investitori. 

 

f. Legitimitatea 



8 
 

Legitimitatea este strâns legată de conceptul de transparență și publicitate. Doar un proces 

transparent și deschis poate duce la o strategie de dezvoltare, care este "împărtășită" de către 

comunitățile locale și oferă o bază complet legitimă pentru punerea sa în aplicare. 

 

g. Control, monitorizare şi evaluare 

În cele din urmă, este esențial ca factorii responsabili cu implementarea obiectivelor și 

proiectelor rezultate din procesul de elaborare să posede mecanisme adecvate pentru monitorizarea 

și urmărirea punerii în aplicare a Strategiei integrate de dezvoltare locală. Aceasta poate lua forma 

unor întâlniri periodice cu implicarea părților interesate locale pentru a evalua punerea în aplicare a 

strategiei, și poate face, de asemenea, analiza datelor colectate cu privire la proiectele implementate 

și compararea lor cu obiectivele și țintele cuantificate. 

 

I.1.2. Principii de lucru 

 

În ceea ce priveşte elaborarea unei viziuni durabile și a modalităților de atingere a acesteia au 

fost luate în considerare principiile următoare, care vizează o dezvoltare durabilă şi echilibrată din 

punct de vedere regional. 

Dezvoltarea durabilă se fundamentează pe trei principii majore ce o caracterizează: 

 preocuparea pentru echitate şi corectitudine între ţări, regiuni şi generaţii; 

 viziunea de lungă durată asupra procesului dezvoltării; 

 gândirea sistemică, interconexiunea între economie, societate şi mediu. 

Interpretarea abordărilor dezvoltării durabile într-o viziune globală reliefează interdependenţele 

complexe şi dinamice dintre economie, ecologie şi social-uman. 

Specificul lor constă din diferenţierea punctelor de vedere prin care este abordată durabilitatea, 

şi anume: 

Economic: Bazat pe principiul generării unui venit maxim în condiţiile menţinerii capitalului (fizic, 

natural, uman), dezvoltarea durabilă se referă la valoarea capitalului (natural şi uman). Pe plan 

contabil, dezvoltarea durabilă constă în acumulările care trebuie să depăşească consumurile, adică 

abordată sub aspectul eficienţei economice. 

Ecologic: Bazat pe susţinerea sistemelor biologice naturale şi antropizate, dezvoltarea durabilă 

este abordată sub forma unei populaţii în continuă creştere şi a unui consum de resurse ce 

diminuează stocurile şi potenţialul de refacere, cu consecinţe nedorite asupra echilibrului ecologic 

general. În tendinţa de a oferi cât mai multe oportunităţi generaţiilor viitoare, se înscrie şi conservarea 

biodiversităţii globale și a menținerii și chiar a îmbunătățirii calității aerului, apei și al solului; 

Socio-cultural: Bazat pe menţinerea stabilităţii sistemelor sociale, educaţionale şi culturale 

pentru determinarea echităţii intra şi intergeneraţionale, prin păstrarea diversităţii culturale şi 
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încurajarea pluralismului de idei, efect al unei educaţii permanente şi care vizează amplificarea 

potenţialului uman, îmbunătăţirea acestuia cu noi valenţe. 

Moral: Durabilitatea este pusă în relaţie cu valorile etice ale comportamentului uman, ca factor 

de sporire a eficienţei muncii sociale; 

Temporal: Este abordată în sensul perfecţionării măsurării durabilităţii prin intermediul unui 

sistem de indicatori prin intermediul cărora să se evidenţieze mărimea proceselor de înlocuire şi 

reînnoire în raport cu cele de depreciere, primele să depăşească sau cel mult să fie egale, pe termen 

scurt, comparativ cu cealaltă parte a ecuaţiei. 

În esenţă, diferitele definiţii privitoare la durabilitate sunt abordate „în viziunea reconcilierii 

dintre economie şi mediul înconjurător pe o nouă cale care să susţină progresul uman, nu 

numai în câteva locuri şi pentru câţiva ani, ci pentru întreaga planetă şi pentru un viitor 

îndelungat” (Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare (WCED), ceea ce înseamnă şi realizarea 

unui set de obiective economice şi sociale, care se referă la asigurarea: 

 creşterii economice cu luarea în considerare a conservării şi protejării resurselor naturale; 

 cerinţelor esenţiale de muncă, hrană, energie, apă, locuinţe şi asistenţă medicală pentru 

oameni; 

 unei noi calităţi a proceselor de creştere economică; 

 conservării şi sporirii rezervei de resurse; 

 restructurării tehnologice şi menţinerii sub control a posibilelor riscuri; 

 abordări integrate a protecţiei mediului înconjurător, creşterii economice şi necesarului de 

energie. 

 

II. Analiza economico-socială 
 

II.1. Coordonarea cu alte strategii și planuri relevante 

 

Obiectivele care vizează dezvoltarea Comunei Valea Doftanei pentru orizontul de timp 2014-

2023 se integrează și se raportează la o serie de documente programatice atât de la nivel european 

cât și național, regional și local. Aceste documente, care stabilesc direcțiile de dezvoltare pentru 

perioada următoare sunt: 

STRATEGIA EUROPA 2020 

 

Documentul serveşte ca punct de pornire în definirea politicilor naţionale şi regionale, menite să 

preia şi să răspundă provocărilor cu care oraşele europene se confruntă. 
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Dezvoltarea teritorială este procesul de transformare a geografiei teritoriilor locuite (elemente 

fizice: infrastructura, peisaj, orașe, dar și structura teritorială și distribuţia geografică a populației și 

activităților umane). Dezvoltarea teritorială este un concept comprehensiv folosit, de asemenea, ca 

obiectiv al politicilor publice: nu se urmarește numai creșterea economică în regiunile respective, ci 

și durabilitatea, cu aspectele sale economice, sociale, de mediu si culturale. În actualul context 

european caracterizat de rate de creștere scăzute și dezechilibre regionale accentuate, dezvoltarea 

teritorială a devenit o prioritate generală în vederea îmbunătățirii serviciilor și gradului de ocupare și 

în vederea reducerii dezechilibrelor teritoriale. 

În perioada următoare România trebuie să depăşească decalajul pe care îl are faţă de Europa, 

aducând serviciile publice şi deciziile mai aproape de cetăţeni (conform principiului european al 

subsidiarităţii) şi folosind mai eficient resursele existente: resurse locale, fonduri guvernamentale şi 

programe europene.  

Europa 2020, noua strategie a UE privind creşterea economică, include cinci obiective ambiţioase 

care vor trebui îndeplinite, până în anul 2020, în următoarele domenii:  

 ocuparea forţei de muncă,  

 inovare,  

 educaţie, 

 incluziune socială, 

 climă/energie. 

Iniţiativele majore care intră în sfera ocupării forţei de muncă, a afacerilor sociale şi a incluziunii 

sunt: 

Tineretul în mișcare: pentru a le oferi tinerilor mai multe şanse de a-şi găsi un loc de muncă, este 

necesar să-i ajutăm pe studenţi şi pe stagiari să capete experienţă în alte ţări, să ameliorăm calitatea 

sistemului european de educaţie şi formare şi să-l facem mai atractiv. 

Agendă pentru noi competenţe şi locuri de muncă: este nevoie să reformăm piaţa muncii, pentru 

a-i ajuta pe cetăţenii europeni să dobândească noi competenţe profesionale, pentru a crea noi locuri 

de muncă şi pentru a adapta legislaţia UE în domeniul muncii 

Platforma europeană împotriva sărăciei și excluziunii sociale îşi propune să stimuleze munca la 

toate nivelurile, în vederea atingerii obiectivului principal al UE, acela ca până în 2020, cel puţin 20 

de milioane de persoane să nu mai sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale. 

Uniunea Europeană face eforturi marjore pentru dezvoltarea economică şi pentru a crea condiţiile 

care să favorizeze dezvoltarea unei economii mai competitive în toate statele membre și pentru 

reducerea decalajelor dintre acestea, cu un grad mai ridicat de ocupare a forţei de muncă.  Strategia 

Europa 2020 îşi propune să asigure o creştere economică inteligentă (prin investiţii mai eficiente în 

educaţie, cercetare şi inovare), durabilă (prin orientarea decisivă către o economie cu emisii scăzute 

http://ec.europa.eu/europe2020/tools/flagship-initiatives/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=958&langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=ro
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/smart-growth/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/sustainable-growth/index_ro.htm


11 
 

de carbon şi o industrie competitivă), favorabilă incluziunii (prin punerea accentului pe crearea de 

locuri de muncă şi pe reducerea sărăciei).   

Strategia se concentrează asupra a cinci obiective ambiţioase privind ocuparea forţei de muncă, 

cercetarea, educaţia, reducerea sărăciei şi energia/clima.  

 

Obiectivele Strategiei Europa 2020 Uniunea 
Europeană 

România 

Obiectiv 2020 

1 Rata de ocupare a populaţiei cu vârsta de 20-64 ani 75% 70% 

2 Investiţii în cercetare şi dezvoltare 3 % din PIB 2 % din PIB 

3 Energie şi schimbări climatice     

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (faţă de 
anul 1990) 

20% 20% 

Ponderea energiei din surse regenerabile în 
consumul final brut 

20% 24% 

Creşterea eficienţei energetice 20% 19% 

4 Educaţie     

Rata părăsirii timpurii a şcolii 10% 11.3% 

Rata populaţiei cu vârsta de 30-34 ani absolventă a 
unei forme de educaţie terţiară 

40% 26.7% 

5 Promovarea incluziunii sociale, în special prin 
reducerea sărăciei - reducerea numărului de 
persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune 
socială 

cu cel puţin 20 
milioane 

cu cel puţin 580.000 
persoane 

 

Pentru ca Strategia Europa 2020 să dea roade, a fost instituit un sistem de guvernanţă 

economică menit să coordoneze acţiunile politice derulate la nivelul UE şi la nivel naţional, care au în 

vedere temele detaliate mai jos: 

 

Ocuparea forţei de muncă  

• o rată de ocupare a forţei de muncă de 75 % în rândul populaţiei cu vârste cuprinse între 20 

şi 64 de ani; 

 

Cercetare şi dezvoltare  

• alocarea a 3% din PlB-ul Uniunii Europene pentru cercetare şi dezvoltare; 

 

Schimbările climatice şi utilizarea durabilă a energiei  

• reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (sau chiar cu 30%, în condiţii 

favorabile) faţă de nivelurile înregistrate în 1990; 

• creşterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 20%; 

• creşterea cu 20% a eficienţei energetice; 

 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/economic-governance/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/economic-governance/index_ro.htm
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Educaţie 

• reducerea sub 10% a ratei de părăsire timpurie a şcolii; 

• creşterea la peste 40% a ponderii absolvenţilor de studii superioare în rândul populaţiei în 

vârstă de 30-34 de ani; 

Lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale 

• reducerea cu cel puţin 20 de milioane a numărului persoanelor care suferă sau riscă să 

sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale. 

Acestea sunt transpuse şi în obiective naţionale, demarându-se o serie de politici în vederea 

implementării lor. Cu toate acestea, în special în domeniul incluziunii sociale sau al investiţiilor în 

cercetare şi dezvoltare, provocările rămân deschise. 

 Strategia locală integrată de dezvoltare durabilă a Comunei Valea Doftanei se raportează 

constant, atât în ceea ce priveşte indicatorii luaţi în calcul în partea de analiză, cât şi în demersul de 

elaborare a obiectivelor de dezvoltare, la prevederile Strategiei Europa 2020. 

 

3 priorităţi 
majore 

CREŞTERE 
INTELIGENTĂ 

CREŞTERE DURABILĂ CREŞTERE FAVORABILĂ 
INCLUZIUNII 

5 obiective 
generale 

 1. Un nivel al investiţiilor 
publice şi private în 
cercetare şi dezvoltare 
de 3% din PIB-ul UE; 

 2. O rată a abandonului 
şcolar sub 10%, o pondere 
a absolvenţilor de studii 
superioare de 40%; 

 3. Reducerea cu 20% a 
emisiilor de gaze cu efect de 
seră, creşterea ponderii 
surselor de energie 
regenerabile până la 20%, 
creşterea cu 20% a eficienţei 
energetice; 

 4. Rată de ocupare a forţei 
de muncă de 75%; 

 5. Reducerea cu cel 
puţin  20 de milioane a 
numărului persoanelor care 
suferă sau riscă să sufere 
de pe urma sărăciei şi a 
excluziunii sociale; 

7 domenii cheie 
de acţiune, 
susţinute de 7 
acţiuni 
emblematice ale 
Uniunii 
Europene 

EDUCAŢIE 
Încurajarea procesului de 

învăţare şi de îmbunătăţire 
a competenţelor; 

Tineretul în mişcare 
 

CERCETARE ŞI INOVARE 
Crearea de noi produse şi 
servicii care să genereze 
creştere economică şi noi 

locuri de muncă; 
O Uniune a inovării 

 
SOCIETATEA DIGITALĂ 
Utilizarea tehnologiilor şi a 

comunicaţiilor; 
O agendă digitală pentru 

Europa 
 

CLIMĂ, ENERGIE ŞI 
MOBILITATE 

Dezvolarea unei economii mai 
competitive, cu emisii scăzute 
de CO2; 
Protejarea mediului, prin 
reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră şi stoparea 
biodiversităţii; 
Dezvoltarea de noi tehnologii 
şi metode de producţie 
ecologice; 

O Europă eficientă din 
punct de vedere al utilizării 

resurselor 
  

COMPETITIVITATE 
Introducerea reţelelor electrice 
inteligente şi eficiente; 
Valorificarea reţelelor 
europene; 
Îmbunătăţirea mediului de 
afaceri; 
Informarea consumatorului; 

O politică industrială 
adaptată erei globalizării 

LOCURI DE MUNCĂ ŞI 
COMPETENŢE 

O rată mai mare de ocupare 
a forţei de muncă – locuri de 
muncă mai bune şi mai 
numeroase, în special 
pentru femei, tineri şi 
lucrători de peste 55 de ani; 
Investiţii în formarea 
profesională şi 
îmbunătăţirea 
competenţelor; 

O agendă pentru noi 
competenţe şi noi locuri 

de muncă 
  

COMBATEREA SĂRĂCIEI 
Modernizarea pieţelor 
muncii şi a sistemelor de 
protecţie socială; 
Garantarea accesului tuturor 
la beneficiile creşterii 
economice; 
O platformă europeană de 

combatere a sărăciei 

 

Obiectivele constituirii Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 

http://ec.europa.eu/youthonthemove/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=958
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=958
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=958
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=ro
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Propunerea Comisiei privind cadrul financiar multianual (CFM) pentru 2014-2020 (propunerea 

privind CFM) stabileşte cadrul bugetar şi principalele orientări ale politicii agricole comune (PAC). 

Pe această bază, Comisia prezintă un set de regulamente care stabilesc cadrul legislativ al PAC 

pentru perioada 2014- 2020, precum şi o evaluare a impactului unor scenarii alternative privind 

evoluţia politicii. 

Actualele propuneri de reformă se bazează pe Comunicarea privind PAC în perspectiva anului 

2020 care a evidenţiat opţiunile de politică generală destinate să răspundă provocărilor viitoare 

cu care se vor confrunta agricultura şi zonele rurale şi să îndeplinească obiectivele stabilite pentru 

PAC, şi anume: 

1) producţia alimentară fiabilă; 

2) gestionarea durabilă a resurselor naturale şi politicile climatice; 

3) dezvoltarea teritorială echilibrată. 

Orientările reformei prezentate în comunicare s-au bucurat până în prezent de un sprijin amplu 

atât în cadrul dezbaterilor interinstituţionale, cât şi în cadrul consultărilor cu părţile interesate, 

desfăşurate în contextul evaluării impactului. 

O temă comună, recurentă pe parcursul întregului proces, s-a dovedit a fi necesitatea de a 

promova utilizarea eficientă a resurselor, în vederea unei creşeri inteligente, durabile şi favorabile 

incluziunii pentru agricultura şi zonele rurale din UE, în concordanţă cu strategia Europa 2020, 

menţinând structura PAC în jurul a doi piloni care utilizează instrumente complementare pentru 

atingerea aceloraşi obiective. 

Pilonul I acoperă plăţile directe şi măsurile de piaţă, oferind fermierilor din UE un ajutor anual 

pentru venitul de bază şi sprijin în caz de perturbări specifice ale pieţei, în timp ce pilonul II acoperă 

dezvoltarea rurală, oferind statelor membre un cadru comun pentru elaborarea şi cofinanţarea 

unor programe multianuale. 

Prin reforme succesive, PAC a accentuat orientarea spre piaţă a agriculturii, asigurându-le 

totodată producătorilor un ajutor pentru venit, a ameliorat integrarea cerinţelor de mediu şi a 

consolidat sprijinul pentru dezvoltare rurală ca politică integrată pentru dezvoltarea zonelor rurale 

din întreaga UE. 

Acest proces de reformă a dat însă naştere unor exigenţe cu privire la o mai bună distribuire 

a sprijinului între statele membre şi în interiorul acestora, precum şi la o mai bună orientare a 

măsurilor destinate să abordeze provocările legate de mediu şi să combată mai bine volatilitatea 

tot mai mare a pieţelor. 
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În trecut, reformele răspundeau în principal unor provocări endogene, de la crize provocate 

de surplusuri enorme la crize legate de siguranţa alimentară, şi s-au dovedit a fi utile pentru UE 

atât pe plan intern, cât şi la nivel internaţional, însă majoritatea provocărilor actuale sunt cauzate 

de factori exteriori agriculturii, necesitând astfel o reacţie mai complexă la nivel de politici. 

Se preconizează că veniturile agricole vor rămâne în continuare sub presiune, întrucât 

fermierii se confruntă cu mai multe riscuri, cu încetinirea ritmului de creştere a productivităţii şi cu 

o reducere a marjei de profit din cauza creşterii costurilor de producţie; prin urmare, este necesar 

să se menţină ajutorul pentru venit şi să se consolideze instrumentele existente în vederea unei 

mai bune gestionări a riscurilor şi a unei reacţii mai eficiente la situaţiile de criză. 

O agricultură puternică este vitală pentru industria alimentară din UE şi pentru securitatea 

alimentară la nivel mondial. În acelaşi timp, sectorul agricol şi zonele rurale sunt invitate să îşi 

intensifice eforturile în scopul atingerii ambiţioaselor obiective legate de schimbările climatice şi 

de energie, precum şi în vederea punerii în practică a strategiei în domeniul biodiversităţii, care 

fac parte din agenda Europa 2020. Fermierii, care, împreună cu silvicultorii, sunt principalii 

gestionari ai terenurilor, vor avea nevoie de sprijin pentru adoptarea şi menţinerea sistemelor şi 

practicilor agricole care contribuie în mod deosebit la atingerea obiectivelor legate de mediu şi de 

schimbările climatice, deoarece furnizarea acestor bunuri publice nu se reflectă în preţurile pieţei. 

De asemenea, va fi esenţial să se valorifice la maximum potenţialul variat al zonelor rurale, 

contribuind astfel la creşterea favorabilă incluziunii şi la realizarea coeziunii. 

În consecinţă, viitoarea PAC nu se va mai axa doar pe o parte restrânsă, deşi esenţială, a 

economiei UE, ci va deveni şi o politică de importanţă strategică pentru securitatea alimentară, 

pentru mediu şi pentru echilibrul teritorial. În aceasta constă valoarea adăugată, specifică UE, a 

unei politici cu adevărat comune care utilizează în modul cel mai eficient resursele bugetare 

limitate cu scopul de a menţine o agricultură sustenabilă pe întregul teritoriu al UE, de a aborda 

aspecte transfrontaliere importante, precum schimbările climatice, şi de a consolida solidaritatea 

între statele membre, permiţând totodată procesului de implementare să rămână flexibil pentru a 

răspunde necesităţilor la nivel local. 

Dezvoltarea rurală trebuie inclusă într-un cadru strategic comun împreună cu alte fonduri cu 

gestionare partajată ale UE, cu o abordare consolidată orientată spre rezultate şi sub rezerva 

îndeplinirii unor condiţii mai bune şi mai clare. În sfârşit, în ceea ce priveşte măsurile de piaţă, 

finanţarea PAC trebuie consolidată cu două instrumente din afara CFM: 

1) o rezervă de urgenţă pentru a face faţă situaţiilor de criză 

Şi 
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2) extinderea domeniului de aplicare al Fondului european de ajustare la globalizare. 

Pe această bază, principalele elemente ale cadrului legislativ al PAC pentru perioada 2014-

2020 sunt stabilite în următoarele regulamente: 

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme 

privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune 

(„regulamentul privind plăţile directe”); 

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei 

organizări comune a pieţelor produselor agricole („Regulamentul privind OCP unică”); 

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru 

dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 

(„regulamentul privind dezvoltarea rurală”); 

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind finanţarea, 

gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune („regulamentul orizontal”); 

- Propunere de regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor pentru determinarea anumitor 

ajutoare şi restituiri legate de organizarea comună a pieţelor produselor agricole; 

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 73/2009 în ceea ce priveşte aplicarea plăţilor directe pentru fermieri în 

anul 2013; 

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 în ceea ce priveşte regimul schemei de plată unică şi sprijinul 

acordat viticultorilor. 

Regulamentul privind dezvoltarea rurală se bazează pe o propunere prezentată de Comisie 

la 6 octombrie 2011 care stabileşte norme comune pentru toate fondurile care funcţionează într-

un cadru strategic comun.  

FEADR contribuie la strategia Europa 2020 prin promovarea dezvoltării rurale durabile în 

întreaga Uniune, venind în completarea celorlalte instrumente ale politicii agricole comune 

(denumită în continuare „PAC”), a politicii de coeziune şi a politicii comune în domeniul pescuitului. 

FEADR contribuie la realizarea în Uniune a unui sector agricol mai echilibrat din punct de vedere 

teritorial şi ecologic, mai benefic pentru climă, mai resilient şi mai inovator. 

Obiective: 
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În cadrul general al PAC, sprijinul pentru dezvoltare rurală contribuie la atingerea următoarelor 

obiective: 

(1) competitivitatea agriculturii; 

(2) gestionarea durabilă a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice; 

(3) o dezvoltare teritorială echilibrată a zonelor rurale. 

Priorităţile Uniunii în materie de dezvoltare rurală 

Obiectivele dezvoltării rurale, a căror realizare contribuie la strategia Europa 2020 pentru o 

creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii trebuie atinse prin intermediul următoarelor 

şase priorităţi ale Uniunii în materie de dezvoltare rurală, care transpun obiectivele tematice ale 

CSC: 

(1) încurajarea transferului de cunoştinţe şi a inovării în agricultură, în silvicultură şi în zonele 

rurale, cu accent pe următoarele aspecte: 

a) încurajarea inovării şi a creării unei baze de cunoştinţe în zonele rurale; 

b) consolidarea legăturilor dintre agricultură şi silvicultură, pe de o parte, şi 

cercetare şi inovare, pe de altă parte; 

c) încurajarea învăţării pe tot parcursul vieţii şi a formării profesionale în sectoarele 

agricol şi forestier; 

(2)  creşterea competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură şi creşterea viabilităţii exploataţiilor, cu 

accent pe următoarele aspecte: 

a)  facilitarea restructurării exploataţiilor care se confruntă cu probleme structurale 

majore, în special a celor cu un nivel redus de participare la piaţă; 

b) a exploataţiilor orientate spre piaţă din anumite sectoare şi a exploataţiilor care 

au nevoie să îşi diversifice activităţile agricole; 

c) facilitarea reînnoirii generaţiilor în sectorul agricol. 

(3)  promovarea organizării lanţului alimentar şi a gestionării riscurilor în agricultură, cu accent pe 

următoarele sectoare: 

a) o mai bună integrare a producătorilor primari în lanţul alimentar prin intermediul 

schemelor de calitate, al promovării pe pieţele locale şi în cadrul circuitelor scurte de 

aprovizionare, al grupurilor de producători şi al organizaţiilor interprofesionale; 
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b) sprijinirea gestionării riscurilor la nivelul exploataţiilor. 

(4) refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor care depind de agricultură şi de 

silvicultură, cu accent pe următoarele aspecte: 

a) refacerea şi conservarea biodiversităţii, inclusiv în zonele Natura 2000 şi în 

cadrul activităţilor agricole de mare valoare naturală, precum şi a stării peisajelor 

europene; 

b) ameliorarea gestionării apelor; 

c) ameliorarea gestionării solului. 

(5) promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii 

reduse de carbon şi rezistenţă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar şi silvic, 

cu accent pe următoarele aspecte: 

a) eficientizarea utilizării apei în agricultură; 

b) eficientizarea utilizării energiei în sectorul agroalimentar; 

c) facilitarea furnizării şi a utilizării surselor regenerabile de energie, a 

subproduselor, a deşeurilor, a reziduurilor şi a altor materii prime nealimentare, în 

scopul bioeconomiei; 

d) reducerea emisiilor de oxizi de azot şi de metan din agricultură; 

e) promovarea sechestrării carbonului în agricultură şi silvicultură; 

(6) promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele 

rurale, cu accent pe următoarele aspecte: 

a) facilitarea diversificării, a înfiinţării de noi întreprinderi mici şi a creării de locuri 

de muncă; 

b) încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale; 

c) sporirea accesibilităţii, a utilizării şi a calităţii tehnologiilor informaţiei şi 

comunicaţiilor (TIC) în zonele rurale. 

Toate aceste priorităţi contribuie la realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, de 

protecţia mediului şi de atenuarea efectelor schimbărilor climatice şi de adaptarea la acestea. 
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Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul social european (FSE), Fondul de 

coeziune (FC), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi viitorul Fond european 

pentru pescuit şi afaceri maritime (EMFF) (denumite în continuare „fondurile CSC”) urmăresc 

obiective politice complementare, iar gestionarea lor este partajată între statele membre şi Comisie. 

Prin urmare, este important să se maximizeze eficacitatea tuturor instrumentelor structurale în ceea 

ce priveşte realizarea obiectivelor şi ţintelor stabilite în programe şi să se optimizeze sinergia şi 

eficienţa diferitelor instrumente. Acest lucru se va obţine prin crearea unui cadru politic, de 

reglementare şi instituţional solid pentru fonduri, prin orientarea către rezultate şi prin monitorizarea 

progreselor către obiectivele şi ţintele stabilite în programe, precum şi prin armonizarea, cât mai mult 

posibil, a normelor privind punerea în aplicare şi a cerinţelor privind controlul. 

Pentru a promova dezvoltarea armonioasă, echilibrată şi durabilă a Uniunii, un cadru strategic 

comun transpune obiectivele şi ţintele strategiei Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi 

favorabilă incluziunii în acţiuni cheie pentru fondurile CSC. 

 

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030 

 

Ca orientare generală, Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României vizează 

realizarea următoarelor obiective strategice pe termen scurt, mediu şi lung: 

Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la principalii 

indicatori ai dezvoltării durabile.  

Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al ţărilor 

membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile.  

Îndeplinirea acestor obiective strategice va asigura, pe termen mediu şi lung, o creştere 

economică ridicată şi, în consecinţă, o reducere semnificativă a decalajelor economico-sociale dintre 

România şi celelalte state membre ale UE. Prin prisma indicatorului sintetic prin care se măsoară 

procesul de convergenţă reală, respectiv produsul intern brut pe locuitor (PIB/loc), la puterea de 

cumpărare standard (PCS), aplicarea Strategiei creează condiţiile ca PIB/loc exprimat în PCS să se 

apropie de 80% din media UE în anul 2020 şi să fie uşor superior nivelului mediu european în anul 

2030. În cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia, precum și în Comuna Valea Doftanei ca parte 

integrantă din Regiune, existȃnd potenţial pentru o creștere și mai mare, care să contribuie la 

îndeplinirea obiectivelor naționale. 

Se va asigura, astfel, îndeplinirea obligaţiilor asumate de România în calitate de stat membru 

al Uniunii Europene în conformitate cu Tratatul de aderare, precum şi implementarea efectivă a 

principiilor şi obiectivelor Strategiei Lisabona şi Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă reînnoite a UE 

(2006).  

          În completarea obiectivelor ce derivă din strategiile, planurile şi programele naţionale de 
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dezvoltare, Strategia Națională stabileşte direcţiile principale de acţiune pentru însuşirea şi aplicarea 

principiilor dezvoltării durabile în perioada imediat următoare: 

- Corelarea raţională a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor 

investiţionale, în profil inter-sectorial şi regional, cu potenţialul şi capacitatea de 

susţinere a capitalului natural; 

- Modernizarea accelerată a sistemelor de educaţie şi formare profesională şi de 

sănătate publică, ţinând seama de evoluţiile demografice nefavorabile şi de impactul 

acestora asupra pieţei muncii; 

- Folosirea celor mai bune tehnologii disponibile, din punct de vedere economic şi 

ecologic, în deciziile investiţionale din fonduri publice pe plan naţional, regional şi local 

şi stimularea unor asemenea decizii din partea capitalului privat; introducerea fermă a 

criteriilor de eco-eficienţă în toate activităţile de producţie sau servicii; 

- Anticiparea efectelor schimbărilor climatice şi elaborarea atât a unor soluţii de 

adaptare pe termen lung, cât şi a unor planuri de măsuri de contingenţă inter-

sectoriale, cuprinzând portofolii de soluţii alternative pentru situaţii de criză generate 

de fenomene naturale sau antropice; 

- Asigurarea securităţii şi siguranţei alimentare prin valorificarea avantajelor 

comparative ale României în privinţa dezvoltării producţiei agricole, inclusiv a 

produselor organice; corelarea măsurilor de creştere cantitativă şi calitativă a 

producţiei agricole în vederea asigurării hranei pentru oameni şi animale cu cerinţele 

de majorare a producţiei de biocombustibili, fără a face rabat de la exigenţele privind 

menţinerea şi sporirea fertilităţii solului, biodiversităţii şi protejării mediului; 

- Necesitatea identificării unor surse suplimentare de finanţare, în condiţii de 

sustenabilitate, pentru realizarea unor proiecte şi programe de anvergură, în special 

în domeniile infrastructurii, energiei, protecţiei mediului, siguranţei alimentare, 

educaţiei, sănătăţii şi serviciilor sociale; 

- Protecţia şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural naţional; 

racordarea la normele şi standardele europene privind calitatea vieţii să fie însoţită de 

revitalizarea, în modernitate, a unor moduri de vieţuire tradiţionale, în special în zonele 

montane şi cele umede. 

Obiectivele formulate în Strategie, în urma dezbaterilor la nivel local vizează menţinerea, 

consolidarea, extinderea şi adaptarea continuă a configuraţiei structurale şi capacităţii funcţionale ale 

capitalului natural ca fundaţie pentru menţinerea şi sporirea capacităţii sale de suport faţă de 

presiunea dezvoltării sociale şi creşterii economice şi faţă de impactul previzibil al schimbărilor 

climatice.  
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În procesul de elaborare al prezentei strategii au fost avute în vedere și obiectivele 

următoarelor strategii sectoriale naționale: 

 Strategia națională privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe 

emisii reduse de carbon. 

 Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii 

rome pentru perioada 2014-2020 

 Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei (2014-2020) 

 Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor 

vârstnice 2015–2020; 

 Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor; 

 Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013 – 2020; 

 Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020. 

De asemenea, s-a urmărit integrarea acestei Strategii cu documentele programatice regionale 

și județene, motiv pentru care au fost luate în considerare: 

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al regiunii Sud Muntenia; 

 Planul de Dezvoltare Durabilă al județului Prahova 2014-2020; 

 Master Planul privind apa - apa uzată al județului Prahova; 

 Planul de menținere a calității aerului în județul Prahova 2016-2020, etc. 

 

În identificarea nevoilor comunității s-a plecat de la Piramidele nevoilor cetățenilor, ale mediului 

privat și ale turiștilor. Așa cum oamenii își identifică problemele care sunt cele mai importante pentru 

dezvoltarea lor personală, tot așa liderii locali pot defini prioritățile care sunt esențiale pentru 

localitatea lor. 

Abraham Maslow a definit o piramidă a nevoilor care continuă să fie folosită în științele sociale de 

peste 70 de ani. Într-un mod similar, se poate defini o piramidă a nevoilor unei comunități, care să 

cuprindă principalele componente de dezvoltare ale acesteia. De fapt, vom discuta trei piramide ale 

nevoilor unei localități. 

Potrivit lui Philip Kotler, autoritățile locale abordează politicile și investițiile locale în raport cu trei 

categorii principale de constituenți: cetățenii; sectorul privat; turiștii. În cele ce urmează vom discuta 

modul în care localitățile pot identifica nevoile și, în cele din urmă, prioritățile și proiectele prioritare, 

examinând nevoile acestor trei grupuri constituente. 

Piramida nevoilor cetățenilor 
 

Cetățenii sunt, fără îndoială, grupul principal de constituenți. Cetățenii sunt cei care aleg primarul 

și consiliul local, iar autoritățile locale sunt direct responsabile în fața lor. Nevoile cetățenilor pot fi în 
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mare măsură grupate în următoarele cinci categorii: oportunități; locuințe și infrastructură de bază; 

conectivitate; administrație eficace și eficientă; calitatea vieții. Acestea vor fi discutate în detaliu mai 

jos. 

Figura  Piramida nevoilor cetățenilor 
 

                 Incluziune 
socială 
Schimbări climatice 

Oportunități. Principalul punct de atracție al unităților administrativ-teritoriale îl reprezintă 

oportunitățile pe care le oferă. Oamenii se îndreaptă, de obicei, către anumite zone pentru ceea ce 

oferă acestea în materie de locuri de muncă, educație, sănătate, acces la piețe mai mari. De obicei, 

cu cât o localitate oferă mai multe oportunități, cu atât aceasta va fi mai populată. Și, invers, cu cât o 

localitate este mai mare, cu atât tinde să atragă mai multe oportunități – într-un ciclu virtuos. Prin 

urmare, liderii locali trebuie să identifice modalități de a atrage și de a genera oportunități în 

comunitățile lor, pentru a le face mai atractive pentru oameni – atât oamenii din exteriorul, cât și cei 

din interiorul comunității. Astfel mediul rural se află într-o competiție neloială cu cel urban, care oferă 

cetățenilor mult mai multe oportunități. De aceea comunitățile locale rurale trebuie să caute să profite 

de toate atuurile pe care le pot identifica pe raza lor teritorială, pentru a nu deveni doar dormitoare 

furnizoare de forță de muncă pentru marile orașe. 

Locuințe și infrastructură de bază. Multele cartiere sărace care există în lume sunt o mărturie 

a magnetismului pe care îl au orașele. Mulți oameni au ales să trăiască în condiții mizere astfel încât 

să poată avea acces la oportunitățile pe care le oferă orașele. Cu toate acestea, liderii orașului sunt 

conștienți de faptul că o astfel de situație nu este nici de dorit, nici durabilă. Faptul că un oraș atrage 

și reține oameni nu înseamnă că autoritățile locale și-au făcut treaba – dimpotrivă, s-ar putea spune 
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că treaba lor abia atunci începe. Una dintre funcțiile principale ale guvernării locale este de a pune la 

dispoziția cetățenilor infrastructură de bază și de a permite piețelor imobiliare să funcționeze 

corespunzător. În mod corespunzător, comunele pot profita de vecinătatea orașelor și ale polilor de 

dezvoltare. Acestea pot oferi condiții de locuire superioare celor din orașe, și tendința la nivel mondial 

este ca persoanele cu venituri peste medie să migreze spre zone mai curate și mai puțin aglomerate, 

dar pentru aceasta este nevoie de dezvoltarea infrastructurii, astfel încât locuitorii lor să poată alege 

să lucreze la oraș sau în comună (naveta de până la o oră fiind considerată la nivel global un lucru 

normal), iar produsele realizate în comună să poată ajunge rapid și cu costuri mici de transport în 

centrele comerciale sau piețele din oraș. 

Conectivitate. Pentru ca o comunitate să se dezvolte, trebuie să fie bine conectată. Cele mai 

mari orașe din lume sunt foste orașe-port situate pe linia de coastă a principalelor continente. O 

conectivitate bună înseamnă că oamenii vor avea acces mai ușor la mai multe oportunități din zonă 

(de exemplu, va fi mai ușor pentru ei să-și găsească un alt loc de muncă), în timp ce firmele vor avea 

acces mai ușor la o rezervă de forță de muncă mai mare și la piețe mai mari. 

Administrație eficace și eficientă. Odată ce o zonă oferă oportunități, infrastructură de bază 

și conectivitate, oamenii vor aștepta și vor cere o bună administrație. Ei vor dori să poată ajunge fără 

greutate la locul lor de muncă, să aibă străzile curate, să poată obține licențe și permise ușor etc. 

Acest lucru presupune îmbunătățirea continuă a funcționării administrațiilor locale, precum și canale 

deschise de comunicare cu populația generală și implicarea comunităților locale. 

Calitatea vieții. Localitățile din lumea dezvoltată asigură în mare măsură toate dintre cele 

patru componente descrise mai sus. Acest lucru înseamnă, în esență, că oamenii au o serie de opțiuni 

din care să aleagă. În scopul de a-i atrage și de a-i păstra pe oameni, localitățile recurg tot mai mult 

la măsuri privind calitatea vieții. Acest lucru înseamnă, printre altele, o viață culturală înfloritoare, 

oportunități de divertisment, locuri pentru întâlniri și petreceri, restaurante active și baruri în aer 

liber, acces la spaţii verzi și corpuri de apă, clădiri frumoase, o bună planificare urbană și un design 

urban bine ales. Un studiu recent a arătat că frumusețea estetică este unul dintre lucrurile pe care 

oamenii le apreciază cel mai mult la o localitate. 

În plus față de aceste componente de bază ale piramidei nevoilor unei localități, există două 

aspecte traverse pe care autoritățile locale ar trebui să le utilizeze ca filtru pentru toate proiectele pe 

care le propun: incluziunea socială și schimbările climatice. 

Incluziunea socială. Indiferent de cât de dezvoltată este o localitate, acesta se va confrunta 

întotdeauna cu probleme de incluziune socială – adică va exista mereu o parte a populației locale 

care va fi mai puțin norocoasă decât restul sau care va fi discriminată direct sau indirect. Promovarea 

activă a incluziunii sociale nu numai că ajută la realizarea dezideratelor sociale, dar este și un 

instrument esențial pentru atingerea unor obiective economice. De exemplu, un studiu al Băncii 

Mondiale arată că în cazul în care populația romă estimată din România ar lucra la nivelul mediu de 

productivitate a țării, PIB-ul total s-ar mări cu 3%. Prin urmare, ori de câte ori un nou proiect este 
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elaborat, autoritățile locale ar trebui să se gândească în ce fel acel proiect particular ar putea contribui 

la rezolvarea problemelor de incluziune socială. 

Schimbările climatice. Cu cât localitățile se dezvoltă mai mult, cu atât au tendința de a polua 

mai mult. Orașele, de exemplu, sunt responsabile pentru aproximativ 70% din emisiile globale de 

gaze cu efect de seră. Prin urmare, autoritățile locale ar trebui să își privească proiectele și din 

perspectiva schimbărilor climatice pentru a vedea dacă ele contribuie la rezolvarea problemelor 

legate de schimbările climatice sau dacă le agravează. Dezvoltarea în condiții de conservare a 

mediului natural și de poluare redusă poate fi principalul atu al mediului rural, astfel încât dacă 

celelalte nevoi vor fi acoperite, vor putea atrage o parte importantă din veniturile generate de mediul 

urban. 

 
Piramida nevoilor sectorului privat 

 

Sectorul privat este sursa dinamismului economic al unei localități, iar o economie locală activă 

acționează ca un magnet pentru oameni. În lipsa unui sector privat activ, localitățile pot să dispară, 

prin depopulare. Este de aceea important ca autoritățile locale să identifice modalități de a aborda o 

parte din nevoile vitale ale sectorului privat. Acestea pot fi grupate în următoarele categorii: forță de 

muncă calificată; terenuri și infrastructură de bază; conectivitate; administrație eficace și eficientă; 

clustere. 

 
 
Figura  Piramida nevoilor sectorului privat 

Incluziune 
socială 
Schimbări climatice 
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Forță de muncă calificată. Principala sursă a productivității unei companii o reprezintă 

oamenii săi. Oamenii sunt cei care concep și proiectează produse și servicii, ei sunt cei care produc 

aceste produse și servicii și tot ei sunt cei care le lansează și le vând pe piață în cele din urmă. Astfel, 

când o companie decide unde să se localizeze sau când un antreprenor decide unde să-și înceapă 

o afacere, disponibilitatea forței de muncă calificate este unul dintre primele lucruri pe care le iau în 

considerare. 

Terenuri, spații de birouri și producție și infrastructură de bază. Fiecare afacere 

necesită un loc în care să funcționeze. Unele companii pur și simplu închiriază sau achiziționează 

un spațiu de birouri existent, altele au nevoie de noi terenuri unde să-și amenajeze dotările. Prin 

urmare, este important ca autoritățile locale să aibă o bună înțelegere a disponibilității spațiilor de 

birouri și de producție (de exemplu, rata de neocupare) și a parcelelor de teren din zonele pe care 

le administrează (de exemplu, terenuri industriale dezafectate sau terenuri neexploatate). O lipsă a 

spațiilor de birouri și a terenurilor construibile poate împiedica dezvoltarea sectorului privat. 

Conectivitate. Conectivitatea este extrem de importantă pentru sectorul privat. Pe de o parte, 

companiile private au nevoie de un acces fără probleme la o rezervă suficient de mare de forță muncă 

calificată. Pe de altă parte, companiile private au nevoie de un acces facil la piețele interne și externe. 

Accesul facil la o rezervă de forță de muncă calificată presupune o infrastructură locală și regională 

bine dezvoltată pentru a permite unui număr mare de persoane din regiune să facă naveta spre 

orașele mari cu ușurință. Accesul facil la piețe ar putea necesita o rețea de drumuri modernizată, 

precum și disponibilitatea unei infrastructuri TIC (informare și comunicare) bine dezvoltate. 

Administrație eficace și eficientă. Companiile private au nevoie ca atât politicile publice, cât 

și infrastructura publică să funcționeze corespunzător. Unele cer ca autorizațiile de construcție să fie 

eliberate în timp util, altele pot avea nevoie de un drum de legătură la infrastructura rutieră majoră 

din zonă, altele pot necesita politici fiscale adecvate. 

Clustere. Oricât de contraintuitiv ar părea, companiile private au nevoie de alte companii din 

același sector pentru a fi eficiente. Există o literatură vastă pe această temă, pornind de la descrierea 

lui Alfred Marshall privind districtele industriale din Anglia secolului al 19-lea, care arată beneficiile 

colocalizării. Funcționarea mai multor companii similare în același spațiu permite un flux mai ușor de 

idei, un acces fără probleme deosebite la forța de muncă calificată și o productivitate mai ridicată, 

stimulată de concurența locală. 

În încercarea de a atrage companiile, autoritățile locale ar trebui să aibă în vedere și cele două 

aspecte traverse, menționate și în cazul piramidei nevoilor cetățenilor: incluziunea socială și 

schimbările climatice. Atragerea oricărei afaceri doar pentru că ea creează locuri de muncă la nivel 

local, dacă este poluantă și distruge atractivitatea zonei, poate să nu fie cea mai bună strategie pe 

termen lung. 

Incluziunea socială. Cele mai multe autorități locale știu ca nu pot susține creșterea 

economică dacă nu vor reuși să atragă decât întreprinderi care oferă salarii mici. În același timp, 
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exemple cunoscute, cum ar fi Silicon Valley, arată că nici atragerea întreprinderilor care oferă doar 

salarii mari nu este sustenabilă. Un mediu de afaceri sănătos include atât companii cu standarde 

salariale înalte (care sunt, de obicei, sursa de creștere a unei localități pe termen lung), cât și sectoare 

de activitate care permit accesul la locuri de muncă pentru persoane cu competențe reduse. În plus, 

autoritățile locale pot încuraja localizarea întreprinderilor în zone marginalizate. 

Schimbările climatice. Deoarece orașele sunt locurile în care se află cele mai multe 

companii, ele sunt și spațiile în care sunt generate și cele mai mari cantități de gaze cu efect de seră. 

Ca atare, autoritățile locale din mediul rural au obligația morală de a aborda provocările legate de 

schimbările climatice astfel încât dezvoltarea economică să nu fie poluantă și să distrugă cadrul 

natural, deoarece pe termen lung comunitatea va avea de suferit. Printre altele, acest lucru ar putea 

presupune solicitarea respectării de către întreprinderi a unor standarde mai ridicate de mediu și de 

administrare. 

 

Piramida nevoilor turiștilor 

Marea majoritate a localităților nu reprezintă atracții turistice, chiar dacă acestea pot fi vizitate 

în mod regulat de oameni. Totuși, pentru unele localități, turismul reprezintă o sursă importantă de 

venituri. Zonele cu potențial turistic clar ar trebui să caute modalități de a satisface nevoile turiștilor. 

Aceste nevoi pot fi grupate în următoarele cinci categorii: obiective turistice; informații; conectivitate; 

cazare; servicii de calitate. Acestea vor fi discutate în detaliu mai jos. 

Figura  Piramida nevoilor turiștilor 
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Obiective turistice. Turiștii merg acolo unde este ceva de vizitat. Multor autorități locale le 

place să își transforme localitățile în adevărate atracții, însă atunci când se uită la rezultate, văd că 

nu au reușit să genereze multe venituri din turism și nici nu au reușit să atragă o mulțime de turiști. 

Chiar și localitățile care au în mod constant spațiile de cazare pline pot fi, de fapt, vizitate de oameni 

de afaceri sau de muncitori sezonieri, iar nu de cei cu scopuri turistice. Ca atare, autoritățile locale 

trebuie să știe foarte clar ce atracții pot oferi turiștilor (de exemplu: situri istorice, elemente de 

patrimoniu cultural, de divertisment, de gastronomie, de cultură) și care sunt cele mai bune metode 

de a le promova. 

Informații. Chiar și cele mai bune obiective vor rămâne nevizitate dacă nu există informații 

despre ele. Dacă autoritățile locale ajung la concluzia că au obiective care merită vizitate, ele 

trebuie să găsească și modalitățile creative de a le promova pe o piață-țintă bine definită.  

Conectivitate. Cu cât este mai ușor de ajuns la un obiectiv turistic, cu atât este mai probabil 

ca acesta să fie vizitat de mai mulți turiști. În acest sens, este esențial accesul facil la infrastructura 

rutieră majoră, la punctele feroviare și la aeroporturi, deși nu stă întotdeauna în puterea unei 

singure autorități locale să ofere această conectivitate. 

Cazare. Dacă turiștii se hotărăsc să viziteze o anumită localitate, ei trebuie să găsească un 

loc în care să stea. Autoritățile locale nu au legătură cu industria hotelieră (acest domeniu este 

acoperit aproape în exclusivitate de sectorul privat), dar pot găsi modalități creative de a încuraja 

dezvoltarea sectorului – de exemplu, concesiunea terenului / a clădirilor sau dezvoltarea de asociații 

de afaceri. În multe localități din România, infrastructura de cazare nu este încă dezvoltată 

corespunzător, astfel că – chiar dacă au obiective turistice care merită vizitate – aceste localități nu 

sunt suficient de pregătite pentru a primi turiști. 

Servicii de calitate. Pentru ca turismul să reprezinte o sursă durabilă de venituri, este 

important să fie oferite în mod constant servicii de calitate – aici sunt incluse nu numai serviciile oferite 

de sectorul privat, ci și serviciile oferite de sectorul public (de exemplu: infrastructură publică de 

calitate, un sistem de transport public funcțional, un mediu înconjurător sănătos). Acest lucru asigură 

faptul că turiștii care ajung acolo vor lua în considerare posibilitatea de a reveni sau vor recomanda 

locul și altor persoane. 

În încercarea de a satisface nevoile turiștilor, ar trebui să fie luate în considerare și aspectele 

legate de incluziunea socială și de schimbările climatice. 

Incluziunea socială. Dacă dezvoltarea turismului aduce beneficii unei localități, ar trebui să 

se identifice de asemenea modalități prin care acest sector poate crea avantaje și pentru cei mai puțin 

înstăriți și marginalizați, fără a se ignora nici minimizarea efectelor secundare negative. De exemplu, 

reabilitarea unui centru turistic poate impune strămutarea oamenilor săraci care trăiesc în zonă. În 

mod similar, o hotărâre de a prezenta turiștilor doar părțile „bune” ale unei localități poate duce la o 

izolare și mai mare a zonelor sărace. 

Schimbările climatice. Hotărârile privind dezvoltarea turismului ar trebui să țină seama și de 
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problemele legate de schimbările climatice. De exemplu, autoritățile locale pot dezvolta o rețea de 

transport public sau facilități pentru transportul nemotorizat sau electric, care permite turiștilor să 

circule nestingheriți de la un obiectiv turistic la altul și fără a recurge la autoturisme personale pentru 

a răspunde acestei nevoi. 

 

II. 3. Definirea teritoriului  
 

Comuna Valea Doftanei este situata la intersectia D.J. 102 I Campina - Brasov cu D.J. 102 A, 

care prin cele doua componente : D.J.101 S Comarnic - Secaria - Valea Doftanei si D.J. 101T 

Valea Doftanei-Bertea-Slanic face legatura intre Valea Doftanei si Valea Teleajenului. Între spațiul 

rural, Comuna Valea Doftanei și spațiul urban, orașele Comarnic și Câmpina sunt mari diferențe 

între sistemul educațional, medical, cât și în privința oportunitățiilor pe care le au localnicii. În zona 

rurală, veniturile sunt relativ scăzute, comparativ cu zonele urbane.  

Comuna Valea Doftanei este afectată de deficiența infrastructurii, ceea ce are un impact 

negativ asupra dezvoltării economice şi a calităţii vieţii. Drumurile comunale au o lungime de 105 

km dintre care 15 km sunt asfaltate și modernizate restul fiind pietruite şi de pământ ( fiind de 

multe ori impracticabile în perioadele cu precipitaţii) . 

Deşi lungimea reţelelor de distribuţie a apei şi de canalizare a crescut, accesul la acestea 

rămâne redus deoarece doar locuitorii din zona blocurilor au canalizare. De apă potabilă au parte 

toți locuitorii comunei. 

Dezvoltarea economică presupune dezvoltarea capacităţii economice locale şi formularea 

răspunsului la schimbările economice, tehnologice, sociale, etc. Dezvoltarea care, îndeplinind 

cerinţele generaţiei actuale, facilitează generaţiilor viitoare îndeplinirea propriilor opţiuni, este 

dezvoltare durabilă. Dezvoltarea durabilă urmăreşte reconcilierea între două aspiraţii 

fundamentale, şi anume necesitatea dezvoltării economice şi sociale, dar şi protecţia şi 

îmbunătăţirea stării mediului. 

Comuna Valea Doftanei se află în vecinătatea Polului de Creştere Ploieşti-Prahova, care la 

rândul său face parte dintr-o infrastructură industrială judeţeană care se plasează pe locul 2 în 

ţară, la nivel de PIB după capitala României. La nivel de judeţ, datele existente configurează o 

structură industrială complexă, beneficiând de activităţi din aproape toate ramurile industriei, cu 

ponderi ridicate în producţia ţării la unele produse: benzină, motorină, păcură, uleiuri şi minerale, 

rulmenţi grei, anvelope, utilaj petrolier, minier şi chimic. 
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Polul de Creştere Ploieşti–Prahova se află în vecinătatea unei zone turistice valoroase, 

cuprinzând Valea Prahovei (cu râul Prahova şi masivul Bucegi), Valea Teleajenului cu masivul 

Ciucaş şi Valea Doftanei. Aceste zone turistice sunt accesibile prin DN 1 dinspre Bucureşti spre 

judeţul Braşov, prin Valea Prahovei, prin DN 1 – DN 1A spre judeţul Braşov, prin Valea 

Teleajenului şi prin DN 1 B spre judeţul Buzău prin Ploieşti. 

Polul de Creştere este localizat în zona turistică Ploieşti – Gherghiţa, situată în sudul judeţului 

Prahova. Interesul turistic al acestei zone este legat de valorile cultural-istorice şi de noile trasee 

turistice generate (Drumul vinului, Drumul voievozilor). Valea Doftanei va putea profita de 

dezvoltarea acestui pol, prin realizarea de obiective care să atragă pe teritoriul său numeroșii 

turiști care vin aici. Astfel, se pot amenaja: 

 trasee de mountainbike şi ciclism – care se practică deja în zona munţilor Bucegi, 

Ciucaş şi Baiului;   

 trasee de off road  –  care se poate practica în multe zone ale judeţului. Spectaculoase 

sunt traseele care duc spre platoul Bucegi, vârful Ciucaş şi muntele Baiului. 

 enduro – trasee existente: Bertea – Pasul Bratocea, pe Valea Doftanei; Vălenii de 

Munte – Cascada Schinda – Drajna – Slon sau Vălenii de Munte – Tabla Buţii, pe 

Valea Teleajenului. 

Calculat ca diferență între numărul de stabiliri de domiciliu și de plecări, sporul migrației relevă 

diminuarea populației datorată fluxului rural – urban. Populația tânără părăsește tot mai mult 

localitatea. Populația comunei Valea Doftanei va fi afectată în viitor de următoarele fenomene 

demografice cu efecte asupra situației economico – sociale:  

1. Îmbătrânirea populației va pune probleme pentru asigurarea corespunzătoare cu servicii 

sociale și medicale.  

2. Numărul redus de tineri și creșterea numărului de persoane în vârstă va afecta pe termen 

lung înlocuirea simplă a generațiilor.  

Nivelul de instruire este relevant pentru calitatea resurselor umane din comunitate și arată 

potențialul de dezvoltare al acesteia. Capitalul uman este cea mai importantă variabilă în procesul 

dezvoltării. Accesul populației la educație este facilitat prin existența a 4 grădinite, 2 școli 

generale, 1 liceu, o școală profesională  cu specializările ospătar si mecanic.  

Populația ocupată pe activități 

Repartizarea procentuală a populaţiei active pe ramuri economice se prezintă astfel: 

- sectorul primar (agricultura, silvicultura) – 19%; 
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- sectorul secundar (industrie, construcţii) – 18%; 

- sectorul terţiar (comerţ, transport, administraţie, invaţământ, sănătate, sport, turism, alte 

prestari catre populaţie) – 63%. 

 

 

 

 

II.3.1. Așezarea geografică  

Fig. Harta reprezentând teritoriul comunei Valea Doftanei  

 

Sursa: www.valeadoftanei.ro 

Comuna Valea Doftanei, denumită în trecut Teșila, se află la o distanţa de 60 km de municpiul 

Ploiești, Câmpina, 30 km și de Comarnic, 14 km, este formată din satele Teșila (reședința) și Trăisteni. 
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Aceasta se află poziționată geografic în partea de nord-vest a judeţului Prahova, în zona Carpaţilor 

de Curbură, la poalele Munților Baiului și Grohotiș, în zona cursului superior al râului Doftana. 

Localitatea este situată între văile Prahovei şi Teleajenului, iar în partea de nord relieful muntos devine 

din ce în ce mai accentuat, spre izvoarele Doftanei înălţându-se vârfurile Orjogoaia, Radela, Cucioaia, 

Zănoaga, Baiu Mare, Baiu Mic, Unghia Mare şi Unghia Mică.   

Comuna are o suprafaţă întinsă, de 28.610 ha, fiind una dintre cele mai mari din ţară. Denumirea 

sa provine de la râul Doftana, care traversează localitatea de la un capăt la altul. Valea Doftanei se 

învecinează cu localitățile: la nord cu oraşul Săcele, judeţul Braşov, la vest, cu comuna Secăria și 

orașele Azuga și Sinaia, cu comunele Brebu şi Şotrile la sud, iar la est cu comunele Ştefeşti, Bertea, 

Izvoarele, Măneciu. Tot în partea de nord a comunei se află Munţii Baiului şi Grohotiş. 

Comuna Valea Doftanei este străbătută de un drum judeţean, DJ 102 I, care porneşte din 

Câmpina, pe cursul râului Doftana, trece de lacul de acumulare Paltinu, iar în partea de nord, de la 

de la limita satului Trăisteni, drumul, nemodernizat, străbate Pasul Predeluș și continuă în judeţul 

Braşov unde se intersectează cu DN 1 A.  

De asemenea, localitatea este traversată de un alt drum judeţean, DJ 102A, care este format din 

două componente: DJ 101S: Comarnic - Secăria - Valea Doftanei şi DJ 101T: Valea Doftanei - Bertea 

- Slănic, care, face astfel legătura între Valea Prahovei şi cea a Teleajenului, prin Valea Doftanei. 

Fig. Vedere din satelit a zonei 

  

 

II.3.2. Scurt istoric (prelucrare după pagina de web a primăriei Valea Doftanei, după lucrarea Valea 

Doftanei - Istorie și tradiții editura Sprinten Infomar – 2014 și wikipedia). 
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Valea Doftanei este atestată documentar, cu satele Teşila şi Trăisteni, încă din anul 1538, în 

timpul domniei lui Radu Paise (1535 - 1545), care prin hrisoave domneşti stabilea ca aceste sate să 

devină dependente de Mănăstirile Mărgineni şi Sinaia. Se presupune că ambele ar fi existat încă de 

pe vremea dacilor şi, cu siguranţă, vechimea colectivităţilor omenești de pe aceste meleaguri este 

mult mai mare, fapt dovedit de existenţa unor urme de viaţă materială şi spirituală ce au fost încadrate 

de specialişti în societatea medievală timpurie. În secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, românii din Ţara 

Bârsei şi din zona Sibiului, nemaiputând suporta persecuţiile autorităţilor austro-ungare, au luat 

drumul bejeniei, traversând Carpaţii prin Pasul Predeluş şi stabilindu-se pe Valea Doftanei, în satele 

Teșila și Trăisteni.  

De asemenea, există unele informaţii, neconfirmate oficial, care susţin că data primei atestări 

a Teşilei, cu „munţii din jur”, ar fi fost prin anul 1444. Configuraţia geografică, factorii de mediu şi clima 

au fost decisivi în constituirea primelor aşezări umane în acest spaţiu, iar la adăpostul pădurilor şi în 

apropierea cursurilor de apă au apărut primele așezări umane. Oameni se ocupau cu păstoritul şi cu 

munca la pădure, activităţi care s-au transmis din generaţie în generaţie până în zilele noastre. 

În Evul Mediu, zona era destul de intens circulată. Legătura dintre Muntenia și Ardeal a fost 

asigurată sute de ani pe rute care porneau fie din Târgoviște, acolo unde s-a aflat reședința domnescă 

până la jumătatea secolului al XV-lea, fie prin zona Văleni, pe Valea Teleajenului. Drumul Prahovei, 

care urca pe poteci ocolite și mai puțin cunoscute, prin zona Valea Doftanei și Comarnic, cu sute de 

ani în urmă, era străbătut de comercianții de sare, miere sau postav sau alte mărfuri, pentru a evita 

palata taxelor vamale, vama aflându-se, începând cu anii 1400, la ieșirea din Țara Românească, 

adică la Câmpina. Totodată aceste poteci erau străbătute și de tâlharii care se fereau de traseele 

"oficiale" pentru a se ascunde în locurile greu accesibile din zona Bușteni-Predeal de unde atacau 

ulterior carele cu marfă.  

Regăsim şi în zilele noastre importante vestigii de istorie militară, transmise până în zilele 

noastre în toponimia unor locuri din jurul comunei Valea Doftanei. La nord-est întâlnim „plaiul lui 

Şerban Vodă”, pe unde s-au întors învingători oştenii domnitorului Radu Şerban (1602-1610), după 

o bătălie în apropierea Braşovului, în 1603, împotriva principelui maghiar al Transilvaniei, Moise 

Szekely, sprijinit de otomani. 

Se presupune că pe raza satului Trăisteni, ar fi existat o cetate neolitică sau dacică. În cadrul 

investigaţiilor monografice efectuate în septembrie 1969, I.H. Drăgănescu afirma că, în anul 1891, a 

văzut personal zidurile cetăţii din Trăisteni, lucrate din piatră şi var, ieşite cu 30 cm deasupra solului. 

Acelaşi fost primar a mai precizat că bunicul său i-a povestit că, în copilăria sa, zidurile atingeau 60 

cm înălţime. Legendara cetate se afla sub muntele Gherghelău, iar alimentarea cu apă a zonei se 

făcea de la vâlcelul Gâlmei. „Ruinele de la Silişte” sunt consemnate la Trăisteni, spre finalul secolului 

al XlX-lea, cu prilejul unor ridicări topografice. În munţii din jurul satului Trăisteni au avut loc lupte 
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aprige ale armatei române în primul război mondial. De altfel, în anul 1977, la împlinirea unui secol 

de independenţă a României, la iniţiativa primarului de la momentul respectiv, Emilian Cojocărescu, 

s-a ridicat un monument dedicat eroilor din Valea Doftanei căzuţi la datorie în Războiul de 

Independenţă (1877-1878), în primul şi în cel de-al doilea război mondial.  

În secolul al XlX-lea, pe actualul teritoriu al comunei Valea Doftanei erau patru sate: Teşila, 

Negraş, Trăisteni şi Ciopârceni. Cu timpul, Teşila a înglobat satul Ciopârceni, iar Trăisteni pe Negraş, 

acestea rămânând principalele sate ale localităţii. 

Cele două sate erau situate între punctul vamal Câmpina şi limita de nord a Ţării Româneşti, 

fiind destul de izolate. Moşia Teşila a fost atribuită Mănăstirii Mărgineni, iar moşia Trăisteni a fost dată 

Mănăstirii Sinaia.  

Prin hrisoave domneşti au fost desemnate o serie de servituţi pentru locuitorii acestei zone. 

Astfel, în 1854, satul Trăisteni, cu un total de 33 familii supuse plăţii capitaţiei, era obligat să dea cinci 

grăniceri pentru paza Mănăstirii Sinaia şi a graniţei din Carpaţi, în vreme ce satul Teşila, cu 111 familii, 

dădea 16 grăniceri. 

De altfel, din anul 1701, domnitorul Constantin Brâncoveanu poruncea ca paza Mănăstirii 

Sinaia să se facă de 40 puşcaşi, cu reşedinţa la Trăisteni. 

O altă legătură cu exteriorul a satelor Teşila şi Trăisteni era reprezentată de potecile spre 

Transilvania, prin Pasul Predeluş. Pe aici se deplasau şi crescătorii de vite din nordul Carpaţilor, care 

veneau la păşunat în munţii din jurul Trăistenilor. De aici, produsele lactate erau transportate spre 

alte zări pentru desfacere. Mulţi spun că atunci a apărut caşcaveaua, devenită astăzi un produs 

reprezentativ, adevărat simbol al Văii Doftanei. Astfel, în anul 1794 un crescător de vite din Cernatul, 

aflat cu oile la Poduri (la nord de Trăisteni), a transportat sute de ocale de telemea la Câmpina „pentru 

neguţătorie”, după cum se scrie într-un document.  

În perioada interbelică, comuna purta numele de Teşila, făcea parte din plaiul Peleşul al 

judeţului Prahova şi era formată din satele Teşila, Prislopul, Negraşul şi Trestieni (veche denumire a 

satului Trăisteni), totalizând o populaţie de 2.816 locuitori. În comună funcţionau, pe râul Doftana, 4 

pive, 7 mori (din care două făcăuri), 11 fierăstraie (din care trei circulare) şi o dârstă. De asemenea, 

în comună existau o şcoală şi două biserici ortodoxe - una în Trăisteni, înfiinţată în 1724 de Constantin 

Cuculeată şi alta în Teşila, zidită de Bucur Săvulescu, în 1878. În 1925, Anuarul Socec atestă comuna 

Teşila cu satele Teşila, Trestieni şi Vatra-Satului, cu 3.268 de locuitori. 

La sfârşitul perioadei interbelice, comuna era arondată plăşii Sinaia din judeţul Prahova. La 

reforma administrativă din 1950, comuna a trecut la raionul Câmpina din regiunea Prahova şi apoi 

(după 1952) din regiunea Ploieşti, în 1968, localitatea figura ca făcând parte din judeţul Prahova, 
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reînfiinţat, sub numele de Valea Doftanei, formată din satele Teşila şi Trăisteni, formulă în care există 

şi în zilele noastre. 

În a doua jumătate a secolului trecut, Valea Doftanei a fost cuprinsă de efervescenţa care 

exista în întreaga ţară. S-au desfăşurat multe activităţi menite să dezvolte o parte a industriei specifice 

zonei, dar, din păcate, s-a şi distrus o parte a obiceiurilor locale, oamenii fiind „încurajaţi” să 

abandoneze activităţile tradiţionale în favoarea calificării în întreprinderile socialiste din Câmpina sau 

din alte localităţi apropiate. 

După cel de-al doilea război mondial s-a construit o cale ferată forestieră de-a lungul râului 

Doftana până la Valea Neagră, rolul acesteia fiind de a transporta buşteni şi material lemnos la 

Fabrica „21 Decembrie” ridicată pe cursul Doftanei, la intrarea în Câmpina. Calea ferată forestieră a 

fost desfiinţată în a doua parte a anilor ‘60, pentru a se lăsa loc lucrărilor de construcţie la barajul 

Paltinu. 

După 1974, odată cu deschiderea traseului rutier de transport în comuna Câmpina - Valea 

Doftanei, în plină industrializare a ţării, şi aici se deschid secţii locale de prelucrare a produselor 

animaliere (cojocărie, dărăcit, tors lână cu maşini speciale, boiangerie). De asemenea, sunt asfaltate 

drumul principal al comunei şi câteva străzi laterale, mai intens circulate; se modernizează drumul 

Şes - Ghimpoasa; se construiesc două poduri peste râul Doftana, unul peste pârâul Ermeneasa; se 

realizează canale betonate pe pârâurile Ermeneasa şi Florei; începe regularizarea albiei râului 

Doftana; se construiesc principalele reţele pentru aducerea de la 20 km a apei potabile de la Coceana; 

se extinde dispensarul uman din Teşila şi se realizează un altul la Trăisteni; se construiesc cinci săli 

de clasă în Trăisteni şi o şcoală cu 16 săli de clasă, inclusiv laboratoare didactice, pe trei nivele, 

dotată cu centrală termică, la Teşila. 

 

II.3.3 Relieful 

 

În zona localității Valea Doftanei întâlnim un relief muntos, cu o altitudine medie de 1600 m, 

mai accentuat către nord, zonă limitrofă cu judeţul Braşov. Acolo, spre obârșia Doftanei întâlnim 

masive muntoase ca: Orjogoaia - Radela, Cucioaia, Zănoaga, Baiu Mare, Baiu Mic, Unghia Mare si 

Unghia Mică.  

Muntele Unghia Mare, cu liniile lui geometrice, privit din depărtare, seamănă cu o piramida 

egipteană. Tot aici regăsim munţii Pătru, Steiasa, Fundurile care se ramifică spre sud. Pe stânga 

râului și către sud, se regăsesc masivele Negrașul, cu urme de izvoare minerale la poalele sale, 

Ciopârceni, Vârfu Mare, Secara, Cărăbanu, Crăiţele, iar pe dreapta Prislopul, Lacurile, Rusul și 
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Floreiul.  În continuare, la limita sudică a comunei întâlnim nişte măguri, local denumite "gâlme", 

împădurite fiind către partea lor superioara: Gâlma Secăriei (1137 m), Gâlma Crăiţei și Gâlmeia (1043 

m) care, fac notă aparte în ansamblul perimetrului montan al localităţii. Astfel, vârful lor, parţial 

înierbat, este uşor boltit, de forma unei cupole în stil bizantin.  

 

II.3.4. Condiţii climatice 

 

Regimul climatic general este caracterizat printr-un climat de munte, ce se regăsește în zona 

reliefului înalt, cu altitudini de peste 1.000 m, și clima de deal, cu relief având înălțimi de până la 1.000 

m. Precipitațiile atmosferice medii anuale variază între 812,6 mm în zona Teșila și 827,8 mm în zona 

Trăisteni, în modul de deplasare a precipitațiilor anuale se constată o crestere gradată a acestora 

dinspre sud spre nord.  Media termică anuală, este mai ridicată cu 1 - 2 grade C în zonele joase, față 

de cele de pe culmi, unde s-au înregistrat, de-a lungul timpului temperaturi minime de -27 gr C și 

maxime de 37 gr C.        

Vânturile caracteristice zonei sunt reprezentate de Crivățul local venit din Est și Brize Montane 

de seară și de noapte. În general, aceste vânturi dominante pot provoca schimbări bruște de 

temperatură mai ales primavara și toamna. 

Clima comunei Valea Doftanei face parte din două zone pedoclimatice distincte, astfel, la 

peste 1,000 m altitudine, unde predomină clima montană, înâlnim zona climatică rece și foarte umedă. 

La altitudini cuprinse între 580 – 1.000 m, predomină clima de deal, aici întâlnim zona climatică 

racoroasă – umedă. 

Valoarea medie anuală cea mai mare a temperaturii aerului înregistrată este de 11 grade 

Celsius.  

Precipitațiile atmosferice prezintă aceeași influență ca și temperatura aerului, valorile medii 

anuale fiind de circa 800 – 1,200 mm/an.  

Iarna grosimea medie a stratului de zăpadă variaza intre 30 și 45 centimetri, valorile cele mai 

mari înregistrându-se la sfârsitul lunii ianuarie și începutul lunii februarie. În această perioadă ca 

urmare a mișcării puternice ale maselor de aer rece dinspre est și nord, vântul înregistrează valori 

mari, zona fiind deseori sub avertizare de Cod portocaliu de viscol şi ninsori. Minimele anuale în 

perioada de iarnă depășesc – 20 grade Celsius si ele indică geruri uscate.  

Caracterele termice și pluviometrice depind de dinamica maselor de aer dinspre nord, sud, 

vest și est, care acoperă teritoriul comunei în această perioadă. Masele de aer dinspre nord și vest 



35 
 

determină precipitații mai bogate și valori mai scăzute ale temperaturii aerului, în timp ce masele de 

aer dinspre est și sud aduc un aer uscat și valori mai ridicate ale temperaturii. 

Toamna – debutează prin scăderea temperaturii cu 3 – 4 grade Celsius în luna septembrie ( în 

raport cu luna august ), iar în luna octombrie temperatura scade cu 6 – 7 grade Celsius raportat la 

luna septembrie iar precipitațiile sunt cantitativ mai bogate. Luna noiembrie face trecerea spre 

anotimpul de iarnă prin temperaturi scăzute (în jur de 0 grade Celsius), și prin cantități de precipitații 

care depășesc în general 700 mm și care se produc în unii ani sub forma de zapadă. 

 

II.3.5. Solul 

 

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul comunei Valea Doftanei se încadrează în zona 

muntoasă cu soluri podzolice.  

Din punct de vedere geologic, zona muntoasă corespunde stratelor de Sinaia, excesiv cutate, 

așa cum se remarcă în defileul Doftanei de la sud de Teșila. Munții sunt alcătuiți din flis cretacic 

predominant grezos. Rocile predominante sunt reprezentate prin gresii. Depresiunea s-a format prin 

eroziune. Cea mai mare parte din suprafata teritoriului Valea Doftanei este formată de soluri brune-

acide urmate de solurile brune eumezobazice și rogosolurile. 

Sectorul defileului Doftanei se desfășoară în aval de depresiunea Teșila, până în dreptul 

localității Podu Cheii, din Subcarpații Curburii. Defileul este format dintr-o alternanță de mici bazinete 

și chei datorită rocilor. Trecerea de la gresiile masive, conglomeratele și flișul grezos-marnos ale 

Stratelor de Sinaia și seriei de Bobu, la gresiile și flișul curbicortical ale Pânzei de Teleajăn. În cadrul 

bazinului superior al Doftanei, defileul se întinde până la lacul Paltinu. Atunci când râul traversează 

straturi groase de gresii, valea are în profil transversal forma literei „V” închis.  

Pe teritoriul Comunei Valea Doftanei, datorită conformității geo-morfologice a solurilor există riscul 

unor alunecări de teren. 
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Fig. Defileul Doftanei 

 

II.3.6. Apa 

 

Rețeaua hidrogarafică de pe teritoriul comunei Valea Doftanei are ca afluent principal râul 

Doftana. Acesta este un curs de apă cu o lungime de 50 km, afluent al râului Prahova, fiind unul din 

principalele râuri care constituie bazinul din zona Prahovei alături de râurile Prahova,Teleajenul, 

Varbilaul și Cricovul Sărat.   

Doftana izvorăște de sub Pasul Predeluș și de-a lungul cursului său adună numeroși afluenți 

până la vărsarea sa în râul Prahova. Doftana este uneori cunoscută drept Râul Predeluș sau Doftănița 

până la intrarea în bazinetul Valea Neagră. În această zonă primește doi afluenti, cu debite mai mari 

decât debitul său: Mușița, care coboară de sub pantele estice ale Muntilor Neamțu și Valea Neagră. 

Ajunsă pe teritoriul localității Trăisteni, râul Doftana primește apele pârâului Negrașu care, împreună 

cu afluentul său Ciucoaia, se formează de pe pantele vestice ale munților Ulița și Rădila Mare. În 

Teșila, al doilea sat al comunei Valea Doftanei, se varsă în Doftana pârâul Ermeneasa. Puțin mai jos 
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râul primește apele Păltinesei, după care se varsă în lacul de acumulare Paltinul. Pâna la Câmpina, 

unde Doftana se varsă în râul Prahova, aceasta mai străbate și Cheile Brebului. De pe pantele sudice 

ale Munților Grohotiș apele se scurg în Slănic, cu afluentul său Varbilăul.  

Având în vedere condiţiile geografice, cursurile de apă au fost remarcate și în trecut, fiind 

folosite încă din cele mai vechi timpuri, ca sursă de energie pentru morile de apă. Pe lângă acestea, 

căderile de apă erau folosite şi pentru a acţiona pive (sau piue), dârste (o piuă mai rudimentară, în 

care se băteau postavul sau dimia cu ajutorul unor ciocane de lemn) şi fierăstraie mecanice. 

Construcția Barajului Paltinu a schimbat într-o măsură importantă viaţa în comuna Valea 

Doftanei. Odată cu apariția hidrocentralelor, în urma studiilor făcute, s-a desprins ideea că singura 

soluţie pentru electrificarea zonei ar fi fost o uzină hidroelectrică în punctul „Vânturiş”, în aval de 

Cheile Teşilei. După 1944 s-a găsit o altă soluţie pentru asigurarea energiei electrice în Telega, Brebu 

şi Valea Doftanei, astfel că hidrocentrală „Vânturiş” a suferit o serie de schimbări, care au dus, 

începând cu anul 1966, la construirea barajului Paltinu şi a lacului de acumulare aferent, rolul acestuia 

fiind de a asigura apă potabilă pentru Câmpina, localităţile limitrofe şi chiar pentru Ploieşti.    

Barajul Paltinu a fost construit pe valea râului Doftana, în aval de confluenţa acesteia cu 

Păltinoasa, în cheile numite "La Tocile". Denumirea de Paltinu este după cea a Vârfului Paltinu, din 

sud-vestul M-ților Grohotiș, dar cea corectă ar fi Păltinoasa, după numele ultimului afluent pe care-l 

primește Doftana din M-ții Grohotiș. Este localizat la 17 km în amonte de vărsarea Doftanei în 

Prahova, pe teritoriul satului Seciuri, la o altitudine medie de 640 m, în zona de contact Carpato-

Subcarpatică.  

Lucrările de construcţie a acestuia au început în 1966, fiind dat în funcţiune în 1971. Barajul 

Paltinu are o înălţime deasupra fundaţiei de 108 metri, fiind unul dintre cele mai înalte din ţară. 

Lungimea totală a coronamentului barajului este de 460 de metri. 

Prin ridicarea barajului s-a creat lacul Păltinoasa, care are o suprafaţă de 198 de hectare şi care 

îşi adună apele de pe un bazin de 334 de hectare. La prima umplere a lacului s-au constatat infiltraţii 

mari pe sub soclu, ceea ce a determinat lucrări suplimentare pentru mărirea capacităţii de 

etanşeizare, amplificarea sistemului de drenaj şi acoperirea părţii din aval a versantului stâng cu 

blocuri de beton în trepte de 6-8 metri, ancorate în adâncime cu cabluri pretensionate. De asemenea, 

între anii 1976 şi 1982 s-au executat lucrări de consolidare.  

Lacul este mărginit de ultimele culmi ale Munților Grohotiș (Muntele Păltinet, pe stânga) și ale 

Munților Baiului (Muntele Secăria, pe dreapta), cu altitudini ce depășesc cu puțin 1000 m. Volumul 

lacului de acumulare Paltinu este de peste 50 milioane mc, iar debitul apei în staţia de tratare Voila - 

1.500 l/s. În perioada 1976-1979 s-au realizat aducţiunea Voila-Brazi II, aducţiunea Movila Vulpii-
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Teleajen, încă două rezervoare de înmagazinare şi încă o staţie de tratare a apei, iar în perioada 

1983-1988 s-au realizat bazinul de apă Lunca Mare, priza Cheile Brebului şi aducţiunea Movila Vulpii-

Teleajen II. Toate acestea formează sistemul de gospodărire a apelor Paltinu, din care mai fac parte 

şi alte obiective. 

Fig. Barajul Paltinu 

             

Sursa: hidroconstructia.com 

Procesele lacustre constau în acumulări mari de fund, formarea unei pseudodelte, acumulări de 

materiale lemnoase si deșeuri, în spatele barajului, care sunt curățate periodic. El se prelungește pe 

văile afluente cu așa numitele „cozi”, pe Secăria, pe Păltinoasa, pe Doftana, iar în amonte de lac se 

află Defileul Doftanei. 

Este adevărat că barajul Paltinu serveşte în principal pentru alimentarea cu apă potabilă şi 

industrială a municipiilor Câmpina şi Ploieşti, dar, în subsidiar, barajul asigură şi apă pentru irigaţii în 

lunca râului Prahova şi pentru salubrizarea râului Dâmbul din Ploieşti. 

În caz de calamitate, zona de inundabilitate a apelor din barajul Paltinu s-ar extinde până la 

Florești, la 30 km în aval, înălțimea viiturii atingând 12 m în dreptul comunei Șotrile (la 1,1 km de la 

baraj), unde ar ajunge în circa 2 minute, 8 m în satul Lunca Mare (3,8 km aval de baraj, în circa 8 

minute) și de  circa 7 m în sectorul Câmpina – Brebu (la 17 km de baraj, în 35 minute), conform Apelor 

Române, Filiala Buzău, Exploatarea Prahova.  
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Fig. Lacul Paltinu 

 

Sursa: adevarul.ro 

Funcțiile sistemului hidroenergetic Paltinu sunt complexe, chiar dacă acesta nu atinge 

proporțiile marilor construcții de acest gen din țară: alimentarea cu apă potabilă și industrială a 

orașelor Câmpina, Ploiești, Băicoi, Moreni, Brazi și a localităților limitrofe acestora; alimentarea 

platformei industriale Brazi și a Întreprinderii de anvelope de la Florești; atenuarea undelor de viitură 

de pe Doftana; irigarea unei suprafețe agricole de circa 9000 ha;  producerea de energie electrică, în 

cadrul unei minihidrocentrale de 10 MW putere instalată; piscicultură și agrement, atât pentru locuitorii 

zonelor limitrofe, cât și pentru persoane din zone mai îndepărtate (Ploiești, București), care și-au 

construit in zonă case de vacanță.  

Nivelul cel mai ridicat al apei se înregistrează în lunile de primăvară, ca urmare a evaporației 

reduse și a ploilor bogate, dar și ca urmare a perioadei de topire a zăpezilor și cea de cădere a 

precipitațiilor.  

În urma construirii barajului Paltinu, debitele maxime și viiturile se resimt doar în sectorul 

montan, motiv pentru care a fost nevoie să fie construite numeroase diguri de protecție (Fig. ). 

Lacul Paltinu ce constituie principala atracție turistică a zonei, alături de Cheile Doftanei, de 

Rezervația de brad natural Glodeasa (veche de peste 100 ani), dar și de Munții Baiu si Munții 
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Grohotiș, în cadrul cărora se pot face numeroase trasee montane, face din bazinul superior al 

Doftanei o importantă zonă turistică, dar care este, încă, nevalorificată la potențialul ei maxim. 

 Fig.  Nivelul apelor lacului după precipitațiile din iunie 2009  

 

Sursa: didacticagenesis.ro 

Deși dispune de surse de apă atât de bogate și numeroase, comuna Valea Doftanei, datorită 

situării geografice, are probleme în a asigura apă potabilă de calitate constantă, datorită faptului că 

în perioadele cu precipitații abundente, conținutul bacteriologic și de turbiditate al acestora se 

modifică, ieșind din parametri acceptabili pentru consumul uman. Datorită acestui fapr, sunt necesare 

identificarea zonelor unde se pot realiza foraje de adâncime pentru a asigura necesarul de consum 

de apă potabilă de calitate pentru locuitorii comunei și pentru vizitatorii acesteia. 
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Fig.  Diguri de protecție pe malul stâng (la coada lacului) 

 

Sursa: didacticagenesis.ro 

 

II.3.7. Vegetația 

 

Urmărind repartiția vegetației în funcție de altitudine, se remarcă zona alpină și zona pădurilor. Până 

la limita superioară a pădurii se întinde peisajul subalpin cu palcuri de: Pinus montana, Juniperus 

sibirica, Alnus viridis, Rhododendron kotschyi și Vaccinium, graminee precum: Festuca supina, Poa 

media, Nardus stricta si alte plante ierboase ca : Achillea stricta, Gentiana kochiana, Scorzonera 

rosea, Veratrum album, Hieracium alpinum, Pulsatilla alpina etc. 

       In zona subalpină, pădurile ocupă teritorii discontinue, alternând cu livezi sau cu culturi agricole, 

în componența lor întȃlnindu-se exemplare de fag în amestec cu gorunul. 
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      În această regiune întâlnim exemplare rare de stejar: stejar brumăriu si stejar pedunculat precum 

și alte plante ierboase xerofite cum sunt: Artemisia austriaca, Poa bulbosa, Agropyron cristatum, 

Cynodon dactylon, Verbascum. 

II.3.8. Flora și Fauna 

 

       Fauna prezintă o mare bogație de forme, adesea cu populații bogate de animale. Atât în zonele 

montane cȃt și în cele de deal întâlnim cerbi și căprioare, lupul, vulpea, ursul brun, mistrețul, jderul, 

râsul, pisica salbatică, veverițele, pârșii, castorul, vidra etc.   

Păsările sălbatice ce trăiesc pe teritoriul comunei sunt de o mare varietate, aici întâlnim: 

ciocănitoarea, ciocârlia, cocoșul de munte. În golurile alpine se întâlnește vulturul, mierla de piatră, 

cinteza. Prepelița, vrabia, pițigoiul populează de asemenea livezile și pădurile comunei.  

Dintre reptile sunt de menționat vipera și sopârla de munte precum și broasca brună de munte.  

Fauna piscicolă este reprezenată de: păstrăv, crap, caras, şalău, biban, clean, plătică şi ştiucă. 

  Rezervația Glodeasa, munții Baiului și Cheile Doftanei sunt zone cu un cadru natural bogat.   

Fig. Pădurea Glodeasa  

                 

Sursa: www.valeadoftanei.ro 

Rezervaţia Glodeasa se află în nordul satului Trăisteni întinzându-se până aproape de limita 

judeţului Prahova cu judeţul Braşov. Zona a fost declarată sit de importanţă comunitară prin Ordinul 
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Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.1964 din 13 decembrie 2007 (privind instituirea 

regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei 

ecologice europene Natura 2000 în România) şi se întinde pe o suprafaţă de 544 hectare. Situl 

reprezintă o zonă împădurită (pădure seculară virgină de brad şi fag) încadrată în bioregiunea alpină 

aflată în bazinul superior al Văii Doftanei (păduri de foioase, păduri în amestec, tufărişuri, pajişti alpine 

şi subalpine, ape curgătoare, cheiuri, stâncării), ce conservă habitate naturale de tip: păduri dacice 

de fag (Symphyto - Fagion), păduri de fag de tip Luzulo - Fagetum şi tufărişuri alpine şi boreale.  

Fig. Rezervatia Glodeasa 

 

Sursa: campinaph.ro  

La baza desemnării sitului se află mai multe specii faunistice şi floristice enumerate în prima 

anexă a Directivei Consiliului European 92/43/CE din 21 mai 1992 (privind conservarea habitatelor 

naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică). 

Printre speciile faunistice protejate aflate în arealul sitului se află: ursul brun, ivoraşul cu burta 

galbenă (o specie de broască), tritonul carpatic, căprioara sau pisica sălbatică cretană, precum şi un 

gasteropod (Alopia plumbea doftanae) endemic pentru România. 

Flora protejată a sitului are în componenţă arbori - bradul argintiu, dar şi specii floricole cum 

ar fi: brâncuţă, diverse orhidee, brebe buzişor, silur şi multe altele. (sursa - wikipedia)  
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Munții Gârbova (denumiți și Munții Baiului) fac parte din Carpații de Curbură, fiind situați în 

partea vestică a acestora.  

Fig. Munții Baiului 

 

Sursa: muntii-nostri.ro 

Munții dintre Prahova și Doftana sunt cunoscuți în literatura geografică și turistică prin două 

nume: Baiului și Gîrbova. Prima denumire este justificată prin frecvența ei ca oronim (Baiul Mare, 

Baiul Mic, Băiuțu etc.) și hidronim (pîraiele care își au obârșia sub aceste vârfuri), prin poziția relativ 

centrală în cadrul regiunii a vârfurilor cu aceste nume, cât și prin înălțimea lor de aproape 1 900 m. 

Cea de a doua denumire este legată de înfățișarea ,,gîrbovită" a munților și culmilor de la est de 

Prahova. 

Ei se întind pe o suprafață de circa 300 kmp, în cea mai mare măsură cuprinsă în bazinele 

superioare ale văilor Prahova și Doftana. În imediata lor vecinătate trec importante artere de 

comunicație (pe Valea Prahovei și Doftanei), se află mari centre urbane (Brașov, Ploiești) și regiuni 

dens populate (Subcarpații Prahovei). Cea mai mare parte a lor aparține județului Prahova, în timp 

ce în extremitatea nordică, câteva culmi fac parte din județul Brașov. Limitele față de unitățile de relief 

învecinate sunt în bună măsură clare, fiind date de văi largi, bazinete depresionare, diferențe de nivel 

evidente, deosebiri în fizionomia culmilor etc. 
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În vest, limita este dată de Valea Prahovei, aceasta separă Munții Baiului de Munții Bucegi 

între localitățile Sinaia și Bușteni. Aici s-a îndividualizat un culoar depresionar format prin eroziunea 

diferențială la contactul dintre conglomeratele de Bucegi și marno-calcarele și gresiile din Munții 

Baiului.  

 Fig. Muntii Baiului 

 

Sursa: lataifas.ro 

  Culmile Munților Baiului, aflate la 1400-1600 m, se termină către Prahova prin versanți în 

trepte care dezvoltă o diferență de nivel de 300-500 m și care în cea mai mare măsură sunt acoperiți 

de păduri de foioase. În sud-vest, aval de Sinaia, Prahova străbate defileul de la Posada (circa 9 km), 

despărțînd Munții Baiului (culmile vestice ale Gagului și Doamnelor) de Muntele Gurguiatu. Defileul 

tăiat în marmo-calcare are versanți abrupți (diferență de nivel 300-400 m) și bine împăduriți. 

Dispunerea geografică a Munților Baiului în cadrul Carpaților de Curbură, desfășurarea 

sistemului orografic de la 800 m la 1 923 m și variația condițiilor climatice în raport cu acestea imprimă 

diversitate în distribuția învelișului vegetal și a lumii animale. Structura naturală a acestora a fost mult 

influențată de activitatea omului, care uneori a intervenit destul de brutal, producând modificări 

esențiale. Din acest motiv, în ultimii ani s-au aplicat măsuri de protejare și ocrotire atȃt a specillor 

rare, endemice, cȃt și a elementelor de peisaj. Biogeografic, Munții Baiului se încadrează în provincia 
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dacică. Asociațiile vegetale și distribuția faunei se fac în cadrul mai multor etaje, specifice Carpaților. 

(sursa - wikipedia) 

Cu titulatura de Cheile Doftanei a fost denumită aria protejată, sit de importanță comunitară, 

situat pe teritoriul nord-vestic al județului Prahova. 

 Fig. Cheile Doftanei 

 

Sursa: locuridinromania.ro 

Aria naturală se întinde în nord-vestul județului Prahova, în zona de contact a Subcarpaților 

Prahovei cu prelungirile sudice ale Munților Baiului, ocupând teritoriile administrative ale comunelor: 

Bertea, Brebu, Secăria, Șotrile și Valea Doftanei și al orașului Comarnic. Aceasta este străbătută de 

drumul județean DJ102L care leagă localitatea Seciuri de Barajul Paltinu, pe valea râului Doftana.  

Zona a fost declarată sit de importanță comunitară prin Ordinul nr. 2.387 din 29 septembrie 

2011 (pentru modificarea Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind 

instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă 

a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România) și se întinde pe o suprafață de 2.613,30 

hectare. 
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Situl reprezintă o zonă naturală cu păduri de foioase, păduri în amestec, pășuni montane, 

fânețe, abrupturi stâncoase, grohotișuri, și face parte din bioregiunea alpină a sud-estului Munților 

Baiului și cea continentală a bazinului râului Doftana. 

 Fig. Cheile Doftanei 

 

Sursa: jurnaldehoinar.com 

Cheile Doftanei prezintă o arie naturală cu o diversitate floristică și faunistică ridicată, 

exprimată atât la nivel de specii cât și la nivel de ecosisteme terestre. Aici întâlnim 10 tipuri de 

habitate: comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și 

alpin; fânețe montane; păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; păduri dacice de fag; păduri de fag de 

tip Asperulo-Fagetum; păduri dacice de stejar și carpen; păduri de stejar cu carpen de tip Galio-

Carpinetum; păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae); păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene; versanți stâncoși cu 

vegetație chasmofitică pe roci calcaroase ce adăpostesc o gamă diversă de floră și faună specifică 

lanțului carpatic de curbură.   
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Fig. Croitorul cel mare al stejarului  

                

     Sursa: wikipedia 

La baza desemnării sitului ca arie protejată se află mai multe specii faunistice - mamifere, 

reptile, amfibieni, insecte, enumerate în anexa I-a a Directivei Consiliului European 92/43/CE din 21 

mai 1992 (privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică) sau aflate 

pe lista roșie a IUCN, printre care amintim: urs brun (Ursus arctos), cerb (Cervus elaphus), căprioară 

(Capreolus capreolus), mistreț (Sus scrofa), ivorașul-cu-burta-galbenă (Bombina variegata), tritonul 

comun transilvănean (Triturus vulgaris), tritonul cu creastă (Triturus cristatus), țestoasa de baltă 

(Emys orbicularis), sălămâzdră de uscat (Salamandra salamandra), broasca-roșie-de-pădure (Rana 

dalmatina), broasca mare de lac (Rana ridibunda) sau croitorul cenușiu al stejarului (Morimus 

funereus). 

Dintre speciile de plante întâlnite în aria sitului se află mai multe specii floristice rare (ierburi și 

flori) protejate la nivel european prin aceeași Directivă CE 92/43/CE din 21 mai 1992, cum ar fi: firuța 

de pădure (Brachypodium sylvaticum), clopței (Campanula sibirica), drob (Chamaecytisus hirsutus), 

bulgării-de-stâncă (Cnidium silaifolium), mlăștiniță (Epipactis helleborine), sânziene albe (Galium 

mollugo), asperula (Asperula rumelica), ruginiță (Asplenium ruta-muraria), cătină albă (Hippophae 

rhamnoides), buruiană-pentru-vânt (Inula ensifolia), mărgică (Melica ciliata), poala „Sfintei Mării” 

(Reseda lutea), coada-iepurelui (Sesleria heuflerana), gușa-porumbelului (Silene nutans ssp. dubia), 

dumbăț (Teucrium chamaedrys), cimbrișor (Thymus pulcherrimus), iarbă neagră (Lembotropis 

nigricans), iarbă grasă (Sedum telephium ssp. maximum). (sursa - wikipedia) 

II. 4.   Profilul spațial și funcțional 
 

Din suprafaţa teritoriului administrativ al comunei, ponderea cea mai mare este reprezentată 

de terenurile neagricole, însumând o suprafață de 20.955 hectare, din care terenurile acoperite de 

păduri și alte vegetații forestiere ocupă o suprafață de 19.790 hectare.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Morimus_funereus_side.JPG
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Terenurile agricole, însumând 7375 de hectare urmează ca pondere. Acestea sunt alcătuite 

în marea lor majoritate din pășuni (6250 hectare) și fânețe (1073 hectare), suprafața arabilă în total 

de 260 de hectare ocupând un procent infim (sub 1%) din totalul suprafeței comunei. Din aceste 260 

de hectare, în anul 2003, ultimul pentru care INS furnizează situații statistice pe acest domeniu, în 

Comuna Valea Doftanei s-au cultivat cartofi pe 105 hectare, porumb boabe pe 15 și alte soiuri de 

legume pe 10. 

Suprafața mare a pășunilor și fânețelor existente pe teritoriul comunei este propice activității 

zootehnice, datele statistice pe care le dețin, de la nivelul anului 2003 confirmând acest lucru. Astfel 

efectivele de animale existente în gospodăriile populației comunei în acel an erau alcătuite din: 

 bovine – 2900 capete; 

 ovine - 4492; 

 porcine – 686; 

 păsări – 8650. 

 

 

Potenţialul agricol evident, în special cel zootehnic, este o resursă importantă a comunei, 

dezvoltarea activităţilor cu caracter agricol fiind un punct forte ce poate deveni un pilon de dezvoltare 

a acesteia, în special prin dezvoltarea agroturismului și prelucrarea superioară a produselor oferite 

de această activitate, dintre care prelucrarea laptelui, pe care locuitorii comunei au dezvoltat-o creând 

un produs unic – cașcaveaua – ce a devenit deja un brand local, fiind resursa principală ce va trebui 

exploatată. 

Activitatea agricolă se desfasoară în cea mai mare parte în cadrul gospodăriilor individuale 

creerea de structuri asociative pe modelul celor din țările mai dezvoltate fiind imperios necesară, 

gospodăriile individuale neputând oferi capitalizarea necesară pentru dezvoltarea de facilități de 

producție superioare, și nici pe acele necesare promovării și desfacerii produselor rezultate. 

Comuna Valea Doftanei este formata din doua sate: Teșila și Trăisteni cu o suprafață de circa 

28.637 hectare din care 1.742 hectare intravilan. Suprafața agricolă a comunei este alcatuită astfel: 

20

52

8
11 9

teren agricol fond forestier teren alpin fanete ape

Structura terenului agricol si non agricol (%)
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 teren agricol - 20% 

 fond forestier – 52% 

 teren alpin 8% 

 fânețe – 11% 

 ape – 9% 

        Principalele activități economice agricole si non-agricole desfășurate de către locuitorii comunei 
sunt: 

 exploarea și prelucrarea lemnului 
 silvicultura 
 creșterea animalelor 
 agroturism montan 
 comerț și servicii 

 
 

 

 
 

 
Resursele cele mai importante ale comunei, pe lângă cadrul natural, peisajul și așezarea 

geografică în vecinătatea zonei muntoase cel mai bine dezvoltate din punct de vedere al activității 

turistice la nivel național, sunt reprezentate de păduri de fag și brad cariere de bazalt, piatră de var, 

pietriș, nisip; șapte microhidrocentrale (construite pe râul Doftana, cu o producție de circa 

30 MW/zi, pot asigura, printr-o conjuctură favorabilă dezvoltarea și a altor surse de energie 

regenerabilă autonomia energetică a comunei). 

 Potențialul turistic este cel de care se poate profita cel mai rapid, acesta fiind deja în continuă 

creștere, iar cu realizarea Transbaiului și îmbunătățirea accesului auto, dacă vor fi create și atracții 

turistice ce să permită turiștilor realizarea de activități de recreere și de odihnă activă va fi principalul 

factor de dezvoltare economică accelerată.  
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Valea Doftanei fiind o comună specifică de deal-munte, are ca activități economice 

importante urmatoarele: exploatarea și  prelucrarea lemnului; silvicultura; creșterea animalelor; 

comerț și servicii și agroturism montan.  

 

II.5. Conectivitate și mobilitate 
 

Accesibilitatea la căile de transport reprezintă un indicator foarte important în aprecierea 

posibilităţilor de dezvoltare economico-socială a localităţilor rurale. Accesul direct la o infrastructură 

rutieră corespunzătoare, asigură premisele dezvoltării unor activităţi economice, facilitează accesul 

populaţiei la locurile de muncă, satisfacerea anumitor servicii . 

Principala rută de transport și de acces în comună este șoseaua județeană DJ 102I. În cadrul 

localităţii există staţii de autobuze, însă principalul mijloc de transport îl reprezintă transportul cu 

autoturisme care asigură legatura cu alte localități.   

Cele mai importante orașe învecinate sunt :  

• Câmpina la 20 km,  

• Ploiești la 60 km 

• Comarnic la 14 km.  

• La o distanță de doar 25 km se află drumul european E60, la 27 km este situată Gara Câmpina 

și la 16 km Gara Comarnic. Aeroportul cel mai apropiat este la Otopeni - Aeroportul Internaţional 

Henri Coandă.  

Transportul în comun este privat și se realizează între Campina-Valea Doftanei, plecare din 

autogara Câmpina cu microbuze pe ruta Câmpina – Trăisteni (Captare, Lunca Mare, Valea Fiarelor, 

Paltinu, Teșila).  

Principala ruta de transport si de acces în comună este drumul județean DJ 102I. În cadrul 

localităţii există staţii de autobuze, transportul făcându-se cu mijloace auto asigurând astfel, legatura 

cu localitățile din zonă 

Comuna Valea Doftanei este situată la intersecția DJ 102 I (Șoseaua Paltinu) Câmpina – 

Brașov cu DJ 102 A, care prin cele două componente: DJ 101 S Comarnic - Secăria  - Valea Doftanei 

și DJ 101T Valea Doftanei - Bertea - Slănic face legatura între Valea Doftanei și Valea Teleajenului. 

Din DJ102I, la Teșila, se ramifică DJ101S care duce spre Secăria și Comarnic (unde se termină tot 

în DN1), și DJ101T, un drum nemodernizat, care duce, prin păduri, către Bertea. 
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La nord de Trăisteni, DJ 102I se continuă cu un drum forestier nemodernizat, ce străbate 

Pasul Predeluș și continuă în judeţul Braşov. Acesta asigură legătura rutieră între DN 1 (Bucureşti – 

Braşov) din localitatea Câmpina cu DN 1A (Ploieşti – Vălenii de Munte – Săcele). Acest drum este 

văzut ca o necesitate mai ales în eventualitatea începerii lucrărilor la viitoarea autostradă Comarnic-

Braşov, care vor afecta circulaţia rutieră de pe DN1 pe Valea Prahovei, astfel există un proiect al 

Consiliului Județean Prahova ce vizează modernizarea acestui drum până la Săcele (județul Brașov), 

astfel încât să facă legătura cu cealaltă parte a Carpaților Orientali. 

În primăvara anului 2016, drumul a fost preluat de către Compania Națională de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale din România (CNADNR) și a devenit DN 1V pentru a-l transforma în alternativă la 

DN 1, însă în luna noiembrie 2016 Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, fosta 

CNADNR, a renunțat la proiect și acesta a fost preluat din nou de autoritățile județene Prahova. DN 

1V ar urma să facă legătura între localitățile Săcele, județul Brașov și Câmpina, Județul Prahova 

astfel: Săcele, Brădet, Pasul Predeluş, Trăisteni, Teşila, Baraj Paltinu, Seciuri, Lunca Mare, Câmpina.  

În total, în județul Prahova, drumul are o lungime de 41,9 km și se află pe teritoriile 

administrative ale localităţilor: Câmpina – 1,6 km; Şotrile – 8,3 km; Brebu – 2,7 km; Valea Doftanei – 

29,1 km. DJ 102 I are o lungime de 13,68 km pe raza județului Brașov și pornește din drumul național, 

imediat după localitatea Brădet, din zona „Șanțuri”, prin Pasul Predeluț, către județul Prahova. 

Modernizarea traseului Câmpina - Valea Doftanei – Săcele (judeţul Braşov) răspunde atât 

necesităţii de preluare a traficului aglomerat de pe DN 1 (Valea Prahovei) cât și valorificării 

potenţialului turistic al Văii Doftanei precum şi dezvoltării economice pentru o zonă transregională 

importantă. Aceasta va asigura o legătură rutieră facilă între două judeţe dezvoltate puternic 

economic, Prahova şi Braşov, realizând tranzitul de persoane şi marfă, materii prime, materiale, 

resurse energetice, forţă de muncă.   

Modernizarea DJ 102I ar determina stabilitatea şi dezvoltarea demografică, dezvoltarea 

economică, dezvoltarea culturală prin accesul facil într-o zonă cu tradiţie şi specificitate ocupaţională. 

Dezvoltarea reţelei de transport va facilita cooperarea interregională şi va contribui semnificativ la 

creşterea competitivităţii firmelor şi a mobilităţii forţei de muncă atât pentru judeţul Prahova, cât şi 

pentru judeţul Braşov. 

Un alt proiect de infrastructură rutieră al județului Prahova care se va desfășura pe teritoriul comunei 

Doftana, este Transbaiul, respectiv traversarea Munțiilor Baiului dinspre Valea Prahovei spre Valea 

Doftanei, și va face legătura între localitățile Bușteni, Azuga și Valea Doftanei. 
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Fig. Pasul Predeluș 

 

Sursa: google maps 

 Drumul va ajunge la altitudinea maximă pe Culmea Baiului (1.834 metri), urmând să 

traverseze Munții Baiului, paralel cu Valea Prahovei, de la Vest la Nord.  

Proiectul prevede ca punct de pornire în județul Prahova, Bușteniul (Poiana Țapului), mergând 

paralel cu Valea Zamorei, până în culmea Urechea, apoi va trece pe sub Vârful Baiului, Vârful Cazacu 

și Vârful Urechea. Va coborî pe Valea Cazacu, pe drumul forestier Cazacu, urmând să facă legătura 

cu Valea Azugii. Aici se va face ramifica către localitatea Valea Doftanei. Legătura cu Valea Doftanei 

se va realiza printr-un drum de versant ce va coborî prin Valea Prislop. Coborârea către Secăria se 

va realiza printr-un alt drum ce trece prin Culmea Zamora - Creasta Baiului, Vârful Doamnele și Valea 

Florei.  

Drumul va tranzita teritoriul oraselor Azuga si Bușteni și cel al comunei Valea Doftanei, urmând 

a avea o lungime totală de 47,2 km. 

Amenajarea Transbaiului va avea un dublu rol: primul, de traseu alternativă la DN 1 şi în al 

doilea rând o oportunitate pentru punerea în valoare a potenţialului turistic al munţilor Baiului.  

Transbaiul este un proiect de drumuri care va rezolva necesităţile de accesibilizare pe întreaga durată 

a anului a munţilor Baiului.  

Modernizarea traseului Câmpina - Valea Doftanei – Săcele (judeţul Braşov) răspunde atât 

necesităţii de preluare a traficului aglomerat de pe DN 1 (Valea Prahovei), valorificării potenţialului 

turistic al Văii Doftanei precum şi dezvoltării economice pentru o zonă transregională importantă. 



54 
 

Aceasta va asigura o legătură rutieră facilă între două judeţe dezvoltate puternic economic, 

Prahova şi Braşov, realizând tranzitul de persoane şi marfă, materii prime, materiale, resurse 

energetice, forţă de muncă, iar amplasarea Văii Doftanei pe acest traseu va contribui la conectarea 

acesteia cu infrastructura celor două județe, transformând-o din zonă montană defavorizată în zonă 

cu oportunități pentru investitori. 

Dezvoltarea reţelei de transport va facilita cooperarea interregională şi va contribui 

semnificativ la creşterea competitivităţii firmelor şi a mobilităţii forţei de muncă atât pentru judeţul 

Prahova, cât şi pentru judeţul Braşov. 

Proiectul reactivează un parteneriat mai vechi între Consiliul Judeţean Prahova şi Consiliul 

Judeţean Braşov. 

Stadiul documentaţiilor tehnice: 

- studiu de fezabilitate pentru tronsonul: limită judeţ Prahova – Săcele; 

- studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie şi caiete de sarcini pentru tronsonul: 

Valea Doftanei – limită judeţ Braşov, km 35+100 km 50+924. 

Sunt necesare: 

 reactualizarea documentaţiilor tehnice – judeţul Braşov; 

 reactualizare certificat de urbanism, avize, acorduri, obţinere autorizaţie de construire – judeţul 

Prahova; 

 exproprieri pentru reabilitare drum şi execuţie poduri şi podeţe. 
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Fig. Harta Județului Prahova 
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Fig. Harta Muntilor Baiului – Transbaiul 

                

Sursa: carpati.org 

II. 6 Utilități și infrastructură publică 
 

Lucrarea de electrificare a zonei a fost începută în anul 1966 și s-a desfăşurat la început pe 

11 km de linie principală și ulterior, să se realizeze ramificaţiile pentru fiecare gospodărie în parte. 

Comunitatea a contribuit la realizarea electrificării prin procurarea a 1.000 stâlpi din fondul silvic 

comunal, cu acordul autorităţilor vremii, economisindu-se astfel 200.000 lei.  

Lucrarea a costat 1,2 milioane lei, la care, fiecare gospodărie a contribuit în medie cu 1.500 

lei. Pe 2 martie 1969, întreaga comună Valea Doftanei era complet electrificată. 
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         Una din componentele vitale ale dezvoltării Comunei Valea Doftanei este reprezentată de 

infrastructură. Aceasta se referă nu doar la reţeaua de utilităţi publice, ci şi la infrastructura socială, 

de educaţie şi sănătate necesară creşterii calităţii vieţii. Orice demers de dezvoltare depinde de o 

infrastructură funcţională. Indiferent de profilul economic al unei comunităţi, componenta de 

infrastructură şi de accesibilitate/mobilitate reprezintă o bază sănătoasă pentru orice tip de 

dezvoltare. 

În această direcţie strategică de dezvoltare este vizată infrastructura de 

accesibilitate/mobilitate (infrastructură rutieră, transport public, siguranţa circulaţiei, etc.). Printre 

obiective se numără asigurarea unor noi conexiuni cu mijloace de transport în comun cu localităţile 

Teșila, Trăisteni și Comarnic; modernizarea staţiilor de transport în comun existente şi amenajarea 

altora noi. Una din condiţiile de bază ale dezvoltării durabile este asigurarea accesului facil la zone 

de dezvoltare rezidenţială, economică, turistică, etc. Facilitarea accesului în zonele turistice din 

apropiere influenţează calitatea vieţii şi dezvoltarea iniţiativelor de afaceri. 

 

II.7. Mediu și schimbări climatice 
 

Toate condițiile fizice, chimice, și biologice, care împreună acționează asupra unui organism 

sau o comunitate ecologică și influențează creșterea și dezvoltarea acestuia, poate fi o definiție a 

mediului înconjurător. Mediul înconjurător cuprinde toate formele de viață și toate lucrurile fără viață 

care apar în mod natural pe Pământ sau intr-o regiune a acestuia împreună cu interacțiunea dintre 

aceste organisme vii. 

Din conceptul de mediul natural se pot desprinde două componente deosebite: 
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- unități ecologice complete care funcționează ca sisteme naturale, fără intervenție 

umană și care includ: vegetație, microorganisme, sol, roci, atmosfera și fenomenele 

naturale care au loc în interiorul granițelor lor 

- resursele naturale universale și fenomenele fizice, care nu au niște limite clare, cum 

ar fi: aerul, apa și clima, ca și, energia, radiațiile, electricitatea și magnetismul, care nu 

sunt produse de vreo activitate umană. 

În contrast cu mediul natural este mediul construit de umanitate, cel așa numit antropic. În 

astfel de zone, unde omul a trasformat fundamental peisajul, cum ar fi mediul urban, mediul natural 

este mult modificat și diminuat. Chiar și atunci când pare că intervenția umană nu afectează foarte 

mult, cum ar fi un parc fotovoltaic, mediul natural este modificat în mod substanțial. Este, din ce în ce 

mai dificil, să găsești un mediu absolut natural, și ne-am obișnuit cu ”naturalul” care poate varia de la 

un ideal, 100% la extremul 0%. 

În prezent, poluarea face parte din mediul înconjurător alături de celelalte componente ale 

unui mediu: solul, aerul, apa, clima, plantele și animalele și nivelul de zgomot. În acest context, 

protecţia mediului a devenit una din cele mai importante activităţi pe care le desfăşoară instituţiile 

publice şi reprezintă o preocupare permanentă si a organizaţiilor neguvernamentale. 

Este tot mai relevant faptul că activitatea de protecţie a mediului nu mai poate fi trecută pe 

plan secundar şi acest lucru este confirmat nu numai de semnalele care vin din partea organismelor 

de specialitate şi a oamenilor de ştiinţă, dar aceste avertismente pot fi desprinse şi din datele care 

prezintă evoluţia calităţii factorilor de mediu la nivel global. 

Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea aerului 

înconjurător și un aer mai curat pentru Europa stabilește necesitatea de a reduce poluarea la niveluri 

care să minimizeze efectele nocive asupra sănătății umane, acordânduse atenție specială mediului 

ca întreg, de a îmbunătății monitorizarea și evaluarea calității aerului, inclusiv informarea publicului. 

”Pentru a proteja sănătatea umană și mediul ca întreg, este deosebit de important să fie 

combătute la sursă emisiile de poluanți și să fie identificate și puse în aplicare cele mai eficiente 

măsuri de reducere a emisiilor pe plan local, național și comunitar. În consecință, emisiile de poluanți 

atmosferici nocivi ar trebui evitate, combătute sau reduse și ar trebui stabilite obiective 

corespunzătoare pentru calitatea aerului înconjurător, luându-se în considerare standardele, ghidurile 

și programele Organizației Mondiale a Sănătății.”( Directiva 2008/50CE) 

Regimul climatic general se caracterizeaza printr-un climat de munte, ce se desfasoara in zona 

reliefului inalt, cu altitudini de peste 1.000 m, si clima de deal, cu relief avand inaltimi de 580 – 1.000 

m. Precipitatiile atmosferice medii anuale variaza intre 812,6 mm in zona Teșila si 827,8 mm in zona 
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Trăisteni, în modul de deplasare a precipitațiilor anuale se constată o creștere gradată a acestora 

dinspre sud spre nord.  Mediile termice anuale sunt în funcție de altitudinea reliefului, astfel pe văi 

temperaturile sunt mai ridicate cu 1 - 2 gr. C față de cele de pe culmi, înregistrându-se în general de-

a lungul timpului temperaturi minime de -27 gr C si maxime de 37 gr C.        

Vânturile caracteristice zonei sunt reprezentate de Crivățul local, venit din Est, și Brize Montane 

de seară și de noapte. În general, aceste vânturi dominante pot provoca schimbări bruște de 

temperatură mai ales primavara și toamna. 

  Clima comunei Valea Doftanei face parte din două zone predoclimatice distincte: 

• Zona climatică rece – foarte umedă, în regiuni cu relief puternic accidentat, la peste 1.000 m 

altitudine, unde predomină clima de munte. 

• Zona climatică răcoroasă – umedă, în regiuni cu relief moderat accidentat, unde predomină 

clima de deal, la altitudini cuprinse intre 580 – 1.000 m. 

Valoarea medie anuală cea mai mare a temperaturii aerului este de 11 grade Celsius.  

Precipitațiile atmosferice prezintă aceeași influentă ca și temperatura aerului, acestea 

manifestându-se mai mult sub formă de ploi, iar sumele medii anuale sunt de circa 800 – 1.200 

mm/an.  

Vara și iarna, ca anotimpuri de mare contrast termic si pluviometric, sunt separate prin toamnă 

și primavară ca anotimpuri de tranziție.  

Vara - se caracterizează prin cer senin, aer uscat și călduros, cu temperaturi extreme ce 

depășesc 30 de grade Celsius.  

Iarna - se caracterizeaza prin frecvente valori sub zero grade Celsius ale temperaturii aerului și 

prin prezența stratului de zapadă, variabil în timp și spațiu. Numărul mediu al zilelor cu strat de zapadă 

nu depășeste 50 zile/an.  

Grosimea medie de cădere variază între 30 si 45 centimetri, valorile cele mai mari înregistrandu-

se la sfârșitul lunii ianuarie și începutul lunii februarie. Fenomenul cel mai caracteristic al iernilor este 

cel de viscol, care are loc de obicei sub influența Crivățului și se produce în timpul invaziilor puternice 

ale maselor de aer rece dinspre est si nord.  

Minimele anuale de temperatură se situază sub – 20 de grade Celsius.  
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Primăvara - se evidențiaza mai ales prin ridicarea temperaturii la peste 9,5 grade Celsius în luna 

martie si crește treptat ajungând în luna mai la 16 - 20 grade Celsius, dar și prin cantitățile de 

precipitații care depășesc în această lună 50 sau de 60 milimetri pe metrul pătrat.  

Predominarea maselor de aer dinspre nord și vest determină precipitații mai bogate și valori mai 

scăzute ale temperaturii aerului, în timp ce masele de aer dinspre est si sud condiționează valori mai 

ridicate ale temperaturii aerului și uscăciune mai mare a acestuia.  

Toamna - se caracterizează în general prin scăderea temperaturii cu 3 – 4 grade Celsius în luna 

septembrie ( in raport cu luna august ). Toamna devine evidentă în luna octombrie când temperatura 

scade cu 6 – 7 grade Celsius raportat cu luna septembrie, iar precipitațiile sunt cantitativ mai bogate.  

  Luna noiembrie face trecerea spre anotimpul de iarnaăprin temperaturi scăzute în jur de 0 grade 

Celsius, și prin cantități de precipitații care depășesc, în general, 700 mm și care se produc în unii ani 

sub formă de zăpadă. 

Comuna se încadreaza in zona de vegetație a pădurilor de foioase, brad și a zonei de pajiști.  

Principalele specii de arbori sunt: stejarul brumăriu, stejarul pufos, garnița, salcâmul, teiul alb și 

frasinul. Vegetatia erbacee de stepă este reprezentativă prin grupări de peliniță de stepă, pir gros, 

firuța cu bulbi, bărboasa, păiuș, pir crestat și altele.  

   Vegetația comunei Valea Doftanei este foarte bogată în ierburi si păduri. Vegetația îmbracă 

întreaga suprafață, dându-i un aspect variat. Varietatea vegetației a determinat existența unui 

însemnat număr de specii de animale si păsări. Dintre animale amintim: caprioara (capreolus 

capreolus), vulpea (vulpes vulpes), iepurele (lepus europeus), șoarecele de câmp, dihorul de stepă, 

popândăul (citellus citellus), viezurele (melus melus) etc.  

Alături de aceste animale o mare varietate de păsări populează comuna. Dintre ele cele mai 

frecvente sunt: ciocârlia de câmpie (melancorypha calandra), privighetoarea, vrabia de casă, 

rândunica, sticletele, pițigoiul, turtureaua, cucul, ciocârlia, ciocănitoarea (piscus viridis), grangurul 

(atene noctua), bufnita (buba buba), potarnichea (perdix perdix), porumbelul.  

Este de la sine înțeles că bazinul hidrografic al Doftanei prezinta o importanță vitală pentru 

locuitorii comunei, iar în plus, constituie si principala sursă de alimentare cu apă a județului Prahova. 

Cu întreaga sa rețea de afluenți, râul Doftana beneficiază de o apă socotită de primă calitate; puritatea 

ei este unanim apreciata de turiștii ce se abat prin Valea Doftanei, iar peisajul creat de eroziunea 

muntelui de către râu oferă posibilitatea de înscriere a Văii Doftanei printre traseele turistice de 

atracție la nivel național. 



61 
 

Un punct important de atracție îl reprezintă depresiunea Teșila - Trăisteni, iar pe stânga râului se 

află masivele Negrașul (cu urme de izvoare minerale la poalele sale), Ciopârceni, Vârfu Mare, Secara, 

Carabanu, Crăițele, iar pe dreapta Prislopul, Lacurile, Rusul si Floreiul.  

Altitudinea lor medie este de 1.600 m. În continuare, la limita sudică a comunei străjuiesc niște 

măguri, local denumite "gâlme". Împadurite fiind către partea lor superioară, Gâlma Secăriei               

(1137 m), Gâlma Crăiței si Galmeia (1043 m) fac notă aparte în ansamblul perimetrului montan al 

localității. Râul Doftana traversează comuna în lung. Izvorând din muntii Gârbovei, el parcurge o 

distanță de circa 50 de kilometri până la confluența cu râul Prahova, spre sud de Campina. Pe acest 

traseu, Doftana își sapă albia în munții Baiului și Bădilei, primind o seamă de afluenți, începând de la 

izvor, pe stânga Negrașul, Cucioaia, Mogoșoaia, Ermeneasa, Ghimpoasa, Valea lui Vlădișor, 

Paltinoasa si Purcaru. 

Pe dreapta își aduc apele: Mușița, Orjogoaia, Prislopul, Floreiul, Brădeasa si Secăria. 

Protecţia mediului constituie obligaţia şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice 

centrale şi locale, precum şi a tuturor persoanelor fizice şi juridice. Agenţia de Protecţie a Mediului 

Prahova are atribuţii privind protecţia şi conservarea naturii, a diversităţii biologice, dezvoltarea şi 

administrarea reţelei de arii protejate, apărarea împotriva calamităţilor naturale şi accidentelor, 

aplicarea fermă a legislaţiei de mediu, dezvoltarea managementului durabil al resurselor de apă, 

gestiunea deşeurilor locale şi industriale. 

Arii naturale protejate de interes comunitar (situri Natura 2000) 

Siturile din judeţul Prahova aparţin categoriei SCI (Arii de Protecţie Specială Avifauninstice) şi 

SPA (Situri de Importanţă Comunitară), fiind declarate pentru protecţia habitatelor şi speciilor, 

conform prevederilor Directivelor Europene Habitate şi Păsări. 

Pe raza Comunei Vale Doftanei se găsesc următoarele situri protejate: 

1. SCI Pǎdurea Glodeasa (comuna Valea Doftanei) – 544 hectare (extinsă cu 9 ha în anul 2011) 

Custode - Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii, plan de management în curs de realizare; 

2. SCI Cheile Doftanei (comunele Brebu, Secăria, Bertea, Comarnic, Valea Doftanei, Şotrile) - 

2613 ha. Nu are custode, este în responsabilitatea APM Prahova, conform atribuţiilor instituţiei, fără 

plan de management. 
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De asemenea, conform „Raportului privind starea mediului regiunea Sud-Muntenia 2011”, pe 

raza comunei Valea Doftanei există patru arii de interes local, respectiv: 

- Rezervația forestieră în suprafață de 200 de hectare; 

- Monument geologic, în suprafață de 5 hectare; 

- Rezervație cu larice, în suprafață de 5000 metri pătrați; 

- Valea Corbului, în suprafață de 10 hectare; 

- Rezervație cu bulbuci de munte, în suprafață de 30 hectare. 

Protecţia calităţii mediului a fost articulată prin implementarea programului de management al 

deşeurilor.  

La nivelul județului Prahova sunt în operare trei stații de transfer a deșeurilor municipale, una la 

Bușteni cu capacitate de 7600 tone/an, una la Drăgănești cu o capacitate de 70 mc/zi și una în Valea 

Doftanei,cu capacitate de transfer de 448 mc/zi. 

Deșeurile de la VALEA DOFTANEI sunt colectate la Rampa Băneşti de către S.C. FLORICON 

SALUB S.R.L. Rampa BĂNEŞTI: 

 Capacitate: 135.000 mc. 

 Suprafaţa: 3 ha. 

 Populaţie deservită:145.500 persoane 

 Durata exploatare proiectată: 10 ani 

Costul  investiţie pentru aceasta s-au ridicat la 1,2 mil. €uro. Din cauza faptului că ritmul de 

depozitare a depăşit cu mult valorile prognozate în documentaţiile de execuţie, conducând la 

diminuarea sensibilă a duratei de exploatare, astfel încât la Băneşti se impune execuţia în termen 
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foarte scurt a unei noi alveole de mare capacitate. Principalul motiv al situaţiei existente îl reprezintă 

lipsa selectării deşeurilor la sursă ori în incinta rampelor, acest proces a inceput a se demara abia în 

ultima perioadă. 

Versanții comunei fiind acoperiți cu păduri pe mari întinderi, silvicultura se afla aici la ordinea zilei. 

În jurul satelor comunei, principala esență lemnoasa este fagul. Padurea de făget se întâlneste până 

la 1000 m altitudine, iar pe muntele Orjogoaia și în amestec cu bradul până la 1200 m. Alte esențe 

sporadic întâlnite sunt: molidul, pinul, carpenul, mesteacănul. 

Aici trăiesc viețuitoarele întâlnite de în mod obișnuit în munții Carpați, exemplare apreciate în 

expoziții internationale de specialitate. În pădurile de munte întâlnim cerbi și căprioare, iar din rândul 

mamiferelor mari, trăieste aici ursul brun. În desișurile pădurilor, la depărtare de așezarile umane 

traiesc lupul, mistretul, jderul, vulpea, veverița, castorul și vidra. 

 

 

II. 7. Demografie și migrație  
 

Structura socio-economică a populaţiei este legată de modul de dezvoltare a activităţii economice, 

factor primordial în stabilirea ratei generale de activitate a populaţiei, ratei de ocupare şi a stabilirii 

structurii pe profilul de activitate la toate nivelurile de pregătire profesională. 

La data de 1 iulie 2016 comuna Valea Doftanei avea o populație de 6661 locuitori, iar până la 1 

ianuarie 2017 numărul locuitorilor a scăzut la 6636. 

 

VALEA DOFTANEI 

Anul Număr persoane 

01.01.2007 6913 

01.07.2007 6949 

01.01.2015 6728 

01.07.2015 6701 

01.01.2016 6696 

01.07.2016 6661 
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01.01.2017 6636 

 

Structura demografică a comunei este compusă din 3321 femei și 3315 bărbați. 

           

După cum se poate observa din tabelul de mai sus, populația comunei este în continuă scădere, 

fapt ce reprezintă, la fel ca la nivel național, o amenințare considerabilă pentru mediul rural, și nu 

numai. Cauzele acestui fenomen sunt diverse: populația tânără a țării migrează în mare număr peste 

hotare, natalitatea este în continuă scădere, cei care nu pleacă în străinătate se mută la oraș în 

căutarea unor locuri de muncă mai bine plătite și a unui trai mai ușor, etc. Acest fenomen va putea fi 

stopat în Valea Doftanei doar prin transformarea acesteia în stațiune turistică de importanță națională, 

fapt ce va atrage după sine dezvoltarea economică a comunei și creearea de oportunități pentru 

locuitorii săi. 
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Reprezentarea structurii pe grupe de vârstă din tabelul următor permite evaluarea nivelului de 

îmbătrânire al populaţiei. Conform clasificării folosite de Institutul Naţional de Statistică, populaţia 

tânără s-a considerat între 0-14 ani, cea adultă între 15-64 ani şi cea îmbătrânită peste 65 ani. 

VALEA DOFTANEI 

Vârsta Număr persoane 

0-4 236 

5-9 296 

10-14 286 

15-19 285 

20-24 342 

25-29 521 

30-34 427 

35-39 527 

40-44 546 

45-49 644 

50-54 375 

55-59 466 

60-64 377 

65-69 328 

70-74 263 

75-79 328 

80-84 227 

85 și peste 162 

 

Migraţia populaţiei comunei Valea Doftanei către oraşe şi consecinţele acestei migraţii asupra 

structurii pe sexe şi vârste a populaţiei rămasă să trăiască şi să muncească la sate reprezintă de 

fapt procese caracteristice spaţiului rural românesc. 
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Piramida populației comunei Valea Doftanei nu arată deloc îmbucurător, fapt pozitiv fiind doar 

acela că dispune de populație activă numeroasă, sectorul între 25 și 49 de ani fiind cel mai bine 

reprezentat. Dar faptul că cea mai mare cohortă de populație se află între vărsta de 45-49 de ani, 

coroborat cu numărul mic al copiilor și tinerilor sub 25 de ani, poate prezenta un real pericol pentru 

viitorul comunei, deoarece peste 20 de ani această populație se va afla la vârsta pensionării, și 

nu va avea susținere din partea unei populații tinere, crescând necesarul de servicii sociale.  

Conform definiţiei Institutului Naţional de Statistică, rata de dependenţă demografică 

reprezintă totalitatea populaţiei în vârstă cuprinsă între 0-14 ani şi populaţia cu vârstă de 64 de 

ani şi peste, raportată la totalitatea populaţiei în vârstă de 15-64 ani. Astfel avem un număr de 

2026 considerați ca fiind dependenți demografic, ceea ce raportat la numărul total al locuitorilor, 

de 6636, reprezintă un procent de 30,53%, sub media națională, care este de 43,7%, dar mult 

peste media altor țări europene, unde procentul este în jurul valorii de 25%, fapt îngrijorător, căci 

tendința acestui raport este una crescătoare, ducând la nevoi crescânde de servicii sociale, și 

sporirea presiunii pe populația activă. 

Densificarea căilor de comunicație (şosele, căi ferate, comerţul, telecomunicaţii, traficul 

poştal), creșterea posibilităților de muncă la oraș datorită industrializării rapide duc la apariția 

fenomenului de migrație, acesta luând amploare cu rapiditate. Aproximativ 400 de persoane au 

părăsit Valea Doftanei în ultimii ani din cauza lipsei de oportunități.  
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          În anul 2015 s-au înregistrat 46 căsătorii, cu 13 căsătorii mai multe decât în anul anterior. În 

acest context, rata acestora a fost mai mare comparativ cu cele din perioada 2010-2014 cât și cu cea 

din 2016.  

          În ceea ce privește divorțurile, în anul 2010 numărul celor pronunțate prin hotărâre 

judecătorească definitivă sau pe cale administrativă a fost cel mai mare din ultimii 7, respectiv 13 la 

numar. Atat in 2014, cât și în 2015 s-au înregistrat un număr de 10 divorțuri anual.  
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           Data fiind această diferență dintre căsătorii și divorțuri se poate observa faptul că familia 

continuă să fie un element esenţial în viaţa individului, căsătoria oficială încă reprezentând un mijloc 

de întemeiere a unei familii. Pe de altă parte, oamenii se căsătoresc la vârste mai înaintate, după ce 

procesul de instruire este complet, fiind deja integraţi pe piaţa muncii şi dețin resursele materiale 

necesare pentru a duce un trai decent în cuplu.   

 

Datorită fenomenului de îmbătrânire a populației comunei, deși numărul populației scade an 

de an, numărul deceselor este în creștere. 

 

 

Un factor în decisive în privința natalității în scădere îl reprezintă și creșterea vârstei medii la 

prima căsătorie care duce la o creştere a vârstei la care mamele decid să aibă un copil şi implicit 

la o reducere a numărului de ani în care este posibilă naşterea şi a altor copii, cu efecte negative 

asupra indicelui conjunctural al fertilităţii.  

În anul 2016 s-a înregistrat cel mai mic număr de nașteri din comuna Valea Doftanei din ultimii 

7 ani, respectiv 38 persoane. În primul an al perioadei de referinţă, și anume 2010, natalitatea a 

fost cea mai crescută, și anume 55 persoane.  
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II.8. Asistență și incluziune socială 
 

Tuturor persoanelor din comuna Valea Doftanei trebuie să li se ofere oportunitatea de a 

participa pe deplin la viața economică, socială, politică și culturală a societății în care trăiesc și de 

a se bucura de beneficiile acestei participări. Primăria urmărește asigurarea de oportunități egale 

pentru locuitori, ceea ce înseamnă eliminarea efectelor nedorite ale circumstanțelor aflate dincolo 

de controlul indivizilor asupra calității vieții lor. 

 Una dintre principalele premise ale calității vieții este satisfacerea nevoilor elementare ale 

cetățenilor comunei Valea Doftanei privind locuirea, alimentația, igiena și siguranța, precum și 

cele privind serviciile de bază, precum educația, sănătatea și serviciile sociale. Aceste elemente 

cheie permit oamenilor să trăiască demn, să dețină controlul asupra propriei vieți și să participe 

activ la viața comunității din care fac parte. Responsabilitatea privind dezvoltarea propriilor 

capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate revine 

fiecărei persoane, precum și familiei acesteia, iar Primăria intervine în principal prin crearea de 

oportunități egale și, atunci când acestea nu sunt asigurate, prin acordarea de beneficii și servicii 

sociale adecvate.  

 Combaterea sărăciei și excluziunii sociale necesită o abordare a necesităților persoanelor pe 

tot parcursul vieții. Pentru copii (cu vârste între 0 și 17 ani), obiectivul strategiei este de a se 

asigura oportunitatea de a se dezvolta, indiferent de originea socială, prin asigurarea condițiilor 

pentru dezvoltarea abilităților și dobândirea cunoștințelor pentru a-și atinge pe deplin potențialul 

individual ca și elevi de succes, persoane cu încredere în sine și în forțele proprii, cetățeni 
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responsabili care să contribuie la dezvoltarea societății. În ceea ce privește adulții apți pentru a 

activa pe piața muncii, obiectivul este acela de a se asigura oportunitatea participării lor depline 

la viața economică, socială și culturală a comunei Valea Doftanei. Obiectivul pentru cei care au 

depășit vârsta activă este acela ca aceștia să fie apreciați și respectați, să rămână independenți 

și să poată participa la toate aspectele vieții în calitate de cetățeni activi, precum și să se bucure 

de o calitate ridicată a vieții într-o comunitate sigură. Deoarece copiii care cresc în gospodării 

sărace se confruntă cu un risc mai mare de sărăcie și perspective mai reduse pentru viitor, 

necesitatea întreruperii ciclului inter-generațional al sărăciei face necesară adoptarea unor 

programe care pot aborda simultan atât sărăcia copiilor, cât și pe cea a adulților din aceeași 

gospodărie.  

Primăria Comunei Valea Doftanei urmărește dezvoltarea economico-socială și incluziunea 

socială a tuturor membrilor comunității, precum și utilizarea fondurilor europene pentru întărirea 

capacităților de implementare, monitorizare și evaluare a politicilor active de ocupare și 

promovarea reconversiei profesionale și învățării pe tot parcursul vieții în vederea creșterii 

angajabilității pe o piață a muncii în continuă schimbare și a programelor de formare menite să 

crească gradul de alfabetizare digitală, data fiind evoluția permanentă a tehnologiei și necesitatea 

folosirii acesteia în toate domeniile de activitate umană.  

În privința serviciilor sociale  este necesară monitorizarea evoluției comunității și formarea 

profesională a personalului din domeniul asistenței sociale și implementarea instrumentelor, 

metodologiilor și a ghidurilor existente pentru a oferi sprijin și consiliere  ingrijitorilor personali, și 

persoanelor care beneficiază de ajutor social.  

 

Analiză SWOT asistență socială și sănătate 

Puncte tari Puncte slabe 

- 3 medici de familie, 1 medic stomatolog 
 

- 3 farmacii, 2 dispensare 
 

- Structurile de asistenţă socială acoperă 
o mare parte din paleta cazuistică 

 

 - 100 ingrijitori personali 
 - 20 persoane cu ajutor social  
- Insuficienţa infrastructurii de sănătate 
- Deficit de medici şi personal mediu la unele 
specialităţi 
- Instabiliate în organizarea sistemului de 
sănătate, modificări foarte dese ale 
programelor şi listelor de boli cu gratuităţi 
şi compensări 
- Eficienţă redusă a cheltuielilor bugetare cu 
asistenţa socială 
- Acţiuni neconcludente în materie de 
prevenţie a bolilor şi a problemelor de 
asistenţă socială, cu amplificarea costurilor 
în fazele curative 
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Oportunități Amenintări 

- modernizarea dispensarului din 
Teșila 
- Implementarea efectivă a reformei 

întregului sistem de sănătate 
- Aplicarea unei remunerări stimulative 

în raport cu rezulatele obţinute 
- Finanţări nerambursabile a 

proiectelor privind infrastructura de 
asistenţă socială 

-   Creșterea numărului de îngrijitori personali 
și de persoane cu ajutor social 
- Neasigurarea unor servicii medicale 
esențiale în spitale datorită continuării 
fenomenului de migrare a medicilor si a 
personalului mediu sanitar spre tări care 
ofera condiții materiale bune 
-     Întârzierea aplicării sistemului informatic 
în sectorul medical amplifică problemele 
pacienţilor şi complică munca personalului  
sanitar 
-   Riscul în comuna Valea Doftanei de a 
rămâne fără medici datorită nestimulării 
salariale şi a neasigurării condiţiilor decente 
de locuit 
- Probleme de integrare în 
societate/recuperare a copiilor asistaţi si a 
persoanelor cu dizabilităţi 

 

II.9. Educație 
 

Problemele sistemului de învăţământ tind să aibă un efect negativ mult mai puternic asupra 

rezultatelor şcolare ale elevilor provenind din familii sărace, elevilor romi, celor cu cerinţe educaţionale 

speciale. La nivelul şcolilor există încă bariere fizice pentru participarea şcolară a copiilor cu 

dizabilităţi. 

În ciuda legislaţiei care obligă la adaptarea clădirilor publice pentru a permite accesul persoanelor 

cu dizabilităţi, există încă dificultăţi de fond în şcoli mai ales din oraşe mici şi din mediul rural. Rampa 

de la intrarea în şcoală este insuficientă pentru a asigura participarea efectivă, accesul la nivele 

superioare fiind încă limitat, iar grupurile sanitare neadaptate persoanelor în scaun cu rotile. 

Există de asemenea bariere fizice pentru participarea la educaţie a copiilor din sate sau localităţi 

izolate, transportul şcolar, atunci când este asigurat, fiind dependent de vreme şi de starea drumurilor. 

Numărul mic de locuri care există în grădiniţe faţă de nevoi/cerere este cauza pentru care un mare 

număr de copii aparţinând grupurilor vulnerabile nu beneficiază de un serviciu care ar putea juca un 

rol semnificativ în creşterea şanselor de integrare şcolară cu succes a acestora. 

Date privind participarea la învăţământul obligatoriu al copiilor aparţinând unor grupuri 

dezavantajate sunt deosebit de îngrijorătoare. 
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Analiza SWOT Educație 

Puncte tari Puncte slabe  

Existența în localitate a : 

- liceului – Liceul Tehnologic “Carol I” 

- 2 școli generale 

- 4 grădinițe 

• Existența în localitate a doua cămine 

culturale 

-cămin cultural Teșila 

-cămin cultural Trăistieni 

• Existența în localitate a 2 lăcașuri de cult 

• Management școlar adecvat în unitătile de 

învătământ public 

• Populația școlarizată în învățamântul primar 

și gimnazial în scădere datorită micșorării 

populatiei 

• Gradul ridicat de acoperire a posturilor 

didactice cu cadre suplinitoare 

• Spațiile destinate actului educativ nu sunt 

tocmai propice acestui scop 

Oportunități  Amenințări 

• Realizarea bazei sportive în satul Teșila 

• Realizarea unui complex sportiv în satul 

Trăistieni 

• Modernizarea căminelor culturale în satele 

Teșila si Trăistieni 

• Sprijinirea financiara a elevilor pentru 

obtinerea bursei de studiu 

• Modernizarea scolilor 

• Existenta unor programe guvernamentale de 

dezvoltare și modernizare a instituțiilor școlare 

și de cultură 

• Reducerea populatiei scolare datorita 

scaderii natalitatii 

• Tendința reducerii exigenței în procesul de 

evaluare didactică 

• Bugetul redus alocat învățământului public 

generând insuficiența dotării materiale a 

unităților școlare 

• Accentuarea procentului de îmbătrinire a 

populației 
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II.10 Sănătate 
 

Infrastructura de sănătate a comunei Valea Doftanei, se compune din existenţa a 3 medici de 

familie, 1 medic stomatologic, 3 farmacii, 2 dispensare. Primăria și-a stabilit ca obiectiv 

dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate, creşterea calităţii serviciilor în unităţile 

medicale.  

Un element important în strategia de dezvoltare a Comunei Valea Doftanei trebuie să îl 

constituie asigurarea unui nivel ridicat al calităţii vieţii pentru membrii comunităţii, iar realizarea 

acestui obiectiv include și dezvoltarea serviciilor sociale și de sănătate, în special prin sprijinirea 

acţiunilor de promovare a sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate și prin modernizarea dispensarului 

din Teșila.  

Reforma sistemului local de sănătate prevede și îmbunătățirea accesului la servicii de 

sănătate a persoanelor vulnerabile.  

Prin strategie se urmărește informarea și conștientizarea populației sau a unor categorii 

specifice cu privire la păstrarea și îmbunătățirea stării de sănătate publică și la prevenirea 

comportamentelor antisociale, iar în această privință se recomandă următoarele acțiuni: 

 a) Încheierea unor parteneriate cu instituțiile de furnizare a serviciilor sociale în vederea 

derulării unor campanii de informare și conștientizare adresate angajatorilor, pentru schimbarea 

atitudinilor sociale si a stereotipurilor cu privire la grupurile vulnerabile;  

b) Parteneriate cu autoritătile în domeniu si medicii care profesează în comună pentru 

realizarea unor campanii privind consecintele consumului de alcool, igiena, sănătatea 

reproducerii, sănătate mintală, accidente si prim ajutor, asistentă medicală;  

c) Program de promovare si îmbunătătire a conditiilor igienico-sanitare din institutiile de 

învătământ;  

d) Revizuirea regulamentelor de organizare si functionare a institutiilor pentru includerea, dacă 

este cazul, a prevederilor legate de tratamentul egal al angajatilor, interzicerea discriminărilor de 

orice natură (sex, apartenentă la grupuri minoritare, rasă, religie, dizabilităti etc) și includerea 

tuturor categoriilor considerate vulnerabile în legislatia românească (persoane cu handicap, 

șomeri de lungă durată, tineri la prima angajare, femei susținătoare ale familiei etc) precum și 

organizarea unor campanii publice de informare și sensibilizare asupra problematicii abuzului, 

violenței si a exploatării.  
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II.11. Economie și forță de muncă 
 

Comuna Valea Doftanei, din punct de vedere al posibilităților de dezvoltare economică, este 

încadrată conform M.D.R.A.P., datorită caracteristicilor geografice, la categoria zonelor montane 

defavorizate. Aceste zone sunt caracterizate printr-o limitare semnificativă a posibilităților de utilizare 

a terenurilor și printr-o creștere considerabilă a costurilor de exploatare a terenurilor agricole ca 

urmare a unor constrângeri (condiții climatice dificile și existența unor pante abrupte, care conduc, 

împreună la reducerea sezonului de cultivare, la necesitatea folosirii unor echipamente agricole 

costisitoare, etc.) În localitățile din aceste zone densitatea populației este mult sub media regională 

și județeană, datorită condițiilor mai grele de viață (accesibilitate redusă, numeroase calamități 

naturale, etc,), agricultura se face în condiții puțin prielnice, predominantă fiind creșterea animalelor 

în exploatații mici individuale. În ultimii ani aceste zone au cunoscut un oarecare reviriment datorită 

dezvoltării turismului, dar prezintă în continuare un decalaj important față de zonele sub-montane. 

În proiectul de dezvoltare trebuiesc amintite posibilitățile economice neexploatate în cadrul 

așezării în care sunt inlcluse: dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea de atracții locale și a turismului, 

dezvoltarea culturii locale și conservarea tradițiilor, amenjarea bazei sportive și potențarea celor mai 

importante sectoare de pe raza comunei, repsectiv silvicultura și zootehnia, prin facilitarea de centre 

de prelucrare a produselor acestora. Acestea alături de potențialul turistic și agroturistic sunt doar 

câteva dintre domeniile ce se pot exploata la maxim pe raza așezării.  

Agricultura este practicată pe majoritatea teritoriului comunei Valea Doftanei și are un rol-

cheie în ceea ce privește sănătatea economiei comunei și a peisajului rural. Agricultorii îndeplinesc 
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numeroase funcții diferite, de la producția de produse agricole alimentare și nealimentare la 

gestionarea peisajului rural, conservarea mediului natural și turism. 

Zootehnia este principala activitate economică în această zonă. Unii dintre cetățenii comunei 

implicați în agricultură practică și activităţi suplimentare precum prelucrarea produselor agricole și 

oferă servicii de cazare pentru turiști. Diversificarea economiei rurale este o sursă de vitalitate pe care 

UE o sprijină și o încurajează prin programele sale de dezvoltare rurală. 

Agricultura contribuie la prevenirea depopulării comunei, cauzată de oportunităţile limitate de 

ocupare a forţei de muncă și de rata crescută a șomajului. Serviciile publice – precum școlile și 

facilităţile medicale – sunt menţinute și îmbunătăţite, oferind oamenilor un bun motiv pentru a rămâne 

în comună și a-și crește copiii aici. 

În ceea ce priveste promovarea comunei pe linie turistică, Valea Doftanei este situata în nordul 

județului Prahova, în zona Carpatilor de Curbură, pe cursul mijlociu al raului cu același nume. Ea se 

afla situata in partea nordica a judetului Prahova, intre vaile Prahova si Teleajen. Relieful muntos al 

acestei localitati este mai accentuat catre nord, unde este limitrofa cu judetul Brasov. Acolo, spre 

obarsia Doftanei se înalță masive muntoase ca: Orjogoaia, Radela, Cucioaia, Zanoaga, Baiu Mare, 

Baiu Mic, Unghia Mare și Unghia Mica. Privit din departare, muntele Unghia Mare, cu liniile lui 

geometrice, seamănă cu o piramida egipteană, implantată parcă dinadins aici, în frumosul peisaj 

carpatin. Tot aici se inșiruie munții Pătru, Steiasa, Fundurile și o serie de 'clăbucete' ce se  ramifică 

spre sud.   

Datorită potenţialului de afaceri de care dispune localitatea, pe raza comunei se afla o serie 

de unitaţi economice cu profil de activitate diversificat ceea ce denotă preocuparea cetaţenilor pentru 

creșterea permanentă a veniturilor, respectiv, imbunataţirea condiţiilor de trai. Gama activitaţilor este 

variata, aici intalnim agenţi economici (145 societaţi) cu obiecte de activitate diverse: de la activitaţi 

de producţie si servicii agricole, de transport, prestari servicii, comerţ sau de mica industrie. În comună 

exista doi agenţi economici care are ca obiect de activitate transportul de calatori pe raza comunei. 

Cele 145 de societăți comerciale activează în următoarele domenii de activitate:     

 exploatarea și prelucrarea lemnului : 27 societăți comerciale 

 construcții civile și industriale și comerț cu materiale deconstructii : 39 de 

societăți comerciale  

 turism : 10 societăți comerciale și intreprinderi familiale sau individuale 

 comerț si servicii : 58 societăți comerciale  

 transporturi : 5 societăți comerciale  

 Celelalte societăți existente activează în domeniile finanțe-banci, comerț 

cu produse petroliere ,televiziune prin cablu și internet, comerț cu produse farmaceutice, 

etc.   
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Populaţia activă a comunei este de aproximativ 3.100 de persoane, număr ce reprezinta 

aproximativ 45% din totalul populaţiei, populaţia aptă de muncă șomeră fiind în septembrie 2017 de 

141 de persoane, din care 82 bărbați și 59 femei. 

 

Din totalul populației active de aproximativ 3.100 de persoane, în comună lucrează 438 de 

persoane, cea mai mare parte din rândul populaţiei active făcând naveta către municipiu, orașele 

învecinate sau alte localități.  

 

Veniturile medii ale gospodăriilor din zonă reprezintă mai puţin de un sfert din media veniturilor 

gospodăriilor din vechile state membre ale UE (UE-15) şi jumătate din cele ale populaţiei din primele 

zece noi state membre (NSM-10). Decalajul dintre venituri este determinat de decalajul dintre 
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productivitatea muncii şi de diferenţele privind nivelul şi structura ocupării, în principal de ponderea 

salariaţilor în populaţia ocupată. 

În prezent, în agricultura încă lucrează 19% din populaţia ocupată. Ratele de ocupare sunt 

deosebit de mici în rândul tinerilor (15-24 ani) şi femeilor (care au vârsta de pensionare cu 5 ani mai 

mică decât a bărbaţilor dar speranţa de viaţă cu peste 6 ani mai mare). 

Datele ultimei anchete a INS arată că ponderea populaţiei rurale aflate sub pragul sărăciei este 

de peste 3 ori mai mare decât cea a fragmentului corespunzător din urban: 29,9% la sate faţă de 

9,2% în oraşe.  

Următorii doi indicatori explică în bună măsură diferenţele de nivel de trai: numărul de salariaţi în 

populaţia ocupată este de 36% în rural faţă de 92% în urban, iar ponderea persoanelor cu studii 

superioare este deosebit de mică la sate, 3%, faţă de circa 23% în populaţia ocupată din urban.  

  Pentru dezvoltarea economică a comunei, esențială este creearea infrastructurii turistice. 

. 

II.12. Utilități și infrastructură publică  
 

Dotarea comunei din punct de vedere al infrastructurii este reprezentată prin : alimentare cu 

energie electrică, apă potabilă, drum asfaltat parțial din lungimea totală a drumurilor comunale și 

străzi interioare. Sunt în atenția Consiliului local o serie de proiecte privind atât infrastructura de 

transport cât și infrastructură de utilități pentru a asigura creșterea calității vieții pentru locuitorii 

comunei, dar și pentru turiștii ce vizitează zona Valea Doftanei, zonă cu un bogat și recunoscut  

potențial turistic. 

De asemenea, există internet, serviciu de telefonie fixă și televiziune prin cablu.  

Localitaţile din comuna Valea Doftanei – Prahova, dispun de un sistem de alimentare cu apa 

care asigură 90% din necesarul comunei. Lungimea rețelei existente este de 65 km. De asemenea 

este în procedura de analiză studiul de fezabilitate pentru extinderea sistemului de alimentare cu apă.  
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Canalizarea – există rețea de canalizare, aceasta deservind însă doar blocurile existente în 

comună, lungimea acesteia fiind de 650 m cu stație de epurare și treaptă chimica, fiind în planurile 

Consiliului Județean și în stadiul de proiect realizarea sistemului de canilzare la nivelul întregii 

comune, lungimea estimată a acestei rețele fiind de 95 de kilometri.  

 

Infrastructura stradală - drumurile care tranzitează comuna Valea Doftanei sunt asfaltate în 

proporţie de 23%, însă modernizarea drumurilor locale face parte din proiectele prioritare ale 

comunei. 

Alimentare cu energie electrică – comuna este complet electrificată, cu resurse de continuare 

a electrificării pe măsură ce ritmul construcţiilor o va impune. 
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II.13. Guvernanță și administrație locală 
 

Principala preocupare a administrației publice a comunei Valea Doftanei, a întregului aparat de 

specialitate din cadrul Primăriei și a Consiliului Local Valea Doftanei este  gospodărirea eficientă a 

comunei, a bugetului local și nu în ultimul rând bunăstarea cetățenilor vizând: 

 Dezvoltarea infrastructurii comunei 

 Atragerea de fonduri nerambursabile 

 Atragerea de investitori 

 Dezvoltarea, repararea și întreținerea infrastructurii comunei  

 Asigurarea transparenței in ceea ce priveşte cheltuirea banilor publici. 

Pentru realizarea acestei preocupări, administrația publică locală va dezvolta proiecte menite 

să incurajeze actorii locali să-și asume un rol activ în procesul decizional, astfel încât să contribuie la 

dezvoltarea unei comunități mai implicate și mai puternice. La baza acestor acțiuni vor sta principii 

precum: „democrația participativă”, „buna guvernanță” și „dezvoltare locală plasată sub 

responsabilitatea comunității”. Toate aceste acțiuni sunt menite, pe de o parte, sa promoveze o 

filozofie în care cetățenii sunt implicați direct în viața comunității din care fac parte și sunt pregătiți să 

actioneze în vederea soluționării problemelor cu care se confruntă, iar pe de alta parte, să determine 

instituțiile publice să crească nivelul de participare și consultare publica.  

Există potențial de dezvoltare în ambele direcții: administrația publică trebuie să fie mai 

deschisă și mai apropiată de nevoile cetățenilor, în timp ce societatea civilă trebuie să se implice în 

mod activ în conturarea agendei publice. Astfel, administrația locală împreună cu cetățenii comunei 

vor dezvolta abordări “de jos în sus”, în situațiile în care este nevoie de un raspuns la provocările 

locale din comunitate; va fi stimulată implicarea și participarea tuturor părților interesate (cetațeni, 

mediul privat si administrația publica); va crește participarea cetățenilor în procesul de decizie de la 

nivel local. 

 

STRUCTURA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI 

Bugetul de venituri și cheltuieli este astfel structurat încât să acopere principalele direcţii de investiţii 

în infrastructura, asistență socială, siguranţa cetățeanului, cultură și învățamânt. 

Bugetul aferent anului 2015 a fost de 9.348.300 compus din: 

 Bugetul secţiunii de functionare-7.452.950 

 Bugetul secţiunii de dezvoltare-1.895.350 

file:///C:/Users/Constantin/Desktop/Sidu%20final/Strategie%206.1.docx%23_Toc486413496


83 
 

Cheltuielile s-au structurat astfel: 

1. Secţiunea de funcţionare: 

 -autorități publice    1.354.600 

 -ordine publică și siguranţă naţională  302.000 

 -învățământ    3.177.800 

 -cultură, recreere și religie   230.100               

 -asigurări și asistență socială               1.219.600  

 -locuinţe, servicii si dezvoltare publică   621.980  

 -protecţia mediului                                  166.000  

 -transporturi     299.870 

2. Sectiunea de dezvoltare: 

- autorități publice 353.700  

-cultură, recreere și religie 260.000  

-locuinţe, servicii și dezvoltare publică 298.490  

-transporturi 1.715.030 

GRADUL DE COLECTARE VENITURI PROPRII 95,51% ÎN VALOARE DE 3.518.200 

• Consiliul Local Valea Doftanei, format din 13 consilieri, are iniţiativă şi hotărăşte în condiţiile 

legii în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa 

altor autorităţi. 

•  Primarul şi Viceprimarul funcţionează ca autoritate a administraţiei publice locale, asigurând 

respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, prevederilor Constituţiei, punerea 

în aplicare a legilor, precum şi a Hotărârilor Consiliului Local. 

•  Secretarul comunei este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau 

administrative, avizeaza pentru legalitate actele emise de Primar si Consiliul Local. 

•    De asemenea, secretarul poate coordona şi alte compartimente ale aparatului propriu de 

specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de 

lege sau încredinţate de Consiliul Local ori de Primar. 

• Consiliul local — forul care adoptă hotărâri conform legislaţiei. 

•    Aparatul de specialitate al primarului — o alianţă cu cetăţenii comunei, o 
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instituţie la dispoziţia cetateanului. 

II.14. Turismul 
 

 Comuna Valea Doftanei, judeţul Prahova deţine pe teritoriul sau obiective de interes turistic si 

religios de o valoare incontestabilă care atrag multe persoane interesate. Astfel pe raza teritorială a 

comunei se afla urmatoarele obiective: 

 Lacul Paltinu este un lac de acumulare pentru apă potabilă, intins pe o lugime de 3 km, oferind 

o priveliște încântătoare. Ambele maluri oferă condiții prielnice pentru asezarea unor 

campinguri pitorești și case de vacantă. Este asezat intr-o zonă montană pitorească în bazinul 

Doftana, iar în apropriere se gasește râul Doftana, la confluența cu Pârâul Păltinoasa și 

Secăria. Situat la o altitudine de 650 m lacul Păltinoasa ocupă o suprafată de 215 ha. Barajul 

Paltinu serveste în principal pentru alimentarea cu apa potabilă și industrială a municipiilor 

Câmpina și Ploiești. În subsidiar, barajul asigură și apa pentru irigarea a 9.000 ha în lunca 

râului Prahova în zona Băicoi-Ploiești și pentru salubrizarea râului Dâmbul din Ploiești. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 Cheile Doftanei sunt situate în apropierea Lacului Păltinoasa și oferă o priveliște deosebită, 

asemănătoare cu cea de la Cheile Bicazului. Zona submontană, situată la distanța de 20 km 

de Câmpina, ce se desfășoară de-a lungul Văii râului Doftana, unul din afluenții râului 

Prahova. Situate în apropierea Lacului Păltinoasa, ofera o priveliste deosebită, asemanatoare 

cu cea de la Cheile Bicazului. În apropiere de Lacul Paltinul, Râul Doftana a dat naștere unor 

superbe chei de o lungime de aproximativ 300 metri: Cheile Doftanei. Acestea reprezintă un 

adevarat fenomen carstic, având forma unui adevărat tunel, cu pereți aproape verticali și dând 

naștere unor peisaje spectaculoase. 
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 Vârful Secăriei. Peisajul își desfașoară priveliștea la aproximativ 6 kilometri de Teșila urmând 

traseul marcat spre vest. Aventurier sau nu, vizitatorul, odată ajuns aici,  nu are cum să nu se 

bucure de frumusețea naturală a acestor peisaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În Valea Doftanei pot fi vizitate și ruinele Bisericii Vechi din Trăisteni, precum și Biserica Sfinții 

Voievozi, construită între anii 1926-1942, cu hramul în ziua Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavril 

si renumită pentru arhitectura deosebită după care a fost ridicată. În pronaosul bisericii se află 

și un tablou pictat al unuia dintre marii suverani ai Romaniei, Regele Mihai I. Biserica 

Adormirea Maicii Domnului din Teșila este un alt lacaș de cult ridicat în această superbă vale 

între anii 1871 – 1875.  Ruinele Bisericii vechi din satul Trăisteni se află pe traseul spre Brașov. 
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 Glodeasa este o padure seculară virgină de fag și brad, situată la o altitudine de 650 – 890 m. 

Pădurea păstrează mărturii ale evoluției învelișului forestier al munților noștri, fiind ferită de 

exploatarea forestieră. Pe o suprafață de 534,9 ha, se întind arbori cu vârste curpinse între 

200 – 300 de ani și înalțimi de 40 – 45 m. Deoarece nu se efectuează exploatare forestieră, 

pădurea păstrează aspectul sălbatic al unei păduri tipice virgine. Pantele sunt abrupte iar 

torenții sunt însoțiți de o mare bogăție de floră și faună tipice acestei regiuni. Pădurea are un 

farmec aparte, fiind deasă, cei ce se aventurează în explorarea ei neputând vedea la prea 

mare distață. Există însă mici deschideri și luminișuri ce contribuie la diversificarea peisajului 

și la diversitatea biologică.  

Tipurile de habitate întâlnite aici sunt: Padure de fag de tip Luzulo - Făgetum, tufărișuri alpine 

și boreale, pajiști alpine și subalpine, vegetație pe stânci calcaroase, iazuri și lacuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Muzeul de Arte Plastice din Teșila prezintă un mare interes etnografic si popular – artistic prin 

cele peste 300 de opere de arta, rezultate ale numeroaselor ediții ale Taberei Internationale 

de Creatie Plastică Valea Neagră, recunoscută atat pe plan national, cât și internațional. 

Tabăra internațională de creatie plastică Valea Neagra, este deschisa tuturor artistilor 

profesioniști din domeniul sculpturii, graficii, picturii.Tabăra se desfasoara vara la începutul 

lunii august, iar numarul mediu de participanti este de 15 artisti plastici. 
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 Avand un relief muntos, ocupația de bază a localnicilor a fost și este păstoritul, pentru 

păstrarea vechilor tradiții dorim organizarea unui "Drum al Stanelor". In zona își desfăsoară 

activitatea 25 de stâni (Steiasa Mare, Steisa Mica, Baiu Mare, Baiu mic, Patru, Cota 

Prizlopului, Orjogoaia, Manole, Rusu, Parailii, Musita, Piciorul lui Tarca, Priscu, Urlatelul, 

Zanoaga, Valea Neagra, Piciorul Boului, Setu, Subtirica, Piciorul Cucioii, Cucioaia Mare, 

Cucioaia Mica, Radela, Radela Mare, Vf. Negrașului). 

 

 Vânătoare și pescuit. 

Fauna deosebit de bogată din pădurile de foioase face posibilă organizarea de partide de 

vânătoare pentru cei pasionați, aici trăind exemplare apreciate în expoziții internationale de 

specialitate. Pitorescul peisajului, ospitalitatea oamenilor de aici, posibilitatea de a petrece 

clipe de neuitat atât la pescuit cât și la vânătoare, fac din Valea Doftanei un punct de atractie 

preferat de pescari și vânători. 

Lacul Păltinoasa reuneste pentru cunoscători toate condițiile necesare realizării unei partide 

de pescuit ideale asigurând satisfacția petrecerii unor zile de neuitat și a unor partide de 

pescuit excelente. 
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 Lăcașe de cult 

 Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Teşila a fost construită între anii 1871-1875 

de echipe de voluntari formate din credincioşi, sprijiniţi financiar şi de marii proprietari din zonă, 

aşa cum se poate citi din pisania aflată în pridvorul bisericii, adăugată în anul 1930. Prima pictură 

ce decora lăcaşul în interior a fost executată în tempera, tehnica al seco. Din păcate, date despre 

autorii picturii sfinţite la 1875 nu s-au păstrat, dar există icoane semnate de un anume Petre 

Stănescu, datând cam din aceeaşi perioadă. În anul 1988 se repictează biserica tot în tempera, 

de către pictoriţa Elena Vasilescu din Bucureşti, împreună cu elevii săi. În acelaşi an, pictura a 

fost sfinţită de Preasfinţitul Vasile Târgovişteanul, episcop vicar patriarhal. În anii 2008-2009 s-au 

efectuat ample lucrări de modernizare a lăcaşului de cult, iar din 2010, la iniţiativa preotului 

Răzvan Topală, într-un spaţiu special amenajat în grădina parohială funcţionează o bibliotecă cu 

peste 2000 de volume (cărţi şi studii teologice, literatură românească şi universală, albume de 

artă etc). Totodată, în curtea lăcaşului de cult s-a organizat o expoziţie de cruci de piatră din 

secolul XIX. 

 

Mai este mult de realizat în domeniul turismului în comuna Valea Doftanei. Principalul obiectiv 

în acest sens, datorită potențialului enorm pe care îl are este transformarea sa în stațiune turistică 

și oferire de modalități de petrecere a timpului liber turiștilor care ajung aici, astfel fiind încurajată 

dezvoltarea de facilități turistice în regim privat. 

În scopul promovării turistice a localității, dar și a dezvoltării sale economico-sociale, Primăria 

comunei organizează anual „Festivalul Cașcavelei”. Numele acestuia este dat de un produs lactat 

de tipul cașcavalului, deosebit de gustos și specific acestei zone. An de an participarea la acest 

festival este tot mai ridicată și notorietatea acestuia la nivel national tot mai mare. 
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Potențialul turistic al Văii Doftanei se remarcă și prin creșterea continuă a locurilor de cazare 

existente în comună, a gradului lor de ocupare precum și a numărului de înnoptări în aceste 

structuri. 
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Un exemplu pentru Vale Doftanei ar trebui să fie Satele de vacanță realizate în Marea Britanie 

în vecinătatea lacurilor de munte. Un astfel de parc, realizat în pădurea Whinfel este capabil să atragă 

anual un număr de 2 milioane de turiști și a creat un număr de 8.000 de locuri de muncă. Și acesta 

nici nu are potențialul pe care îl are Valea Doftanei, deoarece clima de acolo și conformația terenului 

nu permite realizarea de pârtii de ski. În schimb, acest sat de vacanță oferă vizitatorilor săi, zilnic, un 

număr de peste 200 de activități din care pot alege, de la înot și spa și până la activități de aventură 

în pădure, cățărări atât în natură cât și pe panouri indoor, aventura park, activități educative, etc. 

Vale Doftanei are, prin așezarea geografică și cadrul natural, posibilitatea de a dezvolta un 

astfel de sat de vacanță, în regim public-privat, în care administrația locală să ofere cadrul și 

dezvoltarea serviciilor publice și a infrastructurii iar investitorii privați să ofere activitățile de petrecere 

a timpului liber și facilitățile de cazare. 
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FOTO: Center-Parcs-Whinfell-Forest, UK 

 

 

II.15 Locuire 
 

În comuna Valea Doftanei 51,7% dintre locuințe sunt construite înainte de 1970 ceea ce 

înseamnă că fondul imobiliar se deteriorează rapid din cauza întreținerii necorespunzătoare și a 

gestionării inadecvate a clădirilor vechi.  Există multe locuințe de familii cu venituri scăzute şi medii, 

deci fără resurse pentru renovări, consolidări și modernizări. Aceste clădiri reprezintă un pericol 

pentru public şi o amenințare la adresa patrimoniului arhitectural al comunei. 

Unul dintre scopurile strategiei de dezvoltare constă în identificarea măsurilor și crearea 

instrumentelor pentru asigurarea accesului la condiţii de locuire adecvate pentru toate categoriile de 

persoane, fiind vizate următoarele principii: 

 siguranţa stabilităţii structurale a locuinţelor; 

 acces egal şi nediscriminatoriu la locuinţe pentru persoanele defavorizate sau marginalizate; 

 dezvoltarea locală şi accesul la servicii de utilităţi publice; 
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 locuinţe corespunzătoare care pot fi utilizate de comunităţi cu nevoi speciale, precum 

persoanele vârstnice, persoanele cu dizabilităţi tipuri neconvenţionale de familie, etc. 

 accesul la oportunităţi de locuri de muncă şi mobilitatea forţei de muncă 

Ponderea locuințelor existente în comuna Valea Doftanei în proprietate majoritar 

privata este dominanta față de cele în proprietate majoritară de stat. Situatia locuintelor 

existente la nivelul Comunei Valea Doftanei este relativ constanta, astfel ca locuintele in 

proprietate majoritara de stat nu prezinta nici o crestere, fata de locuintele in proprietate 

majoritar private al căror număr a crescut în ultimii ani. 
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Comuna Valea Doftanei îşi propune să devină un nucleu de dezvoltare, cu un mediu economic 

competitiv şi cu resurse umane adaptate realităţii socio-economice interne. 
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Această evoluţie va putea deveni posibilă prin: 

• valorificarea durabilă a poziţiei geo-strategice şi a resurselor naturale; 

• creşterea adaptabilităţii locuitorilor la particularităţile socio-economice locale şi promovarea 

incluziunii sociale; 

• facilitarea accesului la utilităti, servicii de calitate în domeniile asistentă socială, sănătate şi 

educaţie; 

• susţinerea culturii antreprenoriale şi a inovării; 

• creşterea competitivităţii şi atractivităţii economice la nivelul Comunei Valea Doftanei; 

• implicarea transparentă şi activă a instituţiilor pentru dezvoltarea economico-socială 

echilibrată a comunei. 

Proiectul european „Studiu privind contributia ecosistemului padurea Glodeasa la desemnarea 

zonei Valea Doftanei din judetul Prahova, ca destinatie ecoturistica”. 

Menţinerea şi îmbunătăţirea parametrilor fondului forestier al judeţului depind de echilibrul dintre 

lemnul recoltat şi toate componentele privind regenerarea vegetaţiei forestiere cu valoare ecologică 

şi economică. În cadrul Direcţiei Silvice Prahova, în perioda 2007-2014 au fost desfăşurate proiecte 

privind: 

Construirea şi reabilitarea (repararea) drumurilor forestiere şi corectarea torenţilor din bazinele 

hidrografice situate în fondul forestier: 

 Paltinet si Paraie (Valea Doftanei)  

Corectarea torenţilor din bazinele hidrografice: Păltinoasa (zona Valea Doftanei şi Brebu), 

Zgărbura (pe raza oraşului Sinaia), Valea Floreiului (pe raza oraşului Comarnic), 

Valea Vlădişor (Valea Doftanei), Valea Izvorului (Sinaia), Valea lui Piele Rea-Negraşu (comuna 

Valea Doftanei), Valea Albă (comuna Ştefeşti), Ermeneasa (comuna Valea Doftanei). 

Lucrările au vizat punerea în siguranţă împotriva viiturilor torenţiale care grăbesc colmatarea 

Barajului Paltinu, a DN1, DN1A, DN 71, DJ 102I, a drumurilor forestiere, străzilor şi proprietăţilor din 

zonele riverane. 

- Reabilitarea drumurilor forestiere:  

 Orjogoaia (Valea Doftanei),  

 Păltineţ (comuna Valea Doftanei),  
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Finanţate din fonduri bugetare şi credite acordate de către Banca de Dezvoltare a Consiliului 

Europei (BDCE), investiţiile contribuie la îmbunătăţirea accesibilizării fondului forestier, aplicarea 

tratamentelor silviculturale şi intervenţiilor în cazul producerii unor calamităţi. 

Polul de Creştere Ploieşti-Prahova face parte dintr-o infrastructură industrială judeţeană care se 

plasează pe locul 2 în ţară, după capitala României. La nivel de judeţ, datele existente configurează 

o structură industrială complexă, beneficiând de activităţi din aproape toate ramurile industriei, cu 

ponderi ridicate în producţia ţării la unele produse: benzină, motorină, păcură, uleiuri şi minerale, 

rulmenţi grei, anvelope, utilaj petrolier, minier şi chimic. 

Polul de Creştere Ploieşti–Prahova se află în vecinătatea unei zone turistice valoroase, 

cuprinzând Valea Prahovei (cu râul Prahova şi masivul Bucegi), Valea Teleajenului cu masivul Ciucaş 

şi Valea Doftanei. Aceste zone turistice sunt accesibile prin DN 1 dinspre Bucureşti spre judeţul 

Braşov, prin Valea Prahovei, prin DN 1 – DN 1A spre judeţul Braşov, prin Valea Teleajenului şi prin 

DN 1 B spre judeţul Buzău prin Ploieşti. 

Polul de Creştere este localizat în zona turistică Ploieşti – Gherghiţa, situată în sudul judeţului 

Prahova. Interesul turistic al acestei zone este legat de valorile cultural-istorice şi de noile trasee 

turistice generate (Drumul vinului, Drumul voievozilor): 

Mountainbike şi ciclism - se practică în zona munţilor Bucegi, Ciucaş şi Baiului. 

Off road-ul se poate practica în multe zone ale judeţului. Spectaculoase sunt traseele care duc 

spre platoul Bucegi, vârful Ciucaş şi muntele Baiului. 

Enduro - trasee: Bertea – Pasul Bratocea, pe Valea Doftanei; Vălenii de Munte – Cascada 

Schinda – Drajna – Slon sau Vălenii de Munte – Tabla Buţii, pe Valea Teleajenului. 

Motocros se poate practica pe cea mai mare pistă de motocros din România (1-500 m) la 

Câmpina, omologată de Federaţia Naţională de Motociclism. 

Astfel, consiliile județene, Asociațiile de Dezvoltare intercomunitară și parteneriatele între unități 

administrativ teritoriale, pot promova proiecte privind: 

- reabilitarea si modernizarea rețelei de drumuri județene care asigură conectivitatea, directă sau 

indirectă cu rețeaua europeană TEN_T; 

- construcția/reabilitarea/modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judetean, aflate pe 

traseul drumului județean respectiv. 
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În acest sens au fost identificate traseele de drumuri judetene care indeplinesc conditiile de 

conectivitate și sunt relevante pentru economia județului, fiind promovate în vederea constituirii 

portofoliului de proiecte la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia: 

Modernizare DJ 102 I (Transregio) Campina - Lunca Mare - Tesila – Valea Doftanei - Traisteni – 

limita judet Brasov - Sacele . 

Propunerile de dezvoltare pentru infrastructura de canalizare şi epurarea apelor uzate vizează: 

- Asigurarea colectării şi epurării apelor uzate din aglomerările mai mari de 2.000 l.e. 

- Investitii în sisteme locale de canalizare şi epurare în zone de protecţie a resurselor de apă 

Investiţii identificate pentru infrastructura de apă şi apă uzată la nivelul judeţului Prahova pentru 

următorii 30 ani programare: Fonduri structurale pentru perioada 2014-2020 prin Programul 

Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritara 4 - Investiții în sectorul de apă și apă uzată, 

Fondul de Mediu, Bugetul national, bugetul judeţean/local, alte surse. 

Pentru susţinerea obiectivului tematic (6) "Protecţia mediului şi eficienţa promovării resurselor" se 

propune promovarea cu prioritate a obiectivelor privind: Extinderea și modernizarea infrastructurii de 

apă și apă uzată; măsuri pentru îmbunătățirea calității apei. 

Acţiuni indicative pentru amenajarea, extinderea şi modernizarea infrastructurii de mediu: 

- Investiții pentru amenajarea, extinderea, modernizarea și reabilitarea sistemului de alimentare, 

tratare şi distribuţie a apei potabile, cu precădere în mediul rural; 

- Investiții pentru amenajarea, extinderea, modernizarea și reabilitarea sistemului de canalizare şi 

epurare a apelor uzate, cu precădere în mediul rural. 

Condiţii indicative pentru investiţiile de extindere şi modernizare a infrastructurii de mediu din 

fondurile structurale: 

- investiţiile pentru sectorul de apă trebuie să se încadreze în valoarea specifică maximă de 1.000 

euro/locuitor; 

- investiţiile pentru sectorul de apă uzată se vor adresa sistemelor de canalizare care deservesc 

aglomerări cu un număr minim de 2000 locuitori echivalenti, dar pot fi acceptate şi aglomerări/clustere 

care deservesc mai puţin de 2.000 locuitori, dacă acestea sunt argumentate, iar investiţiile se 

încadrează în valoarea specifică maximă de 2.000 euro/locuitor echivalent. 

Derogări: 
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Valorile specifice maxime menţionate anterior pot fi depăşite numai în cazuri excepţionale, în baza 

unei justificări tehnice şi economice foarte bine argumentate, orice depăşire a acestei valori urmând 

a face obiectul aprobării prealabile scrise a MMSC – AM POIM, anterior depunerii variantei 

preliminare a Studiului de Fezabilitate. 

Principala cerinţă este ca România să-şi poată îndeplini obligaţiile legale în baza Tratatului de 

Aderare la Uniunea Europeană. Orice investiţie propusă trebuie să contribuie la îndeplinirea 

obligaţiilor pe care România le are prin Tratatul de Aderare cu privire la: 

- Directiva Consiliului 98/83/CEE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, şi 

- Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate. 

Programele de investiţie pe termen scurt vor urmări o selecţie a investiţiilor necesare pentru 

îndeplinirea celor mai urgente termene rezultate în pasul anterior. Selecţia va da prioritate acelor 

proiecte care au o şansă mare să fie implementate cu succes în termenele aplicabile pentru a 

demonstra folosirea eficientă a fondurilor în cel mai scurt timp posibil. 

Pentru proiectele de interes judeţean: Drumul Vinului, Drumul Fructelor şi Drumul Voievozilor, 

programul privind reabilitarea-modernizarea infrastructurii de acces urmăreşte ca traseele respective 

să devină cât mai accesibile , cu un carosabil, trotuare, rigole, poduri de bună calitate, indicatoare şi 

semnalizări corespunzătoare, care să permita vizitatorilor identificarea tuturor obiectivelor şi punctelor 

de interes, specifice profilului acestor trasee. 

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de specialitate pentru sport şi agrement de iarnă, 

respectiv pârtii moderne, instalaţii de transport pe cablu, cu toate utilităţile şi serviciile conexe, 

semnalizări şi indicatoare de orientare – existând proiecte ale consiliilor locale Sinaia, Buşteni Azuga. 

 Prin serviciile publice Salvamont, prin asociaţiile de turism şi prin centrele de informare turistică 

urmează a se realiza programe de promovare/ informare, inclusiv on-line, asupra obiectivelor turistice, 

a ofertelor de servicii, a eveneimentelor caracteristice, toate aceste mijloace având menirea să 

contribuie la atingerea unui standard în domeniul turismului prahovean compatibil cu potenţialul 

judeţului. 

Consiliul judeţean va sprijini promovarea la finanţare a proiectelor de reabilitare a căminelor 

culturale din mediul rural. Comuna Valea Doftanei şi-a delimitat în Planul Urbanistic General actualizat 

(în curs de finalizare) o zonă destinată activităţilor economice, pe terenuri care aparţin domeniului 

privat al localităţii şi anume: 

- amenjarea unui parc industrial în zona Islaz Prislop, în suprafaţă de minim 5 ha, cu infrastructura 

necesară şi spaţii logistice, precum şi crearea unor facilităţi pentru gestionarea şi procesarea 
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deşeurilor - amenajarea zonei industriale Ermeneasa-Drăgănescu pe două corpuri de teren de câte 

1ha cu spaţii logistice pentru activităţi economice specifice localităţii. 

Investiții pentru modernizarea și inovarea tehnologiilor și echipamentelor de refacere a mediului 

Au fost făcute 3 propuneri de noi arii protejate care au fost introduse în Planul de Amenajare a 

Teritoriului Judeţului Prahova: 

- Rezervaţia naturală „Pădurea Glodeasa-Valea Doftanei” 

- Rezervaţia naturală „Foile verzi Trăisteni-Valea Doftanei” 

- Rezervaţia naturală „Paltinu Lac-Valea Doftanei” 

 

II.16. Cultura 
 

În apropierea sitului, în localitatea Teșila din Comuna Valea Doftanei se află Biserica 

"Adormirea Maicii Domnului" , datată 1873 precum și Biserica “Sfinții Împărați” aparținînd cultului 

ortodox, datată 1924. In localitatea Trăisteni, Comuna Valea Doftanei, pe str. Principală 392 se află 

Biserica “Sfinții Voevozi”, aparținînd de Protoieria Câmpina, Mitropolia Munteniei şi Dobrogei. Codul 

său LMI 2004 este: PH-II-mB-16802. 

Printre obiectivele culturale existente în comună amintim: Biserica Adormirea Maicii Domnului 

din Teşila, Muzeul de Arte Plasice şi Muzeul deEtnografie şi Folclor 

Festivalul Caşcavelei se organizează în fiecare an în luna septembrie în Valea Doftanei. 

Comuna  Valea Doftanei este înfrățită cu localitatea Gozd din Polonia. 

Imaginea bibliotecii în comunitate e o temă foarte actuală în viaţa noastră. Astăzi biblioteca e 

unica instituţie unde utilizatorul are posibilitate să folosească gratis sursele de informaţii. Rareori, în 

unele biblioteci, serviciile sunt contra plată, dar în majoritatea tipurilor de biblioteci utilizatorii sunt 

deserviţi gratis. Imaginea bibliotecii în comunitate se oglindeşte prin experienţa profesional-creatoare 

a bibliotecarului de azi. Fiecare îşi creează anumite metode şi forme de muncă care, totodată, 

prezintă imaginea bibliotecii sale. 

Biblioteca a fost, este şi va fi mereu un centru spiritual de dezvoltare a societăţii viitoare în toate 

sferele vieţii. Omul, ca să obţină studii gimnaziale, liceale, universitare, profesionale; ca să cunoască 

şi alte activităţi spirituale, mereu are nevoie de Bibliotecă, unde îşi poate cultiva aptitudinile prin 

cuvântul Cărţii. Şi doar bibliotecarul e acel ce poate oferi utilizatorului pâinea spirituală cea de toate 

zilele. Imaginea viitoare a unei biblioteci are nevoie de reforme radicale în structura de reorganizare 
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a serviciilor sale, de noi metode şi forme de lucru ca să atragă nu numai utilizatorii care au nevoie de 

informaţii, ci şi pe acei cărora să le trezească interesul faţă de lectură. 

 În anul 2015 a fost un an bogat, cu multe activitatii pentru Biblioteca Comunala Valea Doftanei, 

Filiala Tesila si anume: 

-Ziua Culturii Nationale-15 Ianuarie - Unirea Principatelor Romane-24 ianuarie 

-Ora de lectura la biblioteca, la scoala si la gradinita-de doua ori pe luna „Scoala Altfel” la biblioteca-

saptamana 6-10 aprilie 

„Ludoteca din biblioteca si ludoteca din parc ”mai-septembrie, de doua ori pe saptamana 

Atelierul de pictură, abilități practice si lucru manual-de două ori pe lună Video-proiecții cu diferite 

teme: documentare, filme, reportaje, desene animate-in fiecare vineri de la 12.00-14.00. 

 

Comuna Valea Doftanei 

Proiecte prioritare 

 Înfiinţare distribuţie gaze naturale, în comuna Valea Doftanei, judeţul Prahova  

 Piste de biciclişti în comuna Valea Doftanei, judeţul Prahova 

 Dezvoltarea potențialului turistic în zona montană Valea Doftanei- -ADI- finanțare- 

 Extinderea rețelei de canalizare și epurare ape uzate 

 Amenajare domeniu schiabil Martin`s Zănoaga 

 Modernizare drum de interes local: varianta ocolitoare: Cheia Teșilei – Ermeneasa - 

Drăgănescu, în comuna Valea Doftanei, județul Prahova 

 Modernizarea drumurilor de interes local, străzile: Calea Mogoșoaiei, Clăbucetului, B.P. 

Hașdeu, Trandafirilor, Setu, Ghimpoasei, 

 Carabanu, Soarelui, Piscului, Nichita Stănescu, în comuna Valea Doftanei, județul Prahova 

 Modernizare drum de interes local, drum comunal Valea Neagră – Zănoaga; Prislop – Baiului, 

în comuna Valea Doftanei, județul Prahova 

 Modernizarea drumurilor de interes turistic goluri alpine: Zănoaga-Radila-Ciopărceni: Baiul - 

Rusu de Vârf - Popas Predeluș, în comuna Valea Doftanei, județul Prahova 

 Lucrări de corectare a torenților în zona Ghimpoasa și Mogoșoaia, în comuna Valea Doftanei, 

județul Prahova 

 Lucrări de captare aducțiune apă potabilă Orjogoaia, și identificare zone foraje adâncime în 

comuna Valea Doftanei, județul Prahova 

 Reabilitare cămin cultural Trăistieni, în comuna Valea Doftanei, județul Prahova 
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 Reabilitare cămin cultural Teșila, în comuna Valea Doftanei, județul Prahova 

 Amenajare bază sportivă Teșila, în comuna Valea Doftanei, județul Prahova 

 Amenajare complex sportiv Trăistieni, în comuna Valea Doftanei, județul Prahova 

 Amenajare zonă de agrement lacul Paltinu, comuna Valea Doftanei, județul Prahova 

 Amenajare zonă de agrement Vlădișor 

 Amenajare zonă industrială Ermeneasa-Drăgănescu, în comuna Valea Doftanei, județul 

Prahova 

 Modernizare drum de interes local, drum de interes turistic zona Glodeasa, în comuna Valea 

Doftanei, județul Prahova 

 Modernizare poduri, podețe și punți pietonale, în comuna Valea Doftanei, județul Prahova 

 Extindere rețea electrică d de medie tensiune în zonele Valea Teșilei, Poduri-Valea Seacă, 

Vadul lui Zeghe-Doftanita, DJ 101T Craite-Ghimpoasa, Ermeneasa-Podul lui Drăgan, Florei-

Valea Lacurilor, în comuna Valea Doftanei, județul Prahova 

 Lucrări de amenajarea albiei râului Doftana, și Negraș în comuna Valea Doftanei, județul 

Prahova 

 Modernizare și reabilitare Şcoală generală Trăistieni, în comuna Valea Doftanei, județul 

Prahova 

 Reabilitare, modernizare și extindere dispensar medical, în comuna Valea Doftanei, județul 

Prahova 

 Amenajare zona centrală, comuna Valea Doftanei judeţul Prahova 

 Modernizarea traseului de drum numit “Drumul stânelor” în comuna Valea Doftanei, judeţul 

Prahova 

 

 Amenajare domeniu schiabil incepători și parc distracții și agrement- în Lazul Morii Negrași 

 Înfințare  

 zona agricolă Crăițe 

 Zona Industrial Teșila 

 Stațiune turistică 

 Realizare trasee off road și mountain bike 

 Înființarea asociației micilor crescători de animale și punerea în valoare a Izlazurilor locale și 

Înființare capacitate producție energie regenerabilă 
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 Parcuri, locuri de joacă, terenuri de picnic și grătare, a zonelor de promenadă și amenajare 

puncte de belvedere, trasee turistice marcate,  

 

 Punerea în valoare a monumentelor istorice- Biserica veche și Situl Gherghelău 

 Punerea în valoare a Pot. turistic a Lacului Paltinul, și a căilor de acces și terenurilor aferente 

(nautic, agrement) 

 Realizare muzeu în comună cu creațiile taberei de artiști plastici și a activităților de punere în 

valoare și promovare a muzeului privat. 

 

 

III. ANALIZA SWOT 
 

Contextul regional și local 

Puncte tari Puncte slabe 

Atractivitate față de investitori 
Bogăția și varietatea resurselor naturale 
Localitate cu potențial turistic  
Relieful diversificat – potențial natural 
uriaș; 
Cadru natural pitoresc și prietenos, aer 
curat, lipsa factorilor poluanți majori; 
Rețea hidrografică bogată și bine 
reprezentată; 
Rețelele electrice și telecomunicațiile 
(inclusiv telefonia mobilă) sunt prezente în 
tot teritoriul; 
Teritoriul este accesibil din drumul cu cel 
mai mare trafic din țară: DN1; 
Unele drumuri au fost reabilitate/modernizate 
Apropiată de zone urbane cu o mai bună 
dezvoltare economică; 
Există operator specializat care colectează 
deșeurile casnice și noncasnice; 
Existența pe cuprinsul teritoriului a 
cabinetelor medicale, dispensarelor, a 
farmaciilor și a serviciilor medical veterinare. 
Resurse naturale aflate, în general, în stare 
bună de conservare; 
Bogate resurse de păduri; 

Areal fragil din punct de vedere ecologic, 
antrenând eforturi mari, cu restricții în 
exercitarea unor activități economice și în 
utilizarea terenurilor, implicând o creștere a 
costurilor tuturor activităților și lucrărilor; 
Teritoriul prezintă dezavantaje naturale ce nu 
pot fi schimbate: altitudine, climă, pantă, 
fertilitate scăzută a solului, perioade mai 
scurte de vegetație; 
Dezavantaje structurale: scăderea 
populației tinere, izolare față de căile de 
comunicații și piețele de desfacere; 
Infrastructura rutieră este încă deficitară, 
existând numeroase porțiuni în care accesul 
se face greoi, mai ales pe timp nefavorabil, cu 
implicații majore asupra dezvoltării 
socioeconomice în general și a activităților 
turistice în special; 
Comunitatea locală nu este implicată suficient 
în activitatea de administrare și 
dezvoltare durabilă la nivel local; 
Este slab dezvoltată infrastructura de 
agrement (baze sportive, parcuri, grădini 
publice, spații de joacă pentru copii) iar 
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Biodiversitate, arii naturale protejate 
Natura 2000: ”Pădurea Glodeasa”, ”Cheile 
Doftanei”, și zone cu valoare naturală ridicată 

amenajarea peisagistică este ca și 
inexistentă. 
Clădiri (în special publice) nemodernizate și 
care nu sunt dotate corespunzător pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce le au; 
Relieful fragmentat, datorită numeroaselor 
râuri, pârâuri și torenți ce se formează pe 
versanți, face necesară construirea și 
reabilitarea a numeroase poduri, podețe și 
punți pietonale pentru asigurarea 
accesibilității teritoriului 
 

Oportunități Amenințări 

Distanță mică față de Ploiești, și relativ mică 
față de București 
Tranformarea comunei în stațiune turistică 
Cooperare cu stațiunile turistice din apropiere 
Suprafața teritoriului este extinsă, fiind printre 
cele mai mari comune din țară din punctul de 
vedere al teritoriului 
Realizarea de structuri asociative public-
private pentru promovarea și dezvoltarea 
comună a zonei 
Posibilitatea accesării de fonduri europene 
Creșterea cererii turiștilor pentru turism în 
zone nepoluate și cu activități tradiționale 
 

Concurența cu stațiunile turistice în atragerea 
de investitori 
Riscuri naturale: existența unor zone 
expuse la alunecări de teren, inundații, 
secetă; 
Posibilitate redusă a administrației publice 
locale de finanțare a lucrărilor majore 
necesare, din cauza insuficienței resurselor 
financiare 
Educație deficitară privind protecția mediului 
înconjurător; 
Neglijarea promovării și conservării 
patrimoniului cultural local; 

Conectivitate și mobilitate 

Puncte tari Puncte slabe 

Principala rută de transport este DJ 102i 
Există transport în comun între Câmpina-
Valea Doftanei 
 
 

Grad redus de accesibilitate si conectivitate al 
comunei datorita deficiențelor de 
infrastructură rutieră 
Cele mai apropiate gări sunt la  Câmpina și 
Comarnic 
Teritoriul extins al comunei face necesară 
realizarea a numeroase căi de acces rutier 
Există puține trotuare, nu există piste pentru 
biciclete, astfel că deplasarea nemotorizată 
este greoaie 
Dificultăți de accesibilitate a teritoriului din 
cauza stării necorespunzătoare a unor 
drumuri județene și locale. 
 

Oportunități Amenințări 

Realizarea Transbaiului, care pe lângă faptul 
că va lega Valea Doftanei de zona turistică 
Valea Prahovei și de județul Brașov, va 
deveni el însuși un punct de atracție turistică 

Riscurile naturale (inundațiile, alunecările de 
teren) fac necesare cheltuieli mari de 
reabilitare și întreținere a infrastructurii de 
transport 
Lipsa resurselor financiare  



103 
 

Implicarea Consiliului Județean în proiectele 
de infrastructură necesare accesibilizării zonei 
Existența surselor de finanțare 
nerambursabilă 

Utilități și infrastructură publică 

Puncte tari Puncte slabe 

Toate gospodăriile comunei au acces la apă 
potabilă, curent electric și au acces la 
telefonie mobilă, cablu TV și internet. 
Există iluminat public în comună 
 

Sistemul de canalizare acoperă mai puțin de 
1% din necesar 
Lipsa rețelei de distribuție a gazelor naturale 
Lipsa spațiilor publice de socializare, 
petrecere a timpului liber și recreere, a 
parcurilor și a locurilor de joacă pentru copii, 
necesare atât locuitorilor comunei cât și 
potențialilor turiști. 
Unele clădiri publice (ex. căminele culturale) 
sunt nemodernizate și nu sunt dotate 
corespunzător pentru îndeplinirea funcțiunilor 
pentru  care au fost create 
Educatia precara privind actiunile de 
ecologizare 
Nu există încă un „Centru de informare 
turistică” 

Oportunități Amenințări 

Realizarea proiectelor necesare pentru 
îndeplinirea criteriilor obligatorii pentru 
înființare stațiune turistică va crește 
atractivitatea comunei pentru investitorii privați 
 
 

Fonduri proprii insuficiente derulării unor 
proiecte majore 
Deversarea în rețeaua hidrografică a 
dejecțiilor ce nu sunt preluate de sistemul de 
canalizare poate duce la poluarea zonei și 
apariția de epidemii 
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Existența structurilor necesare asigurării 
serviciilor de învățământ preșcolar, primar 
și gimnazial, liceal și profesional: 
- 1 liceu – Liceul Tehnologic “Carol I” 
- 2 scoli generale 
- 4 gradinite 
• Existenta in localitate a doua camine 

culturale 

-camin cultural Tesila 

-camin cultural Traistieni 

• Existenta in localitate a lacasuri de cult 

• Menegement scolar adecvat in unitatile de 

invatamint public 

• Populatia școlarizată în învățamântul primar 

și gimnazial în scădere datorita micșorării 

populatiei 

• Gradul ridicat de acoperire a posturilor 

didactice cu cadre suplinitoare 

• Spatiile destinate actului educativ nu sunt 

tocmai propice acestui scop 

Oportunități  Amenințări 

• Realizarea bazei sportive in satul Tesila 

• Realizarea unui complex sportiv in satul 

Traistieni 

• Modernizarea caminelor culturale in satele 

Tesila si Traistieni 

• Sprijinirea financiara a elevilor pentru 

obtinerea bursei de studiu 

• Modernizarea scolilor 

• Existenta unor programe guvernamentale 

de dezvoltare si modernizare a institutiilor 

scolare si de cultura 

• Reducerea populatiei scolare datorita 

scaderii natalitatii 

• Tendinta reducerii exigentei in procesul de 

evaluare didactica 

• Bugetul redus alocat invatamintului public 

generind insuficienta dotarii materiale a 

unitatilor 

scolare 

• Accentuarea procentului de imbatrinire a 

populatiei 

 

IV: VIZIUNEA ȘI DIRECȚIILE DE DEZVOLTARE 
 

Viziunea 
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Comuna Valea Doftanei va fi o stațiune turistică de interes național, ce va oferi 

turiștilor nenumărate oportunități de relaxare și petrecere a timpului liber, punându-și în 

valoare cadrul natural și tradițiile locale, cu o infrastructură modernă și viață culturală 

animată, cu o economie dezvoltată și plină de oportunități, deservită de o administrație 

locală ce va asigura servicii publice de calitate. 

 

Comuna Valea Doftanei deține multe resurse care pot acționa ca și un motor generator de 

dezvoltare locală, dintre care mentionăm potențialul deosebit determinat de localizarea acesteia, 

respectiv distanța mică față de DN1, dar și de existența unor condiții naturale propice relaxării și 

agrementului, acestea consacrând localitatea ca zonă rezidențială dar și potrivită turismului de week-

end, de vânătoare, agroturismului sau celui cultural – religios. Pentru a atinge însă toate condițiile 

necesare dezvoltării locale, administrația publică locală trebuie să se folosească de toate pârghiile la 

îndemâna sa pentru a asigura condiții de viață de calitate. 

În acest sens se poate contura o viziune de dezvoltare a comunei Valea Doftanei, întelegând 

prin aceasta o imagine inspirată a unui viitor dorit, un scop global si durabil, servind ca fundament 

pentru procesul de planificare strategică. 

Pentru sustinerea realizării acestei viziuni, strategia de dezvoltare trebuie să contureze câteva 

direcții generale de dezvoltare, căi de urmat pentru administratia publică locală si pentru toți factorii 

care pot contribui la dezvoltarea de ansamblu a localitătii, astfel încât eforturile acestora să fie unite 

într-un mod constructiv, respectând principiile de bază ale dezvoltării. 

Pornind de la analizele SWOT detaliate anterior, am creat premisele pentru conturarea unui cadru 

strategic de dezvoltare locală în asa fel încât, pe baza unor directii generale de dezvoltare care să 

corespundă domeniilor de sprijin negociate între Guvernul României si Comisia Europeană, să putem 

fixa acțiuni concrete posibil de realizat la nivel local pe termen mediu si lung. 

1. ÎNFIINȚAREA STAȚIUNII TURISTICE VALEA DOFTANEI  

2. CREȘTEREA ACCESULUI LA SERVICII PUBLICE DE BUNĂ CALITATE 

3. DEZVOLTAREA SOCIO-CULTURALĂ A LOCALITĂTII 

4. CREAREA CONDIȚIILOR PENTRU DEZVOLTAREA SI DIVERSIFICAREA SECTORULUI 

ECONOMIC 

5. PROTEJAREA SI PUNEREA ÎN VALOARE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

6. CONSOLIDAREA CAPACITĂTII ADMINISTRATIVE LA NIVEL LOCAL 
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IV. OBIECTIVELE STRATEGICE ALE COMUNEI VALEA DOFTANEI 
 

Direcțiile de dezvoltare vor putea fi urmate prin intermediul unor seturi de obiective si a unor actiuni 

specifice pentru implementarea fiecăreia dintre ele, pe care le detaliem în continuare. 

Direcția nr.1: Înființarea Stațiunii turistice Valea Doftanei 

Îndeplinirea criteriilor obligatorii de atestare a staţiunii turistice: 

Cadrul natural, factori naturali de cură şi calitatea mediului 

1. Amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanţi 

2. Existenţa studiilor şi documentelor care atestă prezenţa şi valoarea factorilor naturali de cură 

(ape minerale, nămol, lacuri terapeutice, saline, bioclimat etc.) din punct de vedere calitativ şi 

cantitativ 

3. Constituirea perimetrelor de protecţie ecologică, hidrogeologică şi sanitară a factorilor naturali 

de cură, în conformitate cu legislaţia în vigoare, după caz 

Accesul şi drumurile spre/în staţiune 

4. Drum rutier modernizat şi marcat cu semne de circulaţie 

5. Transport în comun între staţiunea turistică şi gara sau autogara care o deserveşte 

Utilităţi urban-edilitare 

6. Asistenţă medicală permanentă şi mijloc de transport pentru urgenţe medicale 

7. Punct de prim ajutor şi mijloc de transport pentru urgenţe medicale 

8. Punct farmaceutic 

9. Amenajarea şi iluminarea locurilor de promenadă 



107 
 

10. Apă curentă 

11. Canalizare 

12. Energie electrică 

Structuri de primire turistice şi de agrement 

13. Număr minim de locuri în structuri de primire turistice clasificate, din care minimum 30% 

clasificate la categoriile 3-5 stele/flori, cu excepţia campingurilor 

14. Servicii de salvare montană - salvamont. 

16. Amenajări şi dotări pentru relaxare în aer liber şi plimbări (drumuri pietonale, locuri de 

promenadă) 

17. Terenuri de joacă pentru copii 

Informare şi promovare turistică 

Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare şi informare, tipărite pe suport 

electronic sau web site 

Realizarea de materiale de promovare a staţiunii turistice şi a zonei 

Criterii suplimentare de atestare a staţiunii turistice 

1. Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv vagoanele de dormit, trebuie să oprească 

în gara care deserveşte staţiunea turistică. 

2. Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara 

3. Spaţii comerciale şi pentru activităţi de prestări de servicii: bancă, schimb valutar, agenţie de 

turism 

4. Săli de spectacole şi de conferinţe cu o capacitate totală egală cu minimum 40% din numărul 

locurilor existente în staţiune 

5. Asistenţă medicală balneară, după caz, acreditată conform normelor legale în vigoare 

6. Dotări tehnice pentru exploatarea, protecţia şi utilizarea resurselor minerale terapeutice 

7. Amenajări şi dotări pentru servicii de revigorare în spaţii construite, săli pentru întreţinere 

(fitness) 

8. Parc amenajat 

9. Trasee turistice montane omologate, marcate şi afişate, dacă este cazul 
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10. Bază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, dacă este cazul 

11. Amenajări şi dotări pentru practicarea sporturilor (agrement nautic, tenis, fotbal etc.) 

12. Localităţile sau părţile de localităţi care dispun de condiţii pentru practicarea schiului trebuie 

să aibă amenajate cel puţin o pârtie de schi omologată şi mijloacele de transport pe cablu 

corespunzătoare. 

13. Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive, cu caracter de repetabilitate pe bază 

de calendar 

14. Centre de informare şi promovare turistică, cu personal permanent care să deservească 

exclusiv centrul 

15. Asigurarea legăturii permanente on-line dintre structurile de primire turistice cu funcţiuni de 

cazare şi centrul de informare şi promovare turistică 

16. Canalizare centralizată 

Directia nr. 2: „Creșterea accesului la serviciile publice de bună calitate” 

Obiectivul strategic nr. 1 - Reabilitarea și îmbunatățirea infrastructurii rutiere a comunei: 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere va facilita mobilitatea populației și a 

bunurilor, reducerea costurilor de transport de mărfuri și călători, îmbunătățirea accesului pe piețele 

regionale, creșterea eficienței activităților economice, reducerea consumului de timp și energie, 

creând condiții pentru extinderea schimburilor comerciale și implicit a investițiilor productive. 

De asemenea, va imbunătăți cooperarea inter-regională și va contribui semnificativ la 

creșterea competitivității întreprinderilor/firmelor și a mobilității forței de muncă, prin urmare la o 

dezvoltare mai rapidă a comunei și a județului în ansamblu. 

Comuna Valea Doftanei are avantajul de a avea acces la un drum judetean și de a beneficia 

de servicii de transport în comun de bună calitate (aspect important având în vedere faptul că 

localitatea nu are acces direct la calea ferată) prin concesionarea acestui serviciu către un operator 

privat, însă reteaua de drumuri comunale se află într-o stare precară, mare parte a acestora nefiind 

asfaltate ceea ce determină un grad redus de accesibilitate a persoanelor, bunurilor si serviciilor din 

interiorul comunei către exterior si invers. 

În acelasi timp, comuna dispune de un fond forestier si agricol însemnat, infrastructura de 

acces la aceste exploatatii putând fi reabilitată si modernizată pentru crearea condițiilor de dezvoltare 

a acestor domenii economice, inclusiv pentru punerea în valoare a fondului silvic din punct de vedere 

turistic. 
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In urma analizei situatiei existente, se impun urmatoarele actiuni/proiecte: 

1. Modernizarea, reabilitarea si intretinerea rețelei de drumuri comunale: 

Toate drumurile comunale sunt pietruite până în prezent, accesibilitatea rutieră fiind, alături de cea 

de mediu, unul dintre cei mai importanti factori de atractivitate a unei localităti. Spatiul destinat 

parcărilor este de asemenea deficitar si nu există spatii amenajate pentru circulatia bicicletelor. 

Ca urmare, este necesară întocmirea documentatiilor tehnico-economice pentru pregătirea acestui 

tip de investitii, pornind cu o expertizare a stării actuale a drumurilor si dimensionarea aproximativă a 

necesarului de fonduri, concomitent cu identificarea posbilitătilor de reabilitare din bugetul propriu, 

prin programe guvernamentale sau din resurse ce pot fi solicitate anual administratiei judetene. 

2. Realizarea aleilor si trotuarelor; 

3. Realizarea de piste pentru biciclisti; 

4. Amenajarea statiilor de transport in comun: 

In comuna exista 8 statii de transport public. Consiliul Local poate lua în considerare includerea 

lucrărilor de amenajare a acestora într-un proiect mai amplu de reabilitare si modernizare drumuri 

comunale, sau poate încheia contracte cu agenti economici privati care vor amenaja statiile în 

schimbul utilizării acestora în scopul desfăsurării unor activităti comerciale sau în scopul amplasarii 

unor reclame. 

5. Reabilitarea drumurilor de acces catre exploatațiile forestiere și agricole: 

Investitiile în acest domeniu depind de forma de proprietate a terenurilor pe care acestea există sau 

se doresc a fi create. 

6. Achizitia unor utilaje multifunctionale de intreținere stradală (curațarea zăpezii, aspirarea 

frunzelor, măturare, stropire)  

Obiectivul strategic nr. 2 - Creșterea gradului de protecție și siguranță al locuitorilor: 

Măsurile si actiunile propuse în acest obiectiv specific urmăresc asigurarea conditiilor privind 

dezvoltarea sistematică a economiei comunei Valea Doftanei si îmbunătătirea calitătii vietii, prin 

îmbunătătirea accesului la serviciile publice în contextul unei dezvoltări durabile. 
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În prezent, fenomenul infractional din România se remarcă prin: complexitate si comiterea unor noi 

genuri de infractiuni (criminalitatea informatică, falsurile si pirateria comercială etc.), profesionalizarea 

si specializarea infractorilor, prezenta faptelor de coruptie si amplificarea fenomenului criminalitătii 

transfrontaliere. Crima organizată, migratia ilegală, coruptia, criminalitatea economico-financiară, 

tâlhăriile, omorurile la comandă sau în scop de jaf, precum si furturile din avutul public si privat exercită 

o influentă negativă asupra calitătii vietii cetăteanului si sigurantei publice. 

O altă măsură de asigurare a protectiei cetățenilor comunei Valea Doftanei o constituie extinderea si 

intretinerea sistemului de supraveghere video care va permite monitorizarea unor puncte de interes 

public bine stabilite în vederea cresterii nivelului de securitate al locuitorilor, a participantilor la trafic, 

ducând însă si la usurarea muncii specifice de detectare a eventualelor infractiuni si a identificării 

făptasilor, prin amplasarea unor camere de supraveghere în punctele de interes cum ar fi institutii 

publice, scoli, grădinite, străzi si intersectii. 

Sistemul de supraveghere video este un instrument eficient de culegere a datelor, de documentare, 

de stocare si de suport în coordonarea actiunilor fortelor de politie. Introducerea monitorizării 

principalelor străzi si intersecții duce la scăderea stării infractionale prin descurajarea potențialilor 

infractori dar și la reducerea încălcării normelor si regulamentelor privitoare la circulația rutieră. 

De asemenea, instalarea de camere video în apropierea institutiilor de învătământ duce la 

descurajarea fenomenului infracțional și a activităților antisociale în zonele respective. 

Cresterea gradului de protectie si sigurantă al cetătenilor duce la: 

 cresterea gradului de accesibilitate în interiorul comunei; 

 cresterea gradului de sigurantă a circulatiei; 

 reducerea fenomenelor antisociale. 

În urma analizei situatiei existente, propunem următoarele măsuri: 

1. Instalarea unei retele de camere de monitorizare 

Complementar, se recomandă instalarea unei retele de camere video în cele mai importante locatii 

din comună, de asemenea în scopul cresterii gradului de sigurantă al locuitorilor, în contextul 

dezvoltării zonei din punct de vedere turistic si rezidențial. 

Astfel actiunile recomandate in cadrul acestei masuri sunt: 

 Instalarea camerelor de supraveghere în apropierea școlilor si grădinițelor; 
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 Supravegherea video a institutiilor publice și a zonelor comerciale; 

 Supravegherea cu camere video a intersecțiilor și portiunilor de drum public aglomerate sau 

cu risc de producere a accidentelor; 

 Campanii de informare si conștientizare pentru creșterea capacității locuitorilor de a 

acționa responsabil în cazul apariției unei situatii de urgență. 

Obiectivul strategic nr. 3 - Realizarea retelei de alimentare cu gaze naturale: 

Obiectivul alimentării cu gaz al comunei reprezintă un factor determinant în dezvoltarea din punct de 

vedere economic al comunei si ridicarea nivelului de trai al locuitorilor comunei, si de aceea trebuie 

inclus în agenda de lucru a consiliului local ca prioritate pentru următorii ani. 

De asemenea, dupa implementarea proiectului de alimentare cu gaze naturale, o atentie deosebita 

trebuie acordata gradului de racordare al gospodăriilor, datorită în principal costurilor ridicate si 

existentei alternativei de utilizare a combustibilului solid lemnos si disponibilitătii acestuia, ceea ce 

reprezintă însă o actiune dăunătoare mediului înconjurător. 

De aceea, consiliul local poate lua în considerare măsuri care să impulsioneze gradul de racordare, 

ca de exemplu constientizarea populatiei pentru protectia mediului înconjurător sau acordarea 

anumitor facilităti. 

Principalele actiuni ce se recomandă a fi întreprinse sunt: 

1. Instalarea retelei de alimentare cu gaze naturale; 

2. Masuri de stimulare a gradului de racordare la reteaua de gaze naturale a consumatorilor casnici 

si economici. 

Directia nr. 2: „Dezvoltarea socio-economică a comunei” 

Obiectivul strategic nr. 1 - Crearea conditiilor de dezvoltare si crestere a calitatii procesului 

educational: 

În ansamblu, există o usoară tendintă descrescătoare a numărului de elevi înscrisi în cadrul unităților 

de învătământ scolar, aspect care afectează în mod negativ procesul educational. 

Scolile si gradinitele au fost reabilitate in ultimii ani, dar cu toate acestea necesita dotari suplimentare. 

Astfel, se recomandă măsuri de îmbunătătire a calitătii procesului educational prin reabilitarea si 

modernizarea infrastructurii de învătământ, cresterea eficientei interne a scolilor, reflectată în rata de 
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cuprindere scolară si în rata de absolvire, îmbunătătirea cadrului de colaborare între unitătile de 

învătământ implicate si comunitatea din care fac parte, facilitarea comunicării între factorii implicati 

(directorii de scoli, cadrele didactice, reprezentantii administratiei publice locale, reprezentantii 

Inspectoratului Scolar Judetean Prahova): 

1. Lucrări de reabilitare a unitătilor de învătămant; 

2. Crearea unor locuri de joacă pentru prescolari; 

3. Continuarea activitătilor de dotare a unitătilor cu material didactic si IT, de conectare la 

internet prin retele de broadband; 

4. Activităti de dezvoltarea resurselor umane din învătământ prin implicarea în proiecte 

inlcusiv în parteneriat cu ceilalti actori locali, de exemplu:  

a) Dezvoltarea si implementarea sistemului de asigurare a calitătii în scoli, inclusiv 

dezvoltarea/formarea personalului si actiuni inovative; 

b) Formarea initială si continuă a cadrelor didactice si a resurselor umane din unitătile 

de învătământ din comună; 

c) Sprijin pentru debut si dezvoltarea carierei didactice pentru profesorii din comună; 

d) Sprijinirea si dezvoltarea de programe pentru mentinerea elevilor în educatie si 

prevenirea părăsirii timpurii a scolii; 

e) Furnizarea serviciilor integrate de orientare si consiliere pentru persoanele expuse 

riscului de părăsire timpurie a scolii; 

f) Initierea si încurajarea parteneriatelor interscolare judetene si nationale; 

g) Înfrătiri cu scoli din străinătate si organizarea de schimburi de elevi, profesori, vizite 

de studiu; 

h) Crearea unui sistem de recompensare anuală a elevilor cu performante deosebite, 

precum si a cadrelor didactice care i-au îndrumat (acordarea de burse sau premii, 

titluri de excelentă, festivităti de premiere, publicitate, excursii, tabere); 

i) Implementarea unui program de constituire de parteneriate între unitătile scolare, 

în vederea folosirii în comun a resurselor (biblioteci, săli de sport); 

j) Implementarea unui sistem de sustinere a copiilor dotati pentru a nu abandona școala; 

k) Continuarea parteneriatelor cu Inspectoratul Scolar Judetean si participarea în proiecte 

educationale. 

Obiectivul specific nr. 2 
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Dezvoltarea culturală a comunei 

În comuna există doua camine culturale reabilitate in ultimii ani. În comună sunt organizate 

evenimente locale, se sărbătoreste Festivalul Cașcavelei, dar nu există un ansamblu folcloric sau 

publicatii locale. Mostenirea culturală a localitătii este însa valoroasă, comuna având o istorie atestată 

încă de la 1574, mărturie stând monumente si biserici. 

Ca urmare, în comună se observă probleme cum sunt o infrastructură si bază materială în declin, 

resurse financiare si interes insuficiente pentru practicarea si revitalizarea unor obiceiuri si forme de 

exprimare culturală traditionale, acces dificil la surse de informare (massmedia, cărti, internet etc.), 

abandonul practicilor traditionale în favoarea “modernitătii”. 

Măsuri/ actiuni care pot fi realizate: 

1. Punerea în valoare a celor doua cămine prin utilizarea spatiilor acestora pentru activităti culturale, 

extrascolare, de informare si comunicare : 

a) Înfiintarea unui Centru multicultural, sau a unui Centru de informare culturală, eventual în cadrul 

bibliotecii; 

b) Organizarea de spectacole, festivităti, cercuri scolare etc. 

2. Consolidarea identitătii culturale si sporirea sentimentului de apartenentă la spatiul social-cultural 

pentru locuitorii comunei:  

a) Încurajarea unor manifestări în cadru organizat pentru punerea în valoare a traditiilor si obiceiurilor 

locale; 

b) Elaborarea unei strategii sectoriale pe probleme de cultură si crearea unui Comitet consultativ pe 

probleme de cultură; 

c) Elaborarea unor programe pentru promovarea valorilor culturale locale; 

d) Participarea la evenimente culturale judetene; 

e) Dezvoltarea de parteneriate educational – culturale; 

f) Promovarea retelelor culturale si sustinerea culturii locale existente prin sprijinirea artisilor locali; 

Obiectivul specific nr. 3 - Dezvoltarea serviciilor de asistentă sociale si medicale 
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In 2006 a fost construit in comuna Valea Doftanei un dispensar medical ce gazduieste cabinetele 

medicilor de familie. 

Primăria nu dispune de un serviciu autorizat de asistență socială, serviciile fiind nespecializate. 

In comuna există șomeri și persoane cu dizabilități, dar nu se oferă servicii și nu există centre dedicate 

acestor categorii de persoane defavorizate. 

Ca atare, sunt necesare atât măsuri de creare si dotare a infrastructurii specifice, cât și organizarea 

unor activităti de consiliere, informare, instruire, calificare, formare, alte forme de asistență pentru 

persoanele defavorizate. 

Astfel, se recomandă măsuri de dezvoltare în această directie: 

1. Încheierea unui parteneriat / protocol pentru înfiintarea unui laborator de analize medicale în 

comună. 

2. Dezvoltarea infrastructurii sociale în zonă și a activităților de asistență socială 

Având în vedere faptul că sectorul de asistentă socială nu este dezvoltat corespunzator, iar în comună 

nu este reprezentat nici sectorul non-guvernamental acreditat să furnizeze servicii sociale ar trebui 

luată în considerare construirea si operarea, în cadrul unei Asociatii de Dezvoltare Intercomunitară, 

a unui astfel de centru. 

Se va urmări în primă fază încheierea unui parteneriat cu autoritătile judetene din domeniul asistenței 

sociale și cu organizații sau asociații cu acest obiect de activitate, dar se recomandă crearea unui 

serviciu specializat în cadrul primariei. 

In aceasta directie se recomanda urmatoarele acțiuni/ proiecte: 

a) Parteneriate cu autoritățile publice și ONG-urile de profil pentru crearea unor programe de 

stimulare a serviciilor de îngrijire la domiciliu precum și pentru alte activităti de asistentă; 

b) Construirea sau amenajarea unui centru multifunctional destinat persoanelor defavorizate; 

c) Înfiintarea unui centru pentru persoane vârstnice (de îngrijire, de zi, de locuință temporară); 

d) Construirea de locuințe sociale pe terenurile Primăriei; 
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e) Crearea unui program de măsuri concrete în vederea sprijinirii grupurilor supuse riscului de 

excluziune socială (facilitarea accesului la locuințe, educație, transport în comun, crearea unui after 

school sau centru de zi); 

f) Înființarea unui telverde pentru identificarea minorilor în dificultate și prevenirea abandonului 

familial, abandonului școlar, exploatarea sau traficul de copii; 

g) Înființarea unei cantine sociale; 

h) Accesibilizarea trotuarelor si acceselor în institutii pentru persoanele cu handicap. 

3. Informarea și constientizarea populatiei sau a unor categorii specifice cu privire la păstrarea si 

îmbunătătirea stării de sănătate publică, si la prevenirea comportamentelor antisociale 

 

Actiuni/ proiecte recomandate : 

a) Încheierea unor parteneriate cu institutiile de furnizare a serviciilor sociale în vederea derulării unor 

campanii de informare si constientizare adresate angajatorilor, pentru schimbarea atitudinilor sociale 

si a stereotipurilor cu privire la grupurile vulnerabile; 

b) Parteneriate cu autoritătile în domeniu si medicii care profesează în comună pentru realizarea unor 

campanii privind consecintele consumului de alcool, igiena, sănătatea reproducerii, sănătate mintală, 

accidente si prim ajutor, asistentă medicală; 

c) Program de promovare si îmbunătătire a conditiilor igienico-sanitare din institutiile de învătământ; 

d) Revizuirea regulamentelor de organizare si functionare a institutiilor pentru includerea, dacă este 

cazul, a prevederilor legate de tratamentul egal al angajatilor, interzicerea discriminărilor de orice 

natură (sex, apartenentă la grupuri minoritare, rasă, religie, dizabilităti etc) si includerea tuturor 

categoriilor considerate vulnerabile în legislatia româneascăpersoane cu handicap, someri de lungă 

durată, tineri la prima angajare, femei sustinătoare ale familiei etc, precum si organizarea unor 

campanii publice de informare si sensibilizare asupra problematicii abuzului, violentei si a exploatării. 

 

Directia nr. 3: „Dezvoltarea si diversificarea sectorului economic” 

Obiectivul strategic nr. 1 - Dezvoltarea activitatii turistice: 
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În ceea ce priveste dezvoltarea turismului, în comuna Valea Doftanei trebuie încurajată participarea 

privată, în special. De aceea, aceasta strategie urmăreste punerea în evidentă a posibilitătilor pe care 

sectorul privat le are pentru a putea contribui la dezvoltarea pe ansamblu a comunei. 

1. Dezvoltarea infrastucturii turistice si a serviciilor conexe 

În prezent, în comună trebuie încurajată crearea structurilor de cazare, respectiv a pensiunilor, 

cabanelor de vânătoare si fermelor agro-turistice autorizate. Pe lângă veniturile semnificative care se 

aduc astfel bugetului local, va creste atractivitatea comunei pentru investitori determinând dezvoltarea 

unor activităti economice conexe, si se vor oferi locuitorilor conditii mai bune pentru petrecerea 

timpului liber, se vor îmbunătăti ofertele pentru turismul de weekend pentru populatia întregului judet 

si a judetelor învecinate. 

Actiunile care sunt recomandate: 

a) Construirea spatiilor de cazare si de alimentatie publică; 

b) Refacerea infrastructurii de acces la obiectivele turistice si a zonei verzi adiacente. 

c) Realizarea unor parcări în centrul comunei si lângă zonele cu obiective turistice; 

d) Iluminarea si semnalizarea obiectivelor turistice; 

e) Reabilitarea mobilierului urban; 

f) Amenajarea unui strand / aquapark cu căsute pentru cazare, pentru turismul de sfârsit 

de săptămână; 

g) Amenajarea unui centru public de recreere sportivă (bazin de înot, alei bowling, mese 

de tenis, piste pentru biciclete si role etc.) 

2. Promovarea potentialului turistic: 

Se recomandă crearea unui pachet de promovare a potentialului turistic al comunei prin colaborarea 

cu agentii de turism, asociatii si fundatii, alte autorităti publice, pentru următoarele categorii de turism: 

Turism de odihnă şi recreere: practicat în tot judeţul, sub diverse forme: 

o Turismul de sejur 
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o Turismul de week-end 

o Turismul balnear (Slănic şi Telega) 

o Turismul de sănătate 

o Turismul ecvestru (Ploieşti, Câmpina, Breaza, Comarnic, Găgeni, Păuleşti, Potigrafu) 

o Turismul oenologic, degustări de vin (Boldeşti-Scăeni, Valea Călugărească, Albeşti 

Paleologu, Urlaţi, Ceptura, Tohani-Gura Vadului, Azuga) 

o Turism rural practicat în special în zona subcarpatică (Valea Doftanei, Valea 

Teleajenului, Valea Slănicului, prima parte a Văii Prahova). 

o Turism cultural (în întreg judeţul) 

Turismul de afaceri, presupunând participarea la diverse întâlniri în interes de serviciu, 

târguri şi conferinţe se polarizează în zonele mai dezvoltate din punct de vedere 

economic sau zonele unde există centre de conferinţe, respectiv Ploieşti, Câmpina, Blejoi 

şi Boldeşti-Scăieni, pentru turismul de afaceri şi Valea Prahovei (în special Sinaia) pentru 

turismul de conferinţe. 

o Turismul activ care presupune practicarea sporturilor de iarnă, drumeţiilor, 

mountainbike-ului, alpinismului şi escaladei, enduro-ului şi off-road-ului, 

cicloturismului, echitaţiei, golfului, înotului, sporturilor aeronautice, vânătorii şi 

pescuitului, jocurilor de echipă în cluburi sau fun park-uri. Acest tip de turism se parctică 

pe tot teritoriul judeţului, cu zone mai ofertante si zone specializate doar pe anumite 

tipuri de activităţi. 

o Turism itinerant ca cicloturismul (pe Drumul Vinului), drumeţiile (atât în zona montană 

dar şi în zona dealurilor subcarpatice), turism oenologic. 
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o Turismul de tranzit este un tip de turism practicat mai ales în unităţile de cazare de pe 

DN1, având în vedere că Prahova este o zonă de tranzit către partea sudică, centrală sau 

sud-estică a ţării şi având artere importante care străbat judeţul. 

o Turism de nişă: alpinism, escaladă, heli schi, enduro, off-road, cicloturism, sporturi 

aeronautice, expediţii în Parcul Natural Bucegi, golf, echitaţie, centre SPA, pescuit, 

vânătoare, degustări de vin, participare la evenimente. 

o Turismul tematic: Drumul Vinului, Drumul Voievozilor, Drumul Fructelor, turismul de 

eveniment, vizite la mănăstiri (perelinaje, în Prahova existând 20 de mănăstiri), turism cultural.  

Pot fi puse în valoare prin lucrări de îmbunătătire a accesului si de amenajare peisagistică a 

locatiilor, si pot fi incluse în circuite turistice mai ample, la nivel regional sau judetean. 

Actiunile care sunt recomandate: 

a) Reabilitarea cladirilor si a obiectivelor cu valoare de patrimoniu; 

b) Realizarea unor parteneriate pentru punerea în valoare a patrimoniului mostenit; 

c) Dezvoltarea unor pachete turistice „de sfârsit de săptămână" prin organizarea si 

promovarea unor evenimente specifice, de exemplu oferte culinare, muzică specifică, organizarea 

unor actiuni sau evenimente atractive; 

d) Dezvoltarea ecoturismului prin parteneriate cu stațiunile de pe Valea Prahovei si comunele 

învecinate;  

e) Extinderea retelei de panouri stradale pentru marcarea obiectivelor turistice si a marcării 

intrărilor în comuna; 

f) Realizarea unui studiu privind potentialul turistic al zonei si posibilitătile de dezvoltare 

turistică a zonei si pentru identificarea si promovarea unor produse turistice; 
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g) Realizarea unor materiale de promovare a ofertei turistice, prin tipărituri (cataloage, albume, 

brosuri, pliante, reviste), promovarea prin mass-media, prin pagină web, participare la târguri si 

expozitii de profil si orice alte mijloace adecvate; 

h) Colaborare cu tur-operatorii din judet pentru realizarea unor pachete turistice atractive si 

promovarea ofertei turistice locale. 

3. Dezvoltarea centrelor de agrement  

Actiunile care sunt recomandate: 

a) Elaborarea unui studiu in ceea ce priveste posibilitatea dezvoltării ca stațiune și sat turistic; 

b) Elaborarea unui studiu pentru relevarea conditiilor de punere in valoare in perspectivan a luciurilor 

de apă din comună. 

c) Infiintarea unorcentre de agrement pe lacul Paltinul și pe Valea Doftanei și Negraș. 

Obiectivul specific nr. 2-  Dezvoltarea agriculturii 

1. Măsuri de valorificare a potentialului pomicol si al altor culturi 

În primul rând, tinând cont de potentialul pomicol insuficient exploatat al zonei, este necesară crearea 

unuia sau mai multor centre de colectare, sortare, prelucare si desfacere a fructelor, recomandându-

se în acest fel forma de parteneriat public-privat. 

De asemenea, trebuie încurajate următoare tipuri de actiuni aplicabile altor beneficiari decât cei 

publici, dar care, conjugate cu eforturile realizate de către consiliul local, contribuie la dezvoltarea de 

ansamblu a agriculturii în localitatea Valea Doftanei. 

Se recomandă modernizarea exploatatiilor agricole, beneficiari fiind persoane fizice autorizate, 

asociatii familiale autorizate si persoane juridice constituite în conformitate cu legislatia în vigoare, 

care functionează în domeniul agricol, cu exceptia exploatatiilor de subzistentă. 

Pentru cresterea valorii adăugate a produselor agricole sunt necesare investitii corporale si 

necorporale în cadrul întreprinderilor pentru procesarea si marketingul produselor agricole. 

Pentru eficientizarea activitătii agricole si pentru a răspunde cerintelor Politicii agricole Comune, este 

necesară si restructurarea si transformarea fermelor de semi-subzistentă în  exploatatii orientate către 

piată si înfiintarea si functionarea administrativă a grupurilor de producători. 
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Se poate incheia un parteneriat strategic cu Statiunea de Cercetare Pomicolă Prahova în vederea 

sprijinirii cultivatorilor de fructe în procurarea materialului săditor de calitate. 

2. Măsuri de valorificare a potentialului silvic 

De asemenea destinate altor beneficiari decat cei publici, se recomandă încurajarea următoarelor 

demersuri: 

 supun 

regimului silvic si pentru care s-au elaborat amenajamente silvice, potrivit legislatiei nationale si care 

sunt obligatorii (achizitia de material de plantat, lucrări de îngrijire si administrare a arboretelor, lucrări 

de  îmbunătătire a calitătii solului din pădure, achizitia de masini, utilaje, echipamente si instalatii, 

gospodărirea pădurilor, inclusiv pentru activitatea de recoltare a produselor forestiere (lemnoase prin 

metode ecologice 

- investitii corporale si 

necorporale în cadrul întreprinderilor pentru procesarea si marketingul produselor forestiere. 

3. Masuri privind crearea facilitatilor legate de dotarea cu utilaje performante a operatorilor industriali 

si agricoli  

Investitiile in structuri moderne de afaceri reprezinta un instrument cheie pentru impulsionarea 

mediului de afaceri regional si local si cresterea gradului de competitivitate al tarii, care poate crea 

conditii pentru o mai rapida integrare a economiei nationale in economia europeana. 

Avand structuri de afaceri moderne, regiunile pot beneficia de avantaje competitive, prin utilizarea 

resurselor lor specifice, pana acum neutilizate sau subutilizate si mobilizarea intregului potential 

productiv de care dispun, contribuind astfel la convergenta regiunilor Romaniei su celelalte regiuni 

ale Statelor membre UE. 

Obiectivul specific nr. 3 -  Diversificarea activitătilor economice 

Sectoarele economice reprezentate în comuna Valea Doftanei pot fi dezvoltate si diversificate datorită 

existentei resurselor necesare - materiilor prime si fortei de muncă, dar si spatiilor disponibile. Sectorul 

agricol fiind predominant, productia obtinută din culturi este folosită atât pentru nevoi proprii cât si 

pentru comercializare. De asemenea, efectivele de animale si existenta fondului forestier crează 

conditiile pentru dezvoltarea activitătilor de prelucrarea si comercializare a cărnii, laptelui si altor 

produse, sau a unor ateliere mestesugăresti care utilizează produse animale. 
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Măsurile recomandate în cadrul acestei directii sunt: 

1. Dezvoltarea facilităților de sprijinire a activităților economice 

Se recomandă organizarea unor târguri săptamânale ceea ce ar prezenta un potential deosebit pentru 

dezvoltarea activitătilor comerciale din zonă, întâlnind în acelasi timp si nevoile locuitorilor. Astfel, 

sunt necesare lucrări de amenajare a spatiilor destinate acestor târguri si promovarea evenimentelor 

la nivelul judetului si regiunii.  

Acțiuni recomandate: 

a) Parteneriate public-private cu magazine alimentare / hypermarketuri / supermarketuri cu 

renume si angajarea fortei de muncă locale; 

b) Amenajări / reabilitări / dotări de spatii / structuri de sprijinire cu internet, utilităti pentru 

întreprinzători; 

c) Construirea / amenajarea de piete agroalimentare (fixe sau mobile) cu producători locali, 

modernizarea si diversificarea celor existente; 

d) Crearea unui centru de informare pentru investitori; 

e) Amenajarea unui centru expozitional si organizarea de târguri tematice. 

2. Identificarea si stimularea unor noi afaceri în mediul rural 

Contextul socio-economic actual care caracterizează comuna Valea Doftanei permite identificarea 

unor posibile noi afaceri pe care primăria le poate populariza prin intermediul paginii de internet sau 

prin alte mijloace aflate la dispozitia sa, iar în functie de conditiile concrete, institutia poate oferi 

facilităti pentru întreprinzători / investitori, inclusiv de ordin fiscal. 

Astfel, se recomanda înfiintarea unor unităti de întretinere si reparatii mecanice destinate utilajelor 

diverse aflate în proprietatea agentilor economici activi din agricultură. 

Pentru deservirea populației comunei, dar și a agenților economici activi în vederea susținerii unei 

dezvoltări durabile a acestora, este nevoie de diversificarea sectorului de prestări servicii, așa cum 

sunt serviciile bancare, notariale etc. Necesitatea este cu atât mai semnificativă, cu cât nevoia 

agentilor economici de a atrage resurse financiare este mai mare în contextul oportunitătilor de 

finantare oferite în perioada actuală prin programul de dezvoltare rurală sectorului privat din mediul 
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rural, în cadrul cărora conditiile de cofinantare si de rambursare a cheltuielilor eligibile pot implica 

necesitatea unor credite sau împrumuturi bancare. 

Acțiuni recomandate: 

a) Înfiintarea unei sucursale de bancă în comună 

b) Modernizarea si dotarea corespunzătoare unor spații destinate târgurilor; 

c) Crearea spatiului si înfiintarea unui notariat; 

d) Înfiintarea unui service auto si a unui atelier reparatii tractoare, combine si masini agricole; 

e) Înfiintarea unor statii de motorină, benzină, uleiuri, piese; 

f) Înfiintarea unui atelier de procesare cherestea; 

g) Înfiintarea unui atelier de productie obiecte de artizanat din lemn; 

h) Înfiintarea unui atelier pentru materiale de constructie din lemn; 

i) Înfiintarea de facilități de procesare a cărnii și a produselor lactate; 

j) Înfiintarea de facilități de procesare a fructelor și a fructelor de pădure. 

3. Dezvoltarea capitalului uman  

Pentru a asigura resurse umane calificate care să sutină procesul de dezvoltare locală a comunei din 

punct de vedere economic, considerăm necesară stimularea unor măsuri de instruire, calificare sau 

formare a cetătenilor comunei - a tinerilor sau altor persoane care renuntă la activitatea în agricultura 

de subzistentă. 

Astfel, se propune colaborarea cu AJOFM Prahova si cu organizatii non-profit acreditate pentru 

organizarea anumitor cursuri de formare si reconversie, inclusiv în domeniul turismului. Pentru 

accesarea unor fonduri europene, se propune înfiintarea unui centru de formare si calificare a 

resurselor umane la nivelul comunei sau în cooperare cu localităti învecinate. 

Actiuni recomandate: 

a) Realizarea de anchete de către parteneri în vederea stabilirii necesarului de informare, 

formare si reconversie profesională astfel încât să se raspundă nevoilor de pe piata muncii; 
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b) Organizarea unor cursuri de reconversie profesională pentru persoanele active neocupate; 

c) Organizarea unor cursuri pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale; 

d) Organizarea unor cursuri de perfectionare si formare profesională pentru populatia activă 

implicată în activităti non-agricole; 

e) Solicitarea unor finantări prin structura partenerială administratie publică - ONG încadrul 

POS Dezvoltarea Resurselor Umane, prin Fondul Social European; 

f) Organizarea unor cursuri destinate fermierilor de subzistentă pentru a-i orienta spre alte 

activităti; 

g) Organizarea de sesiuni/ campanii de informare cu privire la oportunitățile pentru toate 

aspectele legate de domeniul agricol (subvenții, programe de dezvoltare rurală,conditii de eligibilitate 

pentru primirea de diverse plăti, prezentare de modele de bună practică, asigurarea unor programe 

de schimburi de experientă etc.); 

h) Organizarea de cursuri de formare profesională (training), informare si difuzare de 

cunostinte pentru beneficiari persoane adulte care activează în domeniile agriculturii, silviculturii 

(inclusiv proprietari de pădure) si industriei agroalimentare. 

Furnizorii acțiunilor de formare profesională precum și al acțiunilor de informare și difuzare a 

cunoștințelor sunt entitțti publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a 

adultilor si/sau informării si difuzării de cunostinte; 

i) Furnizarea de servicii de consiliere si consultantă pentru fermieri în vederea restructurării si 

îmbunătătirii performantelor generale ale activitătii acestora, consultantă furnizată de entităti publice 

sau private selectate; 

j) Instruirea si formarea furnizorilor de servicii eco-turistice si a ghizilor montani din rândul  

comunitătilor locale; 

k) Formarea profesională a resurselor umane din domeniul turismului; 

l) Parteneriate cu centrele de formare pentru organizarea de cursuri de calificare si recalificare 

pentru persoanele beneficiare ale Legii 416, privind venitul minim garantat;  

m) Realizarea unui studiu privind tendintele prezente pe piata muncii în vederea corelării 

acestora cu oferta, precum si cu ofertei educationale a institutiilor de învătământ; 
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n) Organizarea de întâlniri cu reprezentantii mediului de afaceri pentru prezentarea facilitătilor 

prevăzute în Legea nr. 76/2002, în ceea ce priveste angajarea de personal din rândul somerilor sau 

al persoanelor care mai au 3 ani până la pensionare; 

o) Organizarea unui târg local de oferte de muncă în parteneriat cu A.J.O.F.M.  

Direcția nr. 4: „Protejarea mediului înconjurător” 

Obiectivul strategic nr. 1 - Crearea unui sistem centralizat de alimentare cu apă și canalizare: 

Comuna Valea Doftanei nu are implementat proiectul de alimentare cu apă a gospodăriilor, scop în 

care a fost deja înființată o societate comercială în subordinea Consiliului Local iar pentru canalizare 

acesta este în fază de proiect. 

Prin asigurarea unui sistem centralizat de alimentare cu apa și canalizare va crește atractivitatea 

zonei, în sensul atragerii de investiții și de potejare a populatiei și a mediului înconjurător împotriva 

efectelor de orice tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea calității e,i de apă curată și 

sanogenă. 

Se recomandă urmatoarele măsuri: 

1. Construirea rețelei de alimentare cu apă și canalizare pentru deservirea tuturor consumatorilor 

casnici și industriali; 

2. Implementarea unor masuri de management al apelor subterane și de suprafață; 

3. Implementare unor masuri de apărare împortiva alunecărilor de teren în zonele predispuse; 

4. Campanii de informare și constientizare a populației. 

Acțiunile ce se recomandă în cazul măsurilor de mai sus sunt: 

a) Construirea rețelei de alimentare cu apă și canalizare pentru a asigura accesul tuturor locuitorilor 

la acestea; 

b) Construire stație de epurare; 

c) Campanii de ecologizare a cursurilor de apă, în special primăvara, la topirea zăpezilor si începerea 

ploilor torentiale; 

d) Lucrari de regularizare a cursurilor râurilor și pâraielor în zonele cu potențial mare de inundabilitate; 
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e) Lucrări de stabilizare a terenuirlor în zonele unde se produc alunecări de teren; 

f) Încheierea unui parteneriat cu Agenția de Protecție a Mediului pentru publicarea pe site-ul Primăriei 

a informațiilor legate de gradul de poluare a apelor din zonă; 

g) Editarea de materiale de informare privind consumul rațional de apă, colectarea selectivă a 

dețeurilor, păstrarea cursurilor de apă curate etc; 

Obiectivul strategic nr. 2 - Crearea unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor și 

depozitarea temporară a acestora pana la depunerea lor finală: 

Măsurile și acțiunile recomandate sunt: 

1. Achiziționarea unor pubele pentru categorii de deșeuri; 

2. Crearea unor centre de colectare a deșeurilor pe categorii; 

3. Editarea de materiale de informare privind colectarea selectivă a deșeurilor; 

4. Acțiuni pentru atragerea copiilor și tinerilor în activităti cu caracter ecologic, inițierea participanților 

în voluntariatul pentru mediu. 

Obiectivul strategic nr. 3 - Utilizarea energiilor alternative: 

Eficiența energetică, utilizarea rațională a resurselor naturale și gestionarea eficientă din punct de 

vedere economic a echipamentelor constituie cerințe cheie pentru durabilitatea serviciilor publice de 

utilităti. Cerințele dezvoltării durabile sunt legate de eficiența energetică sporită a clădirilor, mijloace 

ecologice de transport, iluminat si încălzit, astfel încât sunt prioritare următoarele măsuri pe termen 

mediu si lung: 

1. Reducerea pierderilor de energie termică; 

2. Introducerea sistemelor ecologice de iluminat si încălzit; 

3. Campanii de informare și conștientizare a populației. 

Principalele acțiuni / proiecte care pot fi promovate de administrația locală în cadrul celor trei măsuri 

menționate sunt: 

a) Campanii de informare pentru reabilitarea termică a locuințelor de către populatie; 
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b) Reabilitarea termică a instituțiilor; 

c) Auditarea energetică a instituțiilor publice locale; 

d) Înființarea unor sisteme de alimentare cu energie electrică prin conversia energiei solare; 

e) Introducerea panourilor solare și transformarea instituțiilor publice în clădiri independente 

energetic; 

f) Introducerea iluminatului ecologic stradal si în institutii; 

g) Realizarea unui studiu privind potentialul eolian al zonei; 

h) Realizarea unui studiu privind introducerea centralelor pe biomasă sau rumegus pentru încălzirea 

institutiilor; 

i) Campanii de informare si constientizare a populatiei, în special la lansarea programelor tip „Casa 

verde”; 

j) Implementarea „achizițiilor verzi” în cadrul institutiilor publice; 

k) Campanii de informare a populatiei referitoare la etichetarea produselor electrocasnice. 

Obiectivul specific nr. 4 - Conservarea si protejarea cadrului natural 

Localitatea dispune de un fond forestier important dar, în pofida potentialului rezidențial și turistic, în 

comună nu există parcuri amenajate. Caracteristicile reliefului determină riscuri naturale de alunecări 

si degradări. De aceea, se recomandă următoarele măsuri: 

1. Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale 

Sunt necesare măsuri de realizare a unui managementul durabil al fondului forestier, de stabilizare a 

terenurilor degradate si a terenurilor cu risc de alunecare, măsuri de includere a terenurilor în hărti cu 

zone de risc. 

a) Îndiguirea zonelor inundabile; 

b) Acțiuni de regenerare și conservare a fondului forestier; 

c) Împădurirea terenurilor degradate și în curs de degradare; 
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d) Realizarea unor centuri verzi, perdele de protecție; 

2. Valorificarea cadrului natural 

Sunt necesare lucrări peisagistice pentru punerea în valoare a cadrului natural și creșterea 

atractivitătii comunei. Crearea parcurilor este o masură care are de asemenea funcțiuni sociale, 

oferind alternative de petrecere a timpului liber pentru locuitorii comunei, în principal pentru cei tineri. 

Actiunile recomandate sunt: 

a) Sprijinirea ONG-urilor pentru derularea de programe si activităti dedicate tinerilor din localitate; 

b) Amenajarea unor locuri de agrement / terenuri de sport / spatii verzi / parcuri, alternativă de 

petrecere a timpului liber pentru tineri; 

c) Popularizarea și sprijinirea petrecerii timpului liber prin miscare în mass-media locală, precum și 

pe site-ul Primăriei; 

d) Organizarea unor târguri / locuri de desfacere a produselor naturale din zonă. 

Direcția nr. 5: „Consolidarea capacității administrative la nivel local” 

Obiectivul strategic nr. 1 - Dezvoltarea resurselor umane din administrație: 

Dezvoltarea capacitătii administrative reprezintă un demers important de modernizare a institutiei, 

care trebuie transformat într-o preocupare continuă. 

Instruirea si formărea continuă a personalului din primărie în domeniile specifice de activitate este de 

mare importanta mai ales în domeniul managementului proiectelor cu finantare nerambursabilă. 

 

Pe termen mediu, pe măsură ce contextul economico-social va permite modificarea si extinderea 

organigramelor primăriilor, este importantă urmărirea creării unui department specializat în atragerea 

si utilizarea fondurilor nerambursabile, compus din personal instruit în acest domeniu. 

Recomandăm pentru atingerea acestui obiectiv implicarea persoanelor deja instruite în domeniu sau 

a celor care au acumulat experiență practică, atragerea tinerilor absolventi de studii superioare, 

colaborarea cu sectorul asociativ, cu instituțiile adminsitratiei publice județene și naționale. 
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Având în vedere existenta infrastructurii educaționale ți de sănătate în localitate, considerăm că este 

oportună si accesarea unor fonduri nerambursabile care să ducă la creșterea capacității 

administrative a managerilor acestor institutii în special în relația cu administrația publică locală, în 

scopul creșterii calității serviciilor oferite, în contextul descentralizării. 

Acțiunile identificate sunt: 

1. Organizarea de cursuri de specializare a funcționarilor implicați în procesul de formulare si 

implementare a politicilor publice; 

2. Module de pregătire profesională; 

3. Training pentru functionarii publici din administratia publică locală inclusiv pentru reprezentanții 

autorităților locale în consiliile de administrație ale școlilor; 

4. Training în domeniul evaluării performanțelor serviciilor publice; 

Obiectivul specific nr. 2 - Dezvoltarea activității de relații publice 

Îmbunătătirea unei asemenea activități este esențială și necesită următoarele trei categorii de 

resurse: 

 pregatite în domeniul legislației privind transparența actului decizional 

și liberul acces la informațiile publice. Recomandăm de asemenea organizarea unor întâlniri 

semestriale cu cetățenii comunei, sub forma unor dezbateri publice cu privire la stadiul investițiilor si 

măsurile preconizate; 

a unor spații adecvate, cu vizibilitate, având această destinație 

 

Măsurile identificate în cadrul acestui obiectiv specific: 

1. Creșterea transparenței si credibilității în fața cetățenilor 

2. Dezvoltarea instituțională 

Astfel, principalele actiuni / proiecte care pot fi promovate de administrația locală sunt următoarele: 

a) Amenjarea unei „cutii a primarului”, telverde, adresă e-mail pentru sesizări, propuneri ale 

cetătenilor; 
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b) Organizarea unor dezbateri publice periodice; 

c) Analiza problemelor specifice furnizării serviciilor publice în vederea simplificării și reducerii 

barierelor administrative pentru cetăteni; 

d) Actualizarea permanentă a paginii de internet a Primăriei; 

e) Obținerea certificării ISO pentru servicii de administratie publică; 

f) Semnalizarea prin panouri sau plăci informative a tuturor investitiilor realizate de către administrația 

publică locală; 

Obiectivul specific nr. 3 - Modernizarea instrumentelor de lucru 

Pentru asigurarea succesului si eficientei unei administratii publice, este necesară implementarea 

unor sisteme inovative, cum ar fi aplicatii sau programe informatice pentru îmbunătătirea nivelului de 

colectare a impozitelor si taxelor locale, pentru managementul documentelor, pentru evidenta 

financiar contabilă etc., precum si dotarea cu echipamente ITC, birotică. 

Măsuri în cadrul obiectivului specific 3: 

1. Modernizarea bazei materiale a administratiei publice locale. 

2. Modernizarea bazei informatice a administratiei publice locale. 

Cele mai importante actiuni / proiecte care pot fi realizate în cadrul acestui obiectiv sunt: 

a) Achizitionarea de echipamente de informare si comunicare pentru accesul larg al cetătenilor la 

informatii de interes public; 

b) Implementarea unui sistem de management al proiectelor în sistemul informatic si instruirea 

personalului implicat; 

c) Dotarea cu echipamente moderne, pachete software pentru eficientizarea activitătii personalului 

administrativ. 
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V. PLANUL DE ACȚIUNE  
 

Direcția nr.1: Înființarea Stațiunii turistice Valea Doftanei 

Obiective 

strategice 
Măsuri Proiecte 

Indicatori de 

monitorizare 

Perioada de 

implementare 

estimată 

Buget estimat 
Sursa de 

finanțare 

 

Realizarea de  studii cu 

privire la potențialul 

curativ al apelor minerale 

existente în Valea 

Doftanei 

      

Realizarea/reabilitarea  

drumurilor de acces spre/în 

stațiune 

Drum rutier modernizat şi marcat 

cu semne de circulaţie 
    

Transport în comun cu trenuleț 

turistic pentru vizitare obiective 
    

Realizare utilităţi urban-

edilitare 

Înființare serviciu de asistenţă 

medicală permanentă şi achiziție 

mijloc de transport pentru urgenţe 

medicale 

 2023   

Realizare puncte de prim ajutor    2023  
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Amenajarea şi iluminarea locurilor 

de promenadă 
    

 
Realizarea rețelelor de apă 

curentă. canalizare, energie 

electrică 

    

Structuri de primire 

turistice şi de agrement 

Înființare structură asociativă/Grup 

de acțiune locală „Stațiunea Valea 

Doftanei” 

    

Depunerea diligențelor necesare 

pentru realizarea  numărului 

minim de locuri în structuri de 

primire turistice clasificate, din 

care minimum 30% clasificate la 

categoriile 3-5 stele/flori, cu 

excepţia campingurilor 

    

Încheiere protocol de 

colaborare/înființare cu servicii de 

salvare montană - salvamont. 

    

Realizare amenajări şi dotări 

pentru relaxare în aer liber şi 

plimbări (drumuri pietonale, locuri 

de promenadă, locuri de 

belvedere, marcare trasee 

turistice, locuri de joacă pentru 

copii) 
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Amenajare terenuri de joacă 

pentru copii 
    

Reabilitare Cămine Culturale  și 

realizare săli de spectacole şi de 

conferinţe  

    

Identificarea sălilor de conferințe 

private pentru a ajunge la o 

capacitate totală egală cu 

minimum 40% din numărul 

locurilor de cazare existente în 

staţiune și realizarea unei săli în 

cadrul Căminului cultural Trăisteni 

    

Modernizarea traseului de drum 

numit “Drumul stânelor” 
    

Amenajare domeniu schiabil 

incepători și parc distracții și 

agrement- în Iazul Morii Negraș 

  2018-2022  

Dezv. pârtie schi Lazul Morii Vf. 

Negrașului cu amenajare 

microstațiune vf. Negraș 

    

Amenajare parc/parcuri     

Realizare trasee turistice montane 

omologate, marcate şi afişate 
    

Realizare amenajări şi dotări 

pentru practicarea sporturilor 
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(agrement nautic, tenis, fotbal 

etc.) 

Dezvoltarea de pârtii de schi și 

instalații de transport pe cablu în 

zona de nord și vest a localității 

    

Realizare centru închiriere 

biciclete 
    

Amenajări pentru sporturi 

"extreme" - skatepark, traseu de 

BMX, Aventura Park, panouri de 

escaladă, etc. 

    

Realizarea de alei pietonale, piste 

pentru bicicliști, trotuare, 

amenajarea spațiilor  verzi; 

    

Modernizarea străzilor urbane 

care conduc în mod direct la 

terenurile supuse intervenției; 

    

Realizarea de spații comerciale 

pentru închiriat, pentru 

restaurante, terase, grădini de 

vară, suveniruri, etc 

    

Transformare Lacului Păltinoasa în 

lac de agrement și achiziție 

ambarcațiuni 
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Dotarea amenajărilor realizate cu 

mobilier urban, bănci, coșuri de 

gunoi, împrejmuire 

    

Instalare sisteme de supraveghere 

video a spațiilor amenajate 
    

Informare şi promovare 

turistică 

Semnalizarea obiectivelor turistice 

cu indicatoare de orientare şi 

informare, tipărite pe suport 

electronic sau web site 

    

Realizare centru de informare 

turistică cu personal permanent  
    

Realizarea de materiale de 

promovare a staţiunii turistice şi a 

zonei 

    

Asigurarea legăturii permanente 

on-line dintre structurile de primire 

turistice cu funcţiuni de cazare şi 

centrul de informare şi promovare 

turistică 

    

Organizarea de evenimente 

turistice, culturale, sportive, cu 

caracter de repetabilitate pe bază 

de calendar 

    

 
Punerea în valoare a 

monumentelor  storice 
Biserica veche     
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  Situl Gherghelău     

       

Directia nr. 2: „Creșterea accesului la serviciile publice de buna calitate” 

Obiective 

prioritare 

Măsuri Proiecte Indicatori de 

moniorizare 

Perioada de 

implementare 

estimată 

Buget  Sursa  

Obiectivul 
strategic nr. 1 - 
Reabilitarea și 
îmbunatatirea 
infrastructurii 
rutiere a 
comunei 

Modernizarea, reabilitarea 

si intretinerea rețelei de 

drumuri locale 

Modernizarea drumurilor de 

interes local, străzile: Calea 

Mogoșoaiei,  Clăbucetului, B.P. 

Hașdeu, Trandafirilor, Setu, 

Ghimpoasei, Carabanu, Soarelui, 

Piscului, Nichita Stănescu, Malul 

Negrașului 

    

Realizarea drumului Transbaiul în 

parteneriat cu UAT-urile  și 

deținătorii de terenuri 

    

Modernizare drum de interes 

local: varianta ocolitoare: Cheia 

Teșilei – Centrul Teșilei 

    

 Modernizare drum de interes 

local, drum comunal Valea 

Neagră – Zănoaga; Prislop – 

Baiului 
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Preluarea și modernizarea 

drumurilor forestiere Valea 

Negrașului și Prislop 

    

Modernizarea drumurilor de 

interes turistic: Munții Baiului, , 

Dințeasa, Poduri, Mușița, 

Popas Predeluș și acces zona 

de promenadă Emblemă Valea 

doftanei- Sit Gherghelău și 

Glodeasa 

    

      

 Modernizare poduri, podețe și 

punți pietonale 
    

Realizarea aleilor si 

trotuarelor 
     

Realizarea de piste pentru 

bicicliști; 
     

Amenajarea stațiilor de 

transport în comun pentru 

trenulețul turistic 

     

Reabilitarea drumurilor de 

acces catre exploatațiile 

forestiere și agricole 

     

Achiziția unor utilaje 

multifuncționale de 
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întreținere stradală 

(curațarea zăpezii, 

aspirarea frunzelor, 

măturare, stropire)  

Obiectivul 

strategi nr. 2 - 

Creșterea 

gradului de 

protecție și 

siguranță al 

locuitorilor 

Instalarea unei rețele de 

camere de monitorizare 

Instalarea camerelor de 

supraveghere în apropierea 

școlilor si grădinițelor; 

    

Supravegherea video a 

institutiilor publice și a zonelor 

comerciale; 

    

Supravegherea cu camere 

video a intersecțiilor și 

portiunilor de drum public 

aglomerate sau cu risc de 

producere a accidentelor; 

    

Campanii de informare si 

conștientizare pentru creșterea 

capacității locuitorilor de a 

acționa responsabil în cazul 

apariției unei situatii de urgență 

    

Obiectivul 

strategi nr. 3 - 

Realizarea 

rețelei de 

alimentare cu 

gaze naturale 

 

Instalarea rețelei de alimentare 

cu gaze naturale; 

Măsuri de stimulare a gradului 

de racordare la reteaua de 

gaze naturale a consumatorilor 

casnici si economici. 

    

Direcția nr. 3: „Dezvoltarea socio-economica a comunei” 
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Obiective 

prioritare 

Măsuri Proiecte Indicatori de 

moniorizare 

Perioada de 

implementare 

estimată 

Buget Sursa de 

finanțare 

Obiectivul 

strategic nr. 1 - 

Crearea 

condițiilor de 

dezvoltare și 

creștere a 

calității 

procesului 

educațional 

Lucrări de reabilitare a 

unitătilor de învătămant; 

Modernizare și reabilitare 

Şcoală generală Trăistieni 
    

 Extindere și modernizare 

clădire existentă anexă a 

Liceului Tehnilogic Carol Întâi 

Din Teșila 

    

Crearea unor locuri de 

joacă pentru preșcolari; 
     

Continuarea activitătilor de 

dotare a unitătilor cu 

material didactic si IT, de 

conectare la internet prin 

retele de broadband 

     

Activităti de dezvoltarea 

resurselor umane din 

învătământ prin implicarea 

în proiecte inlcusiv în 

parteneriat cu ceilalti actori 

locali 

Dezvoltarea si implementarea 

sistemului de asigurare a 

calitătii în scoli, inclusiv 

dezvoltarea/ formarea 

personalului si actiuni 

inovative;     

Formarea initială si continuă a 

cadrelor didactice si a 

resurselor umane din unitătile 

de învătământ din comună; 



139 
 

Sprijin pentru debut si 

dezvoltarea carierei didactice 

pentru profesorii din comună; 

Sprijinirea si dezvoltarea de 

programe pentru mentinerea 

elevilor în educatie si 

prevenirea părăsirii timpurii a 

scolii; 

Furnizarea serviciilor integrate 

de orientare si consiliere pentru 

persoanele expuse riscului de 

părăsire timpurie a școlii; 

Initierea si încurajarea 

parteneriatelor interșcolare 

judetene si nationale; 

Înfrătiri cu scoli din străinătate 

si organizarea de schimburi de 

elevi, profesori, vizite de studiu; 

Crearea unui sistem de 

recompensare anuală a elevilor 

cu performante deosebite, 

precum si a cadrelor didactice 

care i-au îndrumat (acordarea 

de burse sau premii, titluri de 

excelentă, festivităti de 

premiere, publicitate, excursii, 

tabere); 

Implementarea unui program 

de constituire de parteneriate 
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între unitătile scolare, în 

vederea folosirii în comun a 

resurselor (biblioteci, săli de 

sport); 

Implementarea unui sistem de 

sustinere a copiilor dotați 

pentru a nu abandona scoala; 

Continuarea parteneriatelor cu 

Inspectoratul Scolar Judetean 

si participarea în proiecte 

educationale. 

Obiectivul 

specific nr. 2 

Dezvoltarea 

culturală a 

comunei 

 Punerea în valoare a celor 

doua cămine prin utilizarea 

spatiilor acestora pentru 

activităti culturale, 

extrascolare, de informare si 

comunicare 

    

 

Înfiintarea unui Centru 

multicultural, sau a unui Centru 

de informare culturală, în cadrul 

Căminului Cultural Trăisteni; 

     

Organizarea de spectacole, 

festivităti, cercuri scolare etc. 

Consolidarea identitătii 

culturale si sporirea 
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sentimentului de apartenentă 

la spatiul social-cultural pentru 

locuitorii comunei:  

Creearea unei  manifestări 

anuale, în cadru organizat 

pentru punerea în valoare a 

tradițiilor si obiceiurilor locale 

șin promovaare turismului în 

Valea Doftanei; 

Elaborarea unor programe 

pentru promovarea valorilor 

culturale locale 

Participarea la evenimente 

culturale judetene  

Dezvoltarea de parteneriate 

educational – culturale 

Promovarea rețelelor culturale 

și susținerea culturii locale 

existente prin sprijinirea 

artiștilor locali; 

Înființare Muzeu în comună, cu 

creațiile taberei de artiști 

plastici 
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Realizare de activități de  

promovare a muzeului privat. 
    

Obiectivul 

specific nr. 3 - 

Dezvoltarea 

serviciilor de 

asistență 

socială și 

medicală 

Dezvoltarea infrastructurii 

sociale în zonă și a 

activităților de asistență 

socială 

Parteneriate cu autoritățile 

publice și ONG-urile de profil 

pentru crearea unor programe 

de stimulare a serviciilor de 

îngrijire la domiciliu precum și 

pentru alte activităti de 

asistență; 

    

Construirea sau amenajarea 

unui centru multifunctional 

destinat persoanelor 

defavorizate; 

    

Înfiintarea unui centru pentru 

persoane vârstnice (de 

îngrijire, de zi, de locuință 

temporară); 

    

Crearea unui program de 

măsuri concrete în vederea 

sprijinirii grupurilor supuse 

riscului de excluziune socială 

(facilitarea accesului la 

locuințe, educație, transport în 

comun, crearea unui after 

school sau centru de zi); 
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Reabilitare, modernizare și 

extindere dispensare medical 
    

Directia nr. 3: „Dezvoltarea si diversificarea sectorului economic”  d) Construirea de locuințe sociale pe terenurile Primăriei; 

Obiective 

prioritare Măsuri 

Proiecte 
Indicatori de 

monitorizare 

Perioada de 

implementare 

estimată 

Buget 
Sursa de 

finanțare 

Obiectivul 

strategic nr. 1 - 

Dezvoltarea 

activitatii 

turistice 

Dezvoltarea infrastucturii 

turistice și a serviciilor 

conexe 

Amenajare zonă de agrement 

lacul Paltinu 
    

Amenajare zonă de agrement 

Vlădișor 
    

Încurajarea antreprenorilor 

locali în vederea construirii 

spațiilor de cazare si de 

alimentatie publică; 

    

Realizarea/Refacerea 

infrastructurii de acces la 

obiectivele turistice și a zonei 

verzi adiacente. 

    

Realizarea unor parcări în 

lângă zonele cu obiective 

turistice; 

    

 
Iluminarea si semnalizarea 

obiectivelor turistice; 
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Dotarea cu/ Reabilitarea 

mobilierului urban; 
    

 

Amenajarea unui ștrand / 

aquapark și facilități de cazare  

 

    

 

Amenajarea unui centru public 

de recreere sportivă (bazin de 

înot, alei bowling, mese 

de tenis, piste pentru biciclete și 
role etc.) 

    

Promovarea potentialului 

turistic: 

Reabilitarea cladirilor si a 

obiectivelor cu valoare de 

patrimoniu; 

    

Realizarea unor parteneriate 

pentru punerea în valoare a 

patrimoniului mostenit; 

    

Dezvoltarea unor pachete 

turistice „de sfârsit de 

săptămână" prin organizarea si 

promovarea unor evenimente 

specifice, de exemplu oferte 

culinare, muzică specifică, 

organizarea unor actiuni sau 

evenimente atractive; 

    

Dezvoltarea ecoturismului prin 

parteneriate cu stațiunile de pe 
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Valea Prahovei si comunele 

învecinate;  

Realizare rețea de panouri 

stradale pentru marcarea 

obiectivelor turistice și a 

marcării intrărilor în comuna; 

    

Realizarea unui studiu privind 

potentialul turistic al zonei si 

posibilitătile de dezvoltare 

turistică a zonei si pentru 

identificarea si promovarea 

unor produse turistice; 

    

Realizarea unor materiale de 

promovare a ofertei turistice, 

prin tipărituri (cataloage, 

albume, brosuri, pliante, 

reviste), promovarea prin 

mass-media, prin pagină web, 

participare la târguri si expozitii 

de profil si orice alte mijloace 

adecvate; 

    

 
Dezvoltarea centrelor de 

agrement 

Elaborarea unui studiu în ceea 

ce priveste posibilitatea 

dezvoltării ca stațiune și sat 

turistic; 

    

 Elaborarea unui studiu pentru 

relevarea conditiilor de punere 
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în valoare a luciurilor de apă din 

comună. 

 

Înfiintarea unor centre de 

agrement pe lacul Păltinoasa 

pe Valea Doftanei și Negraș. 

    

Obiectivul 

specific nr. 2-  

Dezvoltarea 

agriculturii 

Dezvoltarea facilitătilor de 

sprijinire a activitătilor 

economice 

Înființarea unei asociații a micilor 

crescători de animale 
    

 

 Înfințare  

• zona agricolă Crăițe 

• Zona Industrială Teșila 

    

  

Parteneriate public-private cu 

magazine alimentare / 

hypermarketuri / 

supermarketuri pentru 

desfacerea produselor și 

angajarea fortei de muncă 

locale 

    

  

Construire/Amenajări / 

reabilitări / dotări de spatii / 

structuri de sprijin, utilități 

pentru întreprinzători; 
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Realizare centru de expunere și 

desfacere a produselor locale 
    

  
Amenajare zonă industrială 

Ermeneasa-Drăgănescu 
    

 

Identificarea si stimularea 

unor noi afaceri în mediul 

rural 

Înfiintarea unui atelier de 

procesare cherestea;     

  

Înfiintarea unui atelier de 

productie obiecte de artizanat 

din lemn; 

    

  

Înfiintarea unui atelier pentru 

materiale de constructie din 

lemn; 

    

  
Înfiintarea unui centru de 

producție mobilă 
    

  

Înfiintarea de facilități de 

procesare a cărnii și a 

produselor lactate; 

    

  

Înfiintarea de facilități de 

procesare a fructelor și a 

fructelor de pădure. 

    

 
Dezvoltarea capitalului 

uman 

Realizarea de anchete în 

vederea stabilirii necesarului 

de informare, formare si 

reconversie profesională astfel 
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încât să se raspundă nevoilor 

de pe piata muncii; 

  

Organizarea unor cursuri de 

reconversie profesională 

pentru persoanele active 

neocupate; 

    

  

Organizarea unor cursuri 

pentru dezvoltarea abilitătilor 

antreprenoriale; 

    

  

Organizarea unor cursuri de 

perfectionare si formare 

profesională pentru populatia 

activă implicată în activităti non-

agricole; 

    

  

Solicitarea unor finantări prin 

structura partenerială 

administratie publică - ONG în 

cadrul POS Dezvoltarea 

Resurselor Umane, prin Fondul 

Social European; 

    

  

Organizarea unor cursuri 

destinate fermierilor de 

subzistentă pentru a-i orienta 

spre alte activităti; 

    

  Organizarea de sesiuni/ 

campanii de informare cu 
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privire la oportunitătile pentru 

toate aspectele legate de 

domeniul agricole (subventii, 

programe de dezvoltare rurală, 

conditii de eligibilitate pentru 

primirea de diverse plăți, 

prezentare de modele de bună 

practică, asigurarea unor 

programe de schimburi de 

experientă etc.); 

  

Organizarea de cursuri de 

formare profesională (training), 

informare si difuzare de 

cunostinte pentru beneficiari 

persoane adulte care 

activează în domeniile 

agriculturii, silviculturii (inclusiv 

proprietari de pădure) și 

industriei agroalimentare. 

    

  

Furnizarea de servicii de 

consiliere si consultantă pentru 

fermieri în vederea 

restructurării si îmbunătătirii 

performantelor generale ale 

activitătii acestora, consultantă 

furnizată de entităti publice sau 

private selectate; 
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Instruirea si formarea 

furnizorilor de servicii eco-

turistice si a ghizilor montani 

din rândul comunitătilor locale; 

    

  

Formarea profesională a 

resurselor umane din domeniul 

turismului; 

    

  

Parteneriate cu centrele de 

formare pentru organizarea de 

cursuri de calificare si 

recalificare pentru persoanele 

beneficiare ale Legii 416, 

privind venitul minim garantat;  

    

  

Realizarea unui studiu privind 

tendintele prezente pe piata 

muncii în vederea corelării 

acestora cu oferta, precum si 

cu ofertei educationale a 

institutiilor de învătământ; 

    

  

Organizarea unui târg local de 

oferte de muncă în parteneriat 

cu A.J.O.F.M. 

    

Directia nr. 4: „Protejarea mediului inconjurator” 

Obiective 

prioritare 
Măsuri Proiecte 

Indicatori de 

monitorizare 

Perioada de 

implementare 

estimată 

Buget estimat 
Sursa de 

finanțare 
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Obiectivul 

strategi nr. 1 - 

Extinderea 

sistemului 

centralizat de 

alimentare cu 

apa si 

dezvoltarea 

celui de 

canalizare 

Implementarea unor masuri 

de management al apelor 

subterane si de suprafata; 

Realizare lucrări de captare 

aducțiune apă potabilă 

Orjogoaia 

    

Identificare zone foraje 

adâncime în comuna Valea 

Doftanei 

    

Implementare unor masuri 

de aparare importiva 

alunecarilor de teren in 

zonele predispuse; 

     

Campanii de informare si 

constientizare a populatiei. 
     

Campanii de ecologizare a 

cursurilor de apă, în special 

primăvara, la topirea 

zăpezilor si începerea 

ploilor torențiale; 

     

Lucrari de regularizare a 

cursurilor râurilor si parielor 

în zonele cu potential mare 

de inundabilitate; 

     

Lucrari de stabilizare a 

terenuriilor in zonele unde 

se produc alunecari de 

teren; 
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Încheierea unui parteneriat 

cu Agentia de Protectie a 

Mediului pentru publicarea 

pe site-ul Primăriei a 

informatiilor legate de 

gradul de poluare a apelor 

din zonă; 

     

Editarea de materiale de 

informare privind consumul 

rational de apă, colectarea 

selectivă a deseurilor, 

păstrarea cursurilor de apă 

curate etc; 

     

Obiectivul 

strategic nr. 2 - 

Crearea unui 

sistem de 

colectare 

selectiva a 

deseurilor si 

depozitarea 

temporara a 

acestora pana 

la depunerea 

lor finala 

 

1. Achiztionarea unor pubele 

pentru categorii de deseuri; 
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2. Crearea unor centre de 

colectare a deseurilor pe 

categorii; 

    

  

3. Editarea de materiale de 

informare privind colectarea 

selectivă a deseurilor; 

    

4. Actiuni pentru atragerea 

copiilor si tinerilor în activităti cu 

caracter ecologic, initierea 

participantilor în voluntariatul 

pentru mediu. 

    

  

Extindere rețea electrică de 

medie tensiune în zonele 

Valea Teșilei, Poduri-Valea 

Seacă, Vadul lui Zeghe-

Doftanita, DJ 101T Craite-

Ghimpoasa, Ermeneasa-Podul 

lui Drăgan, Florei-Valea 

Lacurilor, Negraș 

    

Obiectivul 

strategic nr. 3 - 

Utilizarea 

energiilor 

alternative 

Reducerea pierderilor de 

energie termică; 
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Introducerea sistemelor 

ecologice de iluminat si 

încălzit; 

 

    

 

Campanii de informare si 

constientizare a populației. 

Campanii de informare pentru 

reabilitarea termică a 

locuintelor de către populatie; 

    

  
Reabilitarea termică a clădirilor 

aflate în patrimoniul comunei; 
    

  
Auditarea energetică a 

clădirilor publice locale; 
    

  

Înființarea unor sisteme de 

alimentare cu energie electrică 

din surse alternative 

    

  

Introducerea surselor 

alternative și diminuarea 

costurilor și consumurilor cu 

energia 

    

  
Introducerea iluminatului 

ecologic stradal si în institutii; 
    

  
Realizarea unui studiu privind 

potentialul eolian al zonei; 
    

  Realizarea unui studiu privind 

introducerea centralelor pe 
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biomasă sau rumegus pentru 

încălzirea institutiilor; 

  

Campanii de informare si 

constientizare a populatiei, în 

special la lansarea programelor 

tip „Casa verde”; 

    

  
Implementarea „achizițiilor 

verzi” în cadrul UAT; 
    

Obiectivul 

specific nr. 4 - 

Conservarea si 

protejarea 

cadrului 

natural 

Reducerea riscului de 

producere a dezastrelor 

naturale 

Îndiguirea zonelor inundabile; 

    

 
 Lucrări de amenajarea albiei 

râurilor Doftana și Negraș 
    

  
Acțiuni de regenerare și 

conservare a fondului forestier; 
    

  

Împădurirea terenurilor 

degradate și în curs de 

degradare; 

    

  
Realizarea unor centuri verzi, 

perdele de protectie; 
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Valorificarea cadrului 

natural 

 
    

Direcția nr. 5: „Consolidarea capacității administrative la nivel local” 

Obiective 

prioritare 
Măsuri Proiecte 

Indicatori de 

monitorizare    

Perioada de 

implementare 

estimată 

Buget estimat 
Sursa de 

finanțare 

Obiectivul 

strategic nr. 1 - 

Dezvoltarea 

resurselor 

umane din 

administrație 

Elaborarea unor proiecte de 

pregătire și responsabilizare 

a personalului  

Organizarea de cursuri de 

specializare a functionarilor 

implicati în procesul de 

formulare si implementare a 

politicilor publice; 

    

Module de pregătire 

profesională; 

Training pentru functionarii 

publici din administratia publică 

locală inclusiv pentru 

reprezentantii autoritătilor 

locale în consiliile de 

administratie ale scolilor; 

Training în domeniul evaluării 

performantelor serviciilor 

publice; 

 Crearea unui cadru 

instituțional cât mai adecvat 
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în vederea diminuării 

timpilor de răspuns 

 

Pregătirea infrastructurii IT 

astfel încât să ofere suportul 

necesar personalului, să 

reducă timpii de lucru 

pentru documentele 

elaborate, să permită o 

raportare și analiză în timp 

real a întregului aparat 

administrativ al Comunei  

     

Crearea unei 

infrastructuri 

care să permită 

aproprierea de 

cetățean, o 

administrație 

publică 

accesibilă și 

transparentă și 

înlesnirea 

accesului 

cetățenilor la 

serviciile 

publice 

Încurajarea înființării de 

structuri asociative  
     

Extinderea sistemului 

electronic de comunicare 

între administrație, cetățeni 

și persoanele juridice  

Achizitionarea de echipamente 

de informare si comunicare 

pentru accesul larg al 

cetătenilor la informatii de 

interes public; 

    

Implementarea unui sistem de 

management al proiectelor în 

sistemul informatic si instruirea 

personalului implicat; 

Dotarea cu echipamente 

moderne, pachete software 

pentru eficientizarea activitătii 

personalului administrativ. 
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Organizarea unor dezbateri 

publice periodice; 

    

Analiza problemelor specifice 

furnizării serviciilor publice în 

vederea simplificării și 

reducerii barierelor 

administrative pentru cetăteni; 

Actualizarea permanentă a 

paginii de internet a Primăriei; 

Obținerea certificării ISO 

pentru servicii de administratie 

publică; 

Semnalizarea prin panouri sau 

plăci informative a tuturor 

investitiilor realizate de către 

administrația publică locală; 

Elaborarea și afișarea de 

liste clare cu documentele 

necesare pentru toate 

avizele, aprobările, 

autorizările și pentru toate 

serviciile oferite de Primărie 

     

 

Implementarea unui sistem 

de depunere a documentelor 

scanate online 
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Implementarea unui sistem 

de management al 

documentelor 

     

Obiectivul 

specific nr. 3 - 

Modernizarea 

instrumentelor 

de lucru 

Modernizarea bazei 

materiale a administratiei 

publice locale 

     

Creșterea 

veniturilor la 

bugetul local și 

a gradului de 

colectare a 

taxelor și 

impozitelor 

      

 

Organizări evenimente cu și 

pentru comunitate și 

promovarea acestora 
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 IMPLEMENTARE ȘI MONITORIZARE 

 

Metodologia de implementare si control a Strategiei de dezvoltare durabilă a 

Comunei Valea Doftanei pentru perioada 2018-2023 

Punerea în practică a unui astfel de demers strategic implică mobilizarea tuturor 

actorilor interesați din Comuna Valea Doftanei. De aceea, este recomandabilă a o abordare 

de tip partenerial pentru întregul proces, atât între Primăria Comunei Valea Doftanei si 

structurile din subordine, cât si între aceasta si alte instituții publice implicate, dar si 

menținerea unei legături strânse cu societatea civilă și cetățenii comunei, întrucât rezolvarea 

problemelor necesită participarea mai multor instituții și o serie de măsuri succesive și 

complementare. Deși coordonarea proiectelor și atingerea țintelor asumate sunt în 

responsabilitatea Primăriei, metodele și instrumentele de intervenție ale acestuia sunt limitate. 

Pentru o dezvoltare unitară, cu beneficii pentru toți actorii implicați, proiectele stabilite 

necesită formarea unor parteneriate, dar si acțiuni independente ale partenerilor care să 

contribuie la un scop comun. 

Documentul strategic constituie atât un document definitoriu pentru activitatea 

Primăriei Comunei Valea Doftanei în perioada 2018 – 2023, cât și un document orientativ 

pentru ceilalți actori publici și privați din comună, inclusiv pentru a oferi cetățenilor o imagine 

asupra direcției spre care se orientează comuna. 

Implementarea și monitorizarea proiectelor din strategie se va realiza la nivelul 

Primăriei, implicând o persoană responsabilă, desemnată drept coordonator implementare 

strategie, din rândul conducerii instituției. 

Monitorizarea implementării strategiei se va realiza pe baza indicatorilor intermediari 

stabiliți pentru fiecare obiectiv strategic. Având ca fundament rezultatele anului în curs, 

corelate cu planul de acțiuni stabilit, se va evalua anual implementarea strategiei și se vor 

stabili prioritățile pentru anul următor, în baza documentelor si propunerilor inițiate de 

structurile responsabile. 

 

Structura de implementare și monitorizare 

În cadrul procesului de stabilire a priorităților, echipa de implementare va avea în 

vedere principalele disfuncționalități și nevoi ale comunității, perspectivele și potențialul de 

dezvoltare pentru fiecare domeniu identificat, aspecte dezvoltate în cadrul Analizei 

Diagnostic. 

Procesul de monitorizare si evaluare a Strategiei 

Activitatea de monitorizare reprezintă o etapă esențială a procesului de planificare 

strategică întrucât permite compararea intermediară pe bază de date între obiectivele și 

activitățile implementate si rezultatele intermediare atinse. Un proces eficient de monitorizare 
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contribuie la procesul de planificare strategică per ansamblu, inclusiv prin indicarea unor 

componente strategice care au nevoie de ajustări semnificative, cu probleme sau care, din 

contră, performează si au nevoie de investiții suplimentare. 

Rezultatele procesului de monitorizare se constituie, pe lângă alte componente, într-

un instrument managerial important, permițând conducerii Primăriei să decidă asupra 

activității instituției pe baza unor dovezi fundamentate. Acesta permite analiza activităților 

Strategiei, rezultatelor intermediare ale bugetului alocat, precum si identificarea riscurilor ce 

pot apărea în etapa de implementare a proiectelor din lista de proiecte a Strategiei de 

dezvoltare a Comunei Valea Doftanei. 

Demersul de planificare strategică trebuie să ia în considerare necesitatea unui proces 

de evaluare, coerența programelor si rezultatele vizate. Evaluarea trebuie să se bazeze pe 

elemente structurale serioase si să fie realizată de grupuri specializate pe domenii de interes. 

Efortul de evaluare trebuie să țină seama de caracteristicile comunității locale și să 

aibă un caracter permanent (care să includă si monitorizare nu doar evaluări finale). 

Având în vedere perioada de 5 ani de planificare strategică pentru Valea Doftanei, se 

impune efectuarea unor analize intermediare, care să indice în ce măsură operațiunile 

programului se desfăsoară conform programării si la timp, precum revizuirea programului în 

cazul identificării unor disfuncționalități. 

Culegerea datelor necesare va fi realizată la nivelul structurilor direct responsabile de 

gestiunea unui anumit domeniu de activitate din cadrul Primăriei.  Această sarcină asigură 

culegerea unor date exacte legate de activitățile implementate. De asemenea, structurile care 

culeg datele sunt cele mai în măsură să aprecieze acuratețea acestora. Primul nivel de 

centralizare si analiză preliminară a datelor va fi localizat la nivelul  compartimentelor 

responsabile de coordonarea activităților. Acestea vor asigura sarcinile de centralizare a 

datelor și vor realiza o scurtă analiză preliminară pe sectorul de activitate aflat în 

responsabilitate. 

În vederea facilitării procesului de monitorizare, Primăria Valea Doftanei va forma o 

echipă compusă din reprezentanți ai compartimentelor Primăriei si reprezentanți ai comunității 

locale. Merită precizat faptul că atragerea si cooptarea mai multor structuri responsabile poate 

îngreuna efortul de monitorizare si disiparea responsabilității între membri, afectând scopul 

final al acestui proces, de a facilita stadiul de implementare a activităților strategiei. 

Echipa va asigura activitatea de analiză primară a tuturor datelor primite, pe obiective 

strategice, si informarea Consiliului Local și a conducerii executive în legătură cu progresul 
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procesului de implementare a Strategiei, întocmirea unor rapoarte sintetice privind stadiul 

activităților. 

Astfel, principalele atribuții ale controlului si monitorizării unui proiect/unei strategii sunt 

următoarele: 

 Urmărirea realizării activităților și a bugetului, în conformitate cu 

previziunile proiectului; 

 Analizarea si urmărirea performanțelor proiectului; 

 Replanificarea activităților proiectului conform unui scenariu dinamic, în 

funcție de necesitățile identificate la un moment dat; 

 Transmiterea obiectivelor proiectului. 

Metodologia de implementare si control a Strategiei va ține seama și de aspecte 

manageriale orizontale, cum ar fi asigurarea unui management eficient al timpului pentru 

activități si proiecte, monitorizarea riscurilor de natură financiară sau legate de procesele de 

achiziții publice si, nu în ultimul rând, utilizarea unor mijloace moderne de management al 

resurselor umane pentru asigurarea unui personal adecvat obiectivelor si activităților 

implementate. 

În cadrul acestei metodologii, evaluarea demersului de realizare a strategiei reprezintă 

un factor important, necesar pentru remedierea unor eventuale probleme de management 

sau de coerență în derularea activităților Strategiei. Prin instrumentul evaluării se apreciază 

dacă obiectivul inițial a fost atins în perioada de implementare, în intervalul de timp si bugetul 

alocat. 

Vor fi utilizate mai multe metode de evaluare, de la evaluarea ex-ante pentru 

asigurarea resurselor adecvate pentru implementare si un plan de management eficient, la 

evaluarea expost pentru facilitarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite în faza de 

planificare strategică, analiza rezultatelor obținute si identificarea impactului implementării 

proiectelor. 

Procedurile de evaluare internă a Strategiei vor urmări gradul de îndeplinire a 

obiectivelor si rezultatelor proiectului prin analiza îndeplinirii obiectivelor si rezultatelor 

asteptate pentru fiecare dintre activități. 


