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CAPITOLUL I: ASPECTE GENERALE 
 

Conform Legii 215/2001, Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se 

organizează și funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor 

publice, eligibilităţii autorităților administraţiei publice locale, legalităţii și al consultării cetăţenilor 

în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. Prin autonomie locala se înţelege dreptul și 

capacitatea efectiva a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona și de a gestiona, în 

numele și în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile 

legii. 

Elaborarea unui plan strategic de dezvoltare rezidă în necesitatea asigurării unei evoluţii 

coerente, unitare a ansamblului economiei, utilizării responsabile a resurselor naturale, materiale și 

umane în corelaţie cu nevoile societăţii dar și adaptării la evoluţiile și contextul economiei naţionale 

și regionale dinamice, competitive și inovative. 

Planificarea strategică - poate fi definită drept un proces/instrument de management care 

permite unei organizaţii să se concentreze asupra unei alinieri eficiente a resurselor sale cu 

misiunea și viziunea sa. Strategia este, prin urmare, o perspectivă, o poziţie, un plan, un model. 

Strategia este o punte între politică, pe de o parte, și tactica - sau acţiunile concrete, pe de altă parte. 

Planificarea strategică este o activitate de management, de organizare și de decizie. Strategia 

înseamnă direcţia și obiectivul pe termen lung al organizaţiei, care are menirea de a asigura avantaje 

competitive organizaţiei, configurând resursele pe care contează, într-un mediu extrem de versatil 

spre a realiza obiectivul pentru care organizaţia a fost creată potrivit aşteptărilor. Strategiile sunt 

baza elaborării politicilor organizaţionale.  

Strategia - înseamnă o decizie (sau succesiuni de decizii) luată pe baza unei evaluări 

anterioare a situaţiei actuale a unei organizaţii pentru a îndeplini obiectivele stabilite de 

managementului organizaţiei, utilizând mijloacele pe care organizaţia le are la dispoziţie. În acest 

context, este clar că pre-condiţia necesara pentru formularea unei strategii este înţelegerea clara și 

larga a rezultatelor ce trebuie obţinute. 

Componentele Strategiei derivă din modul cum aceasta este definită. 

Viziunea - reprezintă aspiraţia organizaţiei către viitor pe termen lung de peste 5 ani și este 

exprimata concis și uşor de înţeles de către personal și public, într-o scurtă propoziţie care nu este 

necesar să conțină elemente cuantificabile. Viziunea trebuie să asigure unitatea organizaţiei prin 

alegerea unui obiectiv comun. Stabilirea viziunii este responsabilitatea leadership-ului organizaţiei, 

a top managementului. Aceasta se face printr-o declaraţie de angajament. 
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Misiunea - exprimă motivul principal, scopul pentru care organizaţia există și pentru care a 

fost creată.  

Valorile declarate - care reprezintă acele principii în numele cărora organizaţia stabileşte 

obiectivele principale prin care îşi realizează viziunea și misiunea. 

Obiective principale - specifice - realizează descrierea efectelor unor intervenţii ale unui 

plan, proiect, program, într-un mod cuantificabil. Obiectivele reprezintă prima componentă 

operaţională a strategiei și se bazează pe misiunea organizaţiei, stabilită pe baza analizei interne și 

externe ale organizaţiei precum și a mediului în care aceasta există și îşi desfăşoară activitatea. 

Formularea strategiei - acea alegere prin care în baza valorilor sunt stabilite obiectivele 

principale prin care organizaţia îşi realizează viziunea și misiunea. 

Plan de acţiune - suma acţiunilor prin care sunt realizate obiectivele principale din strategie. 

Planul de finanţare - reprezintă o cuantificare etapizată a resurselor pentru realizarea 

planului de acţiune. 

Strategie de implementare - sunt acele acţiuni practice, inclusiv parteneriate ce au ca scop 

realizarea planului de acţiune cu resursele alocate prin planul de finanţare. 

Monitorizare și Evaluare - reprezintă acele acţiuni de supraveghere a realizării strategiei și 

diagnoza pentru ajustarea periodică. 

În condiţiile în care cererea pentru inovaţie, calitate, produse și servicii individualizate este 

în continuă creştere, accentuata de schimbările tehnologice rapide care afectează atât producătorii, 

cât și consumatorii, apariţia de noi pieţe și competitori, precum și creşterea mobilităţii persoanelor, 

bunurilor, serviciilor și capitalurilor, elaborarea strategiilor de dezvoltare economico-socială trebuie 

să răspundă cerinţelor de adaptare a sistemelor economice, sociale și instituţionale la dinamica 

economiei regionale în scopul de a promova factorii catalizatori ai schimbării economice și sociale 

în direcţia creşterii economice. 

Dezvoltarea și modernizarea localităţilor - esenţă a strategiei urbane - se regăseşte între 

obiectivele generale ale dezvoltării economico-sociale și indirect în cadrul politicii de amenajare a 

teritoriului și dezvoltare regională, fiind necesară raportarea permanentă a strategiei urbane la aceste 

obiective asigurându-se astfel cea mai eficientă alocare a resurselor. 

În ceea ce priveşte dimensiunea spaţială a strategiei de dezvoltare economico-socială, 

obiectivul strategic general ar trebui axat pe afirmarea identităţii în contextul amplificării procesului 

de globalizare prin dezvoltarea echilibrată și policentrică a reţelei urbane, asigurarea accesului la 

infrastructura și resurse, întărirea parteneriatului între zonele urbane și rurale precum și prin 

conservarea patrimoniului natural și cultural. 
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În contextul în care creşterea competitivităţii economice depinde atât de activităţile 

economice desfăşurate cât și de amplasarea acestora din punct de vedere teritorial, de distribuţia și 

relaţiile spaţiale în care se află acestea față de resurse, de forţa de muncă aferentă, de dotările, 

serviciile și pieţele de desfacere, strategia urbană trebuie îndreptată spre valorificarea potenţialului 

natural și cultural alcătuind astfel un sistem ierarhizat de poli/zone de dezvoltare prin realizarea 

unor produse și servicii competitive. 

Totodată, un rol important în implementarea strategiilor îl vor avea parteneriatele cu 

sectorul privat în direcţia diversificaţii economiilor locale, a extinderii programelor de reabilitare și 

modernizare a infrastructurii fizice și a constituirii unor reţele de cooperare cu localităţile 

învecinate. De asemenea, parteneriatele vor asigura dezvoltarea cailor de transport și a serviciilor 

publice, a managementului deşeurilor și a resurselor pentru utilităţi publice (apa, gaz, energie), 

inclusiv protejarea și extinderea zonelor naturale și a spatiilor verzi în interiorul și în afara centrelor 

urbane. Nu în ultimul rând, parteneriatele urban-rural vor contribui la dezvoltarea deopotrivă a 

zonelor rurale aflate în imediata vecinătate a oraşelor prin încurajarea cooperării între autorităţile 

administraţiei publice locale în ceea ce priveşte realizarea de investiţii în infrastructura, asigurarea 

serviciilor de transport public, protejarea mediului natural și a celui construit. 

În ceea ce priveşte conservarea patrimoniului natural și cultural, strategia urbană va urmări 

conservarea biodiversității și aplicarea unor măsuri stricte de protejare a zonelor verzi aflate în 

interiorul sau în afara oraşelor, organizarea traficului, îmbunătăţirea reglementarilor privind 

calitatea în construcţii și a regulilor de design urban pentru încurajarea utilizării unor materiale cât 

mai puţin poluante, conservarea și refacerea zonelor istorice, elaborarea și respectarea unor reguli 

bine stabilite în proiectarea și dezvoltarea zonelor rezidenţiale dar și a dotărilor edilitare. 

În concluzie, strategia dezvoltării urbane va avea în vedere elaborarea unor planuri în care 

vor fi cuprinse obiectivele și politicile de dezvoltare a infrastructurii și serviciilor publice, resursele 

dezvoltării economice, perspectiva dezvoltării zonelor rezidenţiale și regulile de design urban 

aplicabile, toate acestea corelate cu masurile de dezvoltare în sistem policentric. Realizarea acestora 

va contribui astfel la crearea unui mediu favorabil dezvoltării activităţilor economice și sociale și, 

pe aceasta baza, la creşterea calităţii vieţii și a atractivităţii pentru mediul de afaceri și populaţie. 

Propunând în esenţă dezvoltarea armonioasă a oraşului, modernizarea, îmbunătăţirea 

condiţiilor de viață, strategia urbană se circumscrie preocupărilor privind dezvoltarea durabilă 

căutând soluţii de dezvoltare economică, oferind un cadru prin care pot fi utilizate în mod eficient 

resursele, crearea unei infrastructuri adecvate și noi activităţi care să consolideze economia 

contribuind la menţinerea unei comunităţi sănătoase care să poată susţine atât noua generaţie cât și 

pe cele care urmează. 
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Dezvoltarea durabilă nu este un concept nou ci constituie cea mai recentă exprimare a unei 

etici foarte vechi, care implică relaţiile oamenilor cu mediul înconjurător și responsabilităţile 

generaţiilor actuale față de generaţiile viitoare. În anul 1972, Conferinţa asupra mediului de la 

Stockholm, organizată sub egida ONU, a lansat pentru prima oară semnale serioase referitoare la 

mediu și îndeosebi la poluarea acestuia. Principalele probleme dezbătute s-au referit la evaluarea 

poluării mediului înconjurător, creşterea demografică, supravegherea factorilor poluanţi, schimbul 

de informaţii dintre țări pe probleme de mediu. După Conferinţa de la Stockholm, Comisia 

Mondială asupra Mediului și Dezvoltării de pe lângă ONU a introdus conceptul de dezvoltare 

durabilă. Acesta se referă la “satisfacerea nevoilor prezentului fără a compromite capacitatea 

generaţiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”. 

Literatura de specialitate dezvoltă conceptul de durabilitate luând în considerare o serie de 

aspecte economice, sociale și culturale și stabileşte, totodată, cerinţele minime pentru dezvoltarea 

durabilă a omenirii: redimensionarea creşterii economice, modificări tehnologice și reorientări spre 

alte surse materiale și de energie, economisirea resurselor naturale, creşterea controlată a populaţiei, 

eliminarea sărăciei, participarea mai multor state la luarea deciziilor. În acest context, și dezvoltarea 

și modernizarea oraşelor trebuie să se subsumeze acestor preocupări. 

Pornind de la principalele nevoi ale oraşelor și problemele cu care se confruntă 

administraţiile acestora în gestionarea diferitelor categorii de resurse, pot fi formulate orientări 

strategice majore în dezvoltarea acestora. 

Astfel, gospodărirea resurselor de apă proaspătă pentru adaptarea la creşterea comunităţii 

este dirijată asupra unor proiecte de păstrare a apei cum ar fi barajele și rezervoarele. În plus, 

costurile identificării și tratării noilor surse de apă au crescut în mod constant, în condiţiile în care 

consumul mondial de apă a crescut de cel puţin doua ori față de rata de creştere a populaţiei în 

ultimul secol. 

Strategiile de eficientizare a apei au ca scop introducerea de noi tehnologii împreună cu 

practici inovative de gospodărire în timpul furnizării de servicii către consumatori la un nivel mai 

performant. La nivelul guvernelor, al comunităţilor locale există numeroase strategii și metode 

considerate optime de gospodărire a apei utilizate în lupta pentru eficientizarea consumului 

resurselor de apă. Între acestea pot fi menţionate: optimizarea raportului conservare/eficientă; 

reducerea pierderilor în sistemul de alimentare; reglementari pentru apele uzate; audituri în cazul 

folosirii apelor subterane; exploatarea eficientă a apelor subterane; audituri pentru utilizarea apei la 

domiciliu și în instituţii; programe de educaţie publică. 

Un alt obiectiv important al politicilor urbane durabile îl constituie adoptarea programelor 

publice de conservare a energiei. Acestea pot ajuta guvernele locale și cetăţenii să administreze atât 
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costurile cu energia cât și producerea de emanaţii nocive de dioxid de carbon care provoacă 

încălzirea globală. Astfel, un program adaptat pentru nevoile specifice ale comunităţii și care 

implică sprijinul considerabil al opiniei publice va oferi o mulţime de beneficii suplimentare, 

inclusiv conservarea energiei, banilor și resurselor, consolidarea economiei locale și crearea de 

locuri de muncă. În ceea ce priveşte educarea privind energia comunitară și participarea publică, se 

încurajează astfel dezvoltarea iniţiativei cetățenești, creşterea încrederii publice și sprijinirea 

planului respectiv. Educarea oamenilor de afaceri, a proprietarilor de locuinţe, a administratorilor de 

clădiri, a consumatorilor în general, poate contribui la efortul comunitar în direcţia conservării 

energiei. 

Totodată, încurajarea utilizării echipamentelor de transport mai puţin poluante trebuie să 

constituie o preocupare permanentă a autorităţilor responsabile, în condiţiile în care transporturile 

emit o serie de poluanţi rezultaţi din arderea combustibililor. 

De asemenea, mijloacele de transport produc și efecte sonore, puternic nocive pentru 

aparatul auditiv și indirect, pentru întregul organism uman. În ultimii ani, dependența de automobile 

a avut ca rezultat creşterea importurilor de petrol la acestea adăugându-se costurile unei 

productivităţi scăzute, costul aglomerării traficului, și alte costuri sociale ale transportului, cum ar fi 

accidente, decese cauzate de circulaţie și poluarea aerului. În locul dependenței excesive de 

automobile, cerinţele transportului de persoane în viitor vor fi satisfăcute de o combinaţie de 

transport pe șine și cu biciclete, cele mai avansate țări în privinţa sistemelor de transport 

biciclete/tren fiind Japonia și Olanda. 

În acelaşi timp, fundamentarea dezvoltării economice și sociale în spaţiul urban având la 

bază dezvoltarea durabilă poate contribui la prevenirea transformării în dezastre a acţiunilor 

naturale. 

Având în vedere ca procesele de proiectare, construcţie și întreţinere a clădirilor au un 

impact considerabil asupra mediului înconjurător și resurselor naturale, o politică de încurajare a 

construcţiilor ecologice ar reduce semnificativ efectele negative în condiţiile în care construcţiile 

consuma împreună o treime din toata energia mondială consumată și doua treimi din electricitate. 

Totodată, durabilitatea comunităţii necesită o tranziţie de la expansiunea urbană necontrolată 

către metodele de planificare a utilizării terenurilor care creează și menţin în mod eficient 

infrastructura, asigură relaţii strânse între vecini și conştiinţa comunităţii și conservă sistemele 

naturale. Implicarea participării comunităţii locale în dezvoltarea proiectelor publice de amenajare a 

localităţilor ar contribui la garantarea viabilităţii acestora, la reducerea apariţiei litigiilor legate de 

proprietatea asupra terenurilor și clădirilor, la reducerea costurilor și creşterea calităţii procesului de 

planificare accentuând rolul comunităţii în dezvoltarea urbană și a încrederii în autorităţile publice. 
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De asemenea, pe măsură dezvoltării economice și sociale, municipalităţile se confruntă și cu 

o serie de probleme legate de creşterea consumului de energie, a materiilor prime neregenerabile, 

poluarea excesivă, sporirea deşeurilor ceea ce influenţează ecosistemele la scară locală, regională și 

mondială și antrenează o serie de costuri care afectează în egală măsură bugetele locale, 

întreprinderile și locuitorii. Evoluţia modelelor de consum și a preferinţelor în materie de locuinţe a 

determinat, în primul rând, dispariţia spațiilor verzi atât în interiorul cât și în exteriorul oraşului, 

afectând calitatea vieţii locuitorilor. 

În al doilea rând, concentrarea urbană a generat creşterea nevoilor de deplasare și implicit, a 

dependenței de autovehicule individuale ducând la aglomerări ale traficului, consum de combustibil 

sporit, poluare sonoră. Acest fenomen este mai acut acolo unde activităţile cotidiene sunt puternic 

dispersate existând distanțe mari între locul de muncă, locuinţă și cumpărături. Se impun aşadar o 

serie de măsuri referitoare la dezvoltarea transporturilor în comun, utilizarea bicicletei, utilizarea de 

tehnologii nepoluante. Totodată, izolaţia termică precară a clădirilor constituie un factor important 

de supraconsum al energiei. Gestiunea defectuoasa a deşeurilor contribuie la degradarea peisajelor, 

contaminarea apelor și solului sau răspândirea maladiilor. 

La toate acestea se mai adăugă și alunecările de teren, cutremurele, inundaţiile, riscurile 

tehnologice legate de centralele nucleare. În acelaşi timp, calitatea clădirilor și a infrastructurii 

necesită eforturi de protejare și conservare, de valorizare a patrimoniului cultural îndeosebi în 

centrele istorice ale oraşelor. 
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CAPITOLUL II: REGIUNEA SUD-MUNTENIA 
 

INTRODUCERE 

Actuala stare de planificare, legata de imprevizibilitatea si complexitatea dinamicilor ce 

guverneaza procesele administrative si economice, face sa devina urgenta conceperea unor 

mecanisme ce pot garanta un raport din ce in ce mai strans intre evaluare si proces de plan. 

Suprapunerea  limitelor  induse  de  diferitele  exigente  de  sector,  indicatiilor  asupra 

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

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

planifica  si  intocmeste  o  stategie  de  dezvoltare. 

In fata multiplicarii informatiilor si asteptarilor, cel care planifica are datoria de a evalua 

care sunt caile oportune pentru o proiectare orientata catre o dezvoltare coerenta si unitara a 

teritoriului. 

Aceasta abordare este cu atat mai actuala, cu cat devin active noile mecanisme generate de 

principiul subsidiaritatii, respectiv de promovarea descentralizarii economice si financiare si 

deplasarea accentului catre administratia locala. Participarea si pregatirea devin elemente 

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

strategiile, obiectivele si continuturile identificate de Administratia orasului Valenii de Munte. 

Pe de alta parte, planificarea in sine impune noi modele si noi metode de abordare pentru 

armonizarea strategiilor la nivel supraorășenesc. Strategia, pentru a fi eficace, trebuie sa tina cont de 

diferitele argumente de dezvoltare a teritoriului, cu obiectivul dezvoltarii integrate in toate 

sectoarele ce contribuie in general la imbunatatirea calitatii vietii. 

Prezenta strategie de dezvoltare locala intentioneaza sa confrunte caracteristicile evidente 

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

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

aplicate prin utilizarea Fondurilor Europene. 

Verificarea compatibilitatii interventiilor, in acest sens, va trebui sa tina cont de 

elementele semnificative  ce caracterizeaza  economia localitatii, in asa fel incat criteriile de 

fezabilitate si coerenta sa poata constitui o vointa precisa de transformare reala a teritoriului 

comunei. Cu alte cuvinte, evaluarea trebuie conceputa nu ca un instrument de verificare si reflex 
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static a urgentelor sociale si de mediu, ci ca experimentare dinamica a unui ansamblu de 

interventii capabile sa satisfaca concret prioritatile indicate in Strategia de Dezvoltare Locala. 

Din acest motiv, se subliniaza necesitatea introducerii orasului Valenii de Munte in 

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

vederea accesarii finantarilor din surse publice (europene, nationale, regionale si judetene) si din 

resurse private. 

Strategia de dezvoltare a orasului Valenii de Munte trebuie sa aiba o coerenta proprie, 

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

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

Aceasta apare ca si calea de urmat catre integrarea diferitelor circuite sustinatoare ale 

progresului, care se articuleaza in crearea de sinergii capabile sa dezvolte localitatea ca sistem 

complex, in toate aspectele sale esentiale. 

Strategia de dezvoltare este instrumentul central prin care administratia orasului Valenii 

de Munte exercita rolul de strateg pentru un nou model de dezvoltare, pus in aplicare in asa 

fel incat sa depaseasca dificultatile unei programari fragmetare care, nu numai ca nu favorizeaza 

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

 

Viziunea 

Viziunea regiunii Sud Muntenia pentru perioada de programare 2021-2027 este aceea de a 

deveni un promotor al competitivităţii atât în domeniul industrial, cât şi în agricultură, dar şi al 

economiei digitale prin dezvoltarea unui mediu de afaceri performant bazat pe resurse umane 

competente, integrarea tehnologiilor inovative şi promovarea dezvoltării durabile. 

Bazată pe concluziile analizei socio-economice şi SWOT, pe avantajele comparative ale 

regiunii, pe punctele tari şi oportunităţile acesteia, strategia, prin structură şi conţinut urmăreşte 

formularea unui răspuns coerent şi articulat la problemele şi punctele slabe ale regiunii, prin 

propunerea unei viziuni strategice ce susţine dezvoltarea economică şi echilibrată a regiunii, 

concomitent cu dezvoltarea capacităţii acesteia de a se adapta şi de a putea răspunde la 

principalele schimbări economice cheie. 

Strategia se adresează unei game diverse de probleme economice, sociale şi de mediu 

ale comunităţilor, care sunt relevante pentru a defini şi furniza obiectivele necesare obţinerii 

dezvoltării durabile şi creşterii coeziunii economice, sociale şi teritoriale în regiune. 
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Totodată, strategia se concentrează pe o combinare între investiţiile de tip hard (în 

infrastructură) şi măsuri de tip soft (în domeniul resurselor umane), pentru a putea adresa în 

mod armonizat raportul nevoi-resurse, obiective de atins şi  mijloace necesare. Mai mult, 

această viziune se bazează pe acţiunile prevăzute de autorităţile publice locale, singure sau în 

parteneriat cu diverşi actori locali sau regionali din sectorul public sau privat, în vederea 

asigurării unei dezvoltări economice, sociale şi teritoriale durabile şi pentru a realiza obiectivul 

general al strategiei. 

 

Obiectivul general 

Stimularea unui proces de creştere economică durabilă şi echilibrată a regiunii Sud 

Muntenia, bazată pe inovare şi favorabilă incluziunii sociale, care să conducă la creşterea 

prosperităţii şi calităţii vieţii locuitorilor săi. 

Acest obiectiv este corelat cu abordarea europeană privind creşterea competitivităţii 

regiunilor şi promovarea echităţii prin prevenirea marginalizării zonelor cu probleme de 

dezvoltare economică şi socială. 

Astfel, obiectivul implică asigurarea unui standard de viaţă ridicat, prin creştere şi 

dezvoltare economică, socială şi teritorială echilibrată, bazată pe inovare, utilizarea eficientă a 

resurselor şi favorabilă incluziunii sociale. 

Obiectivele strategice specifice 

 

Scopul strategic reflectă abordarea concentrată, integrată şi flexibilă pentru: 

• îmbunătăţirea competitivităţii şi capacităţii inovatoare a economiei regiunii în vederea 

creşterii economice; 

• reducerea disparităţilor economice şi sociale existente în interiorul regiunii şi creşterea 

gradului de includere a comunităţilor dezavantajate în viaţa economică a acesteia; 

• protejarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi a biodiversităţii; 

• folosirea raţională a resurselor naturale. 

Atingerea obiectivului strategic general se va face printr-un set de obiective strategice specifice, 

care reflectă combinaţia aspiraţiilor sociale, economice şi de mediu ale regiunii. 

Prin obiectivele specifice, Planul urmăreşte eliminarea factorilor care blochează dezvoltarea pe 

ansamblu a regiunii, exploatând totodată avantajele care furnizează oportunităţi de dezvoltare. 



 
 
 
 
 

 
 

14 

Împreună, cele şapte obiective specifice vor contribui la obţinerea prosperităţii regiunii, asigurând 

totodată o dezvoltare pe termen lung a comunităţilor acesteia. 

Obiectivele strategice specifice care vor ghida implementarea Planului şi care printr-o abordare 

cuprinzătoare şi integrată urmăresc revitalizarea economică şi socială a regiunii, sunt: 

1. Creşterea atractivităţii şi accesibilităţii regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilităţii şi 

conectivităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor conexe în vederea promovării dezvoltării 

durabile; 

2. Dezvoltarea policentrică şi echilibrată a reţelei de localităţi urbane; 

3. Creşterea  economiei  regionale  prin  stimularea  competitivităţii  IMM-urilor  autohtone  

şi consolidarea cercetării – dezvoltării – inovării; 

4. Protejarea şi utilizarea eficientă a resurselor naturale şi a patrimoniului natural; 

5. Dezvoltarea  capitalului  uman  din  regiunea  Sud  Muntenia  prin  creşterea  accesului  şi  

a participării la educaţie şi instruire pe tot parcursul vieţii şi stimularea ocupării forţei de muncă; 

6. Îmbunătăţirea accesului la asistenţă medicală şi servicii sociale de calitate şi 

promovarea incluziunii sociale; 

7. Creşterea  rolului  aşezărilor  rurale  şi  a  contribuţiei  agriculturii  la  economia  regiunii  

Sud Muntenia; 

Definirea priorităților și măsurilor de dezvoltare la nivel regional pentru viitoarea perioadă de 

programare  2021-2027  a  reprezentat  un  proces  participativ,  realizat  prin  implicarea  actorilor 

regionali relevanţi, fiind astfel create premisele necesare pentru identificare nevoilor reale de 

dezvoltare ale regiunii Sud Muntenia. 

Domenii prioritare ale Planului de Dezvoltare Regională Sud 

Muntenia 2021-2027 

1. Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale şi regionale 

2. Dezvoltare urbană durabilă 

3. Cresterea competitivitatii economice economiei regionale pe termen lung 

4. Protecţia mediului şi creşterea eficienţei energetice 

5. Susţinerea educaţiei şi ocupării forţei de muncă 

6. Susţnerea sănătăţii şi asistenţei sociale 

7. Dezvoltarea rurală şi agricultura 

 



 
 
 
 
 

 
 

15 

DESCRIEREA SITUAȚIEI CURENTE A REGIUNII SUD MUNTENIA 

Regiunea Sud Muntenia este localizată în partea de sud a României, învecinându-se la nord 

cu regiunea Centru, la est cu regiunea Sud - Est, la vest cu regiunea Sud – Vest, iar la sud 

cu Bulgaria, limita fiind dată de fluviul Dunărea. Cu o suprafaţă de 34.453 km2, reprezentând 

14,5% din suprafaţa României, regiunea Sud Muntenia ocupă locul al 3-lea ca mărime din cele 8 

regiuni de dezvoltare. O caracteristică aparte, cu multiple implicaţii de ordin socio-economic, o 

reprezintă faptul că este singura regiune din ţară ce conţine o regiune enclavă în partea 

mediană, şi anume regiunea Bucureşti – Ilfov. Un alt aspect favorabil îl reprezintă şi prezenţa, 

în partea de sud, a fluviului Dunărea, fapt ce oferă posibilitatea de a avea conexiuni cu cele opt 

ţări riverane, iar prin intermediul canalului Dunăre – Marea Neagră de a avea ieşire la Marea 

Neagră şi acces la portulConstanţa, principala poartă maritimă a ţării. 

Din punct de vedere administrativ, regiunea Sud Muntenia este formată din 7 judeţe 

(Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman), 16 municipii, 32 de 

oraşe şi 519 comune cu 2019 sate. În ceea ce priveşte suprafaţa regiunii, se poate observa că 

cele mai mari ponderi sunt deţinute de judeţele Argeş (19,8%), Teleorman (16,8%) şi Călăraşi 

(14,8 %), iar cea mai mică de judeţul Giurgiu (10,2 %). 

Regiunea Sud Muntenia este străbătută de cea mai importantă axă de urbanizare din 

România – culoarul Braşov-Ploieşti- Bucureşti. 

În scopul impulsionarii dezvoltării economice şi urbane, în România, s-au înfiinţat, 7 poli de 

creştere  şi  13  poli  de  dezvoltare,  în  cadrul  cărora  se  realizează  cu  prioritate  investiţii  din 

programele cu finanţare comunitară şi naţională. Astfel, regiunea Sud Muntenia este structurată în 

jurul a două centre de polarizare, respectiv: municipiul Ploieşti, identificat drept pol de creştere şi 

municipiul Piteşti, identificat drept pol de dezvoltare. Fiecare dintre aceşti poli are un potenţial 

semnificativ de influenţă nu doar regională, ci şi extra-regională. 
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Regiunea Sud Muntenia mărgineşte partea de sud a Carpaţilor Meridionali şi 

Orientali spre Câmpia Română şi are ca şi graniţă naturală, fluviul Dunărea. Relieful regiunii 

este caracterizat prin varietate, dispunere în formă de amfiteatru şi predominanţa formelor 

de relief de joasă altitudine. Astfel, câmpiile şi luncile ocupă 70,7%, dealurile 19,8%, iar 

munţii doar 9,5 % din suprafaţa regiunii. 

Integrată climatului temperat continental, cu nuanţe de excesivitate mai pronunţată pe 

măsura înaintării spre est şi sud-est, regiunea Sud Muntenia beneficiază de toate tipurile 

climatice dezvoltate altitudinal, de la clima de luncă joasă din câmpie, la cea de dealuri şi 

podişuri, până la cea de munte. Totodată, suprapus acestor tipuri climatice, regiunea Sud 

Muntenia primeşte şi influenţe climatice de tranziţie umede (oceanice şi submediteraneene) 

în vest şi de ariditate (continental - excesive) din est şi sud-est. 

În regiunea Sud Muntenia există un număr de 72 arii protejate de interes naţional, 

rezervaţiile naturale şi monumentele naturii din regiune cuprinzând o mare varietate de 

ecosisteme, plante şi animale rare, forme de relief deosebite, puncte fosilifere şi diferite 

obiective geologice. Diversitatea reliefului, bogăţia resurselor naturale, varietatea peisajelor fac 

ca regiunea Sud Muntenia să dispună de un important potenţial turistic. Totodată, regiunea Sud 

Muntenia dispune şi de cea mai mare suprafaţă arabilă din ţară. 

Astfel, potenţialul regiunii este dat de întinsele suprafeţe de câmpie acoperite cu soluri 

fertile din jumătatea sudică a regiunii, de păşunile şi fâneţele naturale situate în regiunile de podiş 

şi dealuri subcarpatice şi de pajiştile montane din nordul regiunii, care favorizează dezvoltarea 
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creşterii animalelor. Pomicultura şi viticultura sunt dezvoltate în zona de dealuri, unde 

condiţiile sunt favorabile acestor două tipuri de activităţi agricole. 

Partea de nord a Regiunii (județele Argeș, Dambovita si Prahova) se caracterizează printr-

un grad ridicat de industrializare,Prahova detinand locul 1 pe tara în ceea ce privește 

producția industrială. Principalele probleme cu care se confruntă acest areal sunt legate de declinul 

unităților industriale, care a generat o rata ridicată a șomajului. Inchiderea unor unități 

industriale in zonele monoindustriale a determinat aparitia unor grave probleme economice si 

sociale, in special in zonele urbane monoindustriale: Mizil, Moreni, Plopeni, Urlati, Costesti si 

Campulung-Muscel. 

Partea sudica a Regiunii (judetele Calarasi, Giurgiu, Ialomita si Teleorman) este o zona 

traditional subdezvoltata, reprezentand al doilea buzunar de mare saracie in Romania (primul pol 

fiind cel din Regiunea Nord - Est). Ea se caracterizeaza prin preponderenta populatiei ocupate in 

agricultura. De altfel, suprafata judetelor componente este reprezentata in intregime de campie. In 

anii ‘70, intreaga zona a cunoscut o dezvoltare industriala artificiala. 

 

ANALIZA SWOT REGIONALA 

 

PUNCTE TARI 

 

✔Prezenta coridoarelor de transport pan-europene: 5 drumuri europene (E574, 

E81, E70, E85 si E60) si de autostrazile A1 (Bucuresti - Pitesti) si A2 

(Bucuresti – Constanta, aflata partial in exploatare), fluvial Dunarea 

✔Existenta in cadrul regiunii a aeroporturilor Bucuresti- Otopeni si Bucuresti-Baneasa 

✔Profil economic diversificat al regiunii: partea de nord a Regiunii (judetele 

Arges, Dimbovita si Prahova) se caracterizeaza printr-un grad ridicat de 

industrializare (Prahova detine locul 1 pe tara in productia industriala); partea 

sudica are un potentialul agricol deosebit de ridicat (71,1% din suprafata totala 

reprezentata de suprafete agricole, din care 80,2% terenuri arabile). 

✔Varietatea resurselor naturale (petrol, gaze naturale, carbune, sare, ape minerale, 

terenuri arabile, paduri) 
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✔Resurse turistice diversificate: stațiunile montane de pe Valea Prahovei Masivul 

Bucegi, localitatile turistice si parcurile naturale situate in Muntii Bucegi si 

Muntii Piatra Craiului, statiunile balneoclimaterice din Subcarpati 

✔Existenta unor societati private reprezentative, cu capital strain sau mixt. In regiune 

s- au realizat importante investitii straine directe: Renault – Pitesti, Holcim – 

Campulung Muscel, Samsung COS – Targoviste. 

✔Forta de munca flexibila, ieftina, calificata in domenii ca petrochimia, construcții 

de mașini, industrie prelucratoare. 

✔Retea de asezari dezvoltata echilibrat: 43 de orase (din care 16 municipii), 488 

de comune și 2030 de sate. 

✔Existența a numeroase parcuri industriale: (25% din numărul parcurilor 

industriale din România). 

□ Pondere mare a IMM-urilor din domeniul serviciilor (75,8%) 
 

 

PUNCTE SLABE 

 

□ Condiții tehnice precare a drumurilor locale, cele mai ridicate ponderi ale 

drumurilor publice modernizate inregistrandu-se in județele sudice: Teleorman, 

Ialomița, fiecare cu peste 33%. 

□ Grad scăzut de utilizare a amenajarilor portuare de pe Dunăre, scaderea traficului 

generand declinul activităților de profil. 

□ Declinul industriei tradiționale, care suporta, in prezent, impactul sever al procesului 

de tranziție spre economia de piata, prin inchiderea majoritatii unitatilor industriale 

representative 

□ Pondere scăzută a tehnologiilor moderne utilizate în industrie și agricultura 

□ Infrastructură de turism învechită, majoritatea structurilor de cazare de doua si trei 

stele precum și a structurilor de agrement fiind construite în perioada anilor 1980. 

□ Existența a numeroase zone monoindustriale: Mizil, Plopeni, Urlati, Valea 

Calugareasca si Câmpulung Muscel – din județele nordice, dar și a unora din 

județele sudice: Turnu Magurele, Zimnicea, Alexandria, Videle, Giurgiu, Oltenița, 

Călărași, Slobozia si Fetesti. 
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□ Scaderea populatiei active si ocupate. Populatia activa reprezinta 38,2% din 

populatia regiunii, in timp ce populatia ocupata reprezinta 35,4%. Pe domenii de 

activitate, 39,4% e ocupata in agricultura, 29,5% in industrie si 31,1% in servicii. 

□ Utilitati publice degradate: grad avansat de degradare / subdimensionare a 

conductelor de apa, densitate scazuta a retelei de alimentare cu gaze. 

□ Cresterea ratei emigratiei, indeosebi in randul populatiei tinere 

□ Proces accentuat de imbatranire a populatiei.Regiune marcata de industrializarea 

fortata din anii ’60 

□ Prezenta unor zone monoindustriale 

□ Probleme de mediu afectand apa, aerul si solul 

□ Decalaj informational (digital divide), inclusiv in (si intre) cele mai mari orase 

□ Dificultati legate de integrarea unei numeroase minoritati a Rromilor (5-6% din 

populatia totala a regiunii, dupa estimarile facute de organizatiile etniei Rrome) 

OPORTUNITATI 

 

□ Potential ridicat de dezvoltare a turismului, datorita resurselor naturale si culturale 

bogate, precum si datorita cresterii cererii in domeniul turismului montan, ecologic, 

cultural si balneoclimateric. 

□ Cresterea numarului de investitii straine 

□ Dezvoltarea antreprenoriatului 

□ Extinderea / modernizarea retelei rutiere de transport 

□ Dezvoltarea cooperarii cu tarile riverane Dunarii 

□ Dezvoltarea infrastructurii de sprijin pentru activitatile economice 

□ Imbunatatirea calitatii serviciilor turisticeregionale 

□ Potential mare pentru turismul montan, rural si ecumenic 
 

 

AMENINTARI 

 

□ Localizarea investitorilor in anumite areale, concomitent cu neglijarea altora. 

Adancirea discrepantelor dintre zonele dezvoltate din nord si zonele nedezvoltate din 

sud. 

□ Lipsa capitalului de sustinere a investitiilor in economie 
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□ Adancirea dezechilibrului intre cerere si oferta pe piata muncii 

□ Mijloace financiare insuficiente pentru dezvoltarea infrastructurii 

□ Trend demografic negativ 

□ Migrarea fortei de munca de inalta calificare 

□ Adancirea dezechilibrului intre comunitatile rurale si cele urbane 

□ Relocalizarea  anumitor  ramuri  industriale  datorita  cresterilor  salariale  si  

aprecierii monedei nationale 

□ Impactul UE asupra unor ramuri industriale (indeosebi asupra industriei alimentare) 

 

 

CAPITOLUL III: ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE 
 

3.1. Dezvoltare urbană  

3.1.1. Scurt istoric. Evoluție 
 

Vălenii de Munte, numit astfel în acte pentru a se deosebi de Vălenii din judeţul Saac din 

apropierea satului Năieni1 şi satele din imediata sa apropiere au făcut parte din judeţul Saac 

(Săcuieni), atestat documentar în 16452. Hrisovul emis de Dan al II-lea în 1431, cel care reconfirma 

braşovenilor privilegiile comerciale anterioare conţine expresia de târgul săcuienilor, fără ca aceasta 

să fie dovada organizării administrative a acelui teritoriu. Odată cu noua organizare administrativă 

generată de aplicarea Regulamentul Organic în Ţara Românească zona respectivă a făcut parte din 

Plaiul Teleajenului.  

La 1845, judeţul Saac a fost desfiinţat, teritoriul fiind împărţit între cele două judeţe 

limitrofe, Prahova şi Buzău. Începând cu acel an, Plaiul Teleajen a făcut parte din judeţul Prahova. 

Ulterior, pe baza Constituţiei din 1923 şi a Legii privind unificarea teritorial-administrativă din 14 

iunie 1925, teritoriul ţării a fost unificat din punct de vedere administrativ, începând cu 1 ianuarie 

1926.  

În 14 august 1938, a fost adoptată Legea pentru înfiinţarea Ţinuturilor, organizare 

administrativă abandonată prin Legea 557 din 21 noiembrie 1940. În acest interval de timp, judeţul 

Prahova a făcut parte din Ţinutul Argeş. Prin Legea nr. 5 din anul 1950 s-a realizat desfiinţarea 

                                                 
1 Văleni, localitate care a făcut parte din judeţul Saac, iar după desfiinţarea acestuia în 1845, din judeţul Buzău  
2  E. Zaharescu, Vechiul judeţ al Saacului în lumina istorică şi antropogeografică, în Buletinul Societăţii Regale de 
Geografie, tom XLI, 1922, p. 158  
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judeţelor şi a plăşilor, teritoriul administrativ al ţării fiind organizat în noi unităţi administrativ 

teritoriale, Regiuni, acestea fiind organizate în Raioane, Oraşe şi Comune. Oraşul Vălenii de Munte 

a făcut parte din Regiunea Prahova (între anii 1950 şi 1952), Raionul Teleajen, iar după anul 1952 

din Regiunea Ploieşti, Raionul Teleajen.  

Prin Reforma administrativă aplicată la începutul anului 1968 s-a revenit la organizarea 

teritoriului ţării în judeţe. În prezent, oraşul Vălenii de Munte face parte din judeţul Prahova.  

Din punct de vedere al statutului aşezărilor Berevoieşti, Vălenii de Munte, Valea Gardului 

atestarea documentara a acestora s-a făcut ca și aşezări săteşti.  

Analizând documentele referitoare la aşezările de la Berevoieşti şi Văleni s-a constatat 

faptul că de timpuriu (încă de la întemeierea Ţării Româneşti) aceste obşti săteşti s-au teritorializat. 

Teritoriul ocupat de aceste obşti săteşti a fost subîmpărţit în subteritorii, anume hotarul 

Berevoieştilor, în Berevoieşti de Jos şi Berevoieşti de Sus şi hotarul Vălenilor, în Vălenii de Sus şi 

Vălenii de Jos.  

Începând cu secolul al XIX de-a lungul „drumului mare” care străbătea Vălenii de Munte 

spre Braşov s-au construit mai ales hanuri, aşa cum ne-am obişnuit să observăm în localităţi 

străbătute de mari drumuri comerciale (fostul han „La Barieră” strămutat în Muzeul satului din 

Bucureşti (Fig. 1) şi clădirea fostului han de pe aceeaşi parte de la nr. 193, datat în prima jumătate a 

secolului al XIX-lea). Hanurile se concentrau mai ales în zona unde „drumul cel mare” se bifurca 

spre Drajna şi respectiv, Izvoarele-Măneciu.  

 
Fig. 1 Hanul “La Bariera” Vălenii de Munte 

 

Probabil că, începând cu jumătatea secolului al XIX-lea, zona situată între centrul Vălenilor 

şi această zonă a căpătat şi mai mare importanţă. De-a lungul acestei artere, care a devenit ulterior 

bulevard al oraşului, de-o parte şi de alta, s-au ridicat clădiri a căror arhitectură este de remarcat.  
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Primul document cartografic care ne-a transmis reprezentarea planimetrică a vetrei Vălenilor 

este harta Specht din 17913 (Fig. 2).  

 
Fig. 2 Extras din Harta Specht, 1791 

În ceea ce priveşte reţeaua de drumuri, se distinge un drum de mare importanţă, care s-a 

păstrat până în prezent, fiind un drum istoric. Acesta urma Valea Teleajenului şi după ce străbătea 

aşezarea de la Vălenii de Munte, de la sud la nord, se despărţea în două drumuri, cel care mergea 

spre nord de-a lungul văii până la graniţa cu Transilvania şi cel care urma direcţia nord est.  

În cazul aşezării de la Vălenii de Munte, care inclusese deja vatra aşezării Berevoieştii, se 

poate observa o vatră compactă, a cărei limită de dezvoltare spre est o constituia cursul râului 

Teleajen.  

Vatra târgului este străbătută de drumul principal amintit mai sus şi de două drumuri 

secundare care urmau direcţia est vest, o mare parte dintre gospodării grupându-se de-o parte şi de 

alta a acestor drumuri. Trama stradală nu este foarte bine ilustrată, dar existenţa unor uliţe 

secundare şi a celor care asigurau legătura cu diversele zone economice din apropierea vetrei sunt 

de presupus.  

La sfârşitul secolului al XVIII-lea, realitate redată în planul amintit, în ceea ce priveşte o 

posibilă zonificare în cadrul vetrei târgului, se deosebea un posibil centru al acesteia, Mănăstirea 

Văleni, metoc al Mănăstirii Cotroceni din Bucureşti.  

                                                 
3 BAR, Colecţia hărţi, mapa nr. A. CXVIII - 22, Militairische Karte der kleinen oder oesterreichischen und grossen 
Wallachei, welche beide zusammen aus 394 Sectionen bestehen, und wehrend dem Waffenstillstand zwischen der k.k. 
und der turkischen Armee vom Monat September 1790 bis Ende Mai 1791 durch den Generalqurtiermeisterstaab unter 
der Direction des Obristen Specht geometrisch aufgenommen, und în das reine ausgezeichnet woeden…, 1791, caroul 
VI (în continuare, Harta Specht, 1791)  
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Centrul aşezării, deoarece la vest de mănăstire, în imediata ei apropiere se aflau câteva 

gospodării care aparţineau unor personaje importante, precum casa vătafului Ene, casa 

polcovnicului Moise, casa vătafului Mârzea, casa Zamfirei Cireşanu etc. În acelaşi timp, în 

apropiere în aceeaşi zonă se afla şi centrul comercial al târgului, acolo unde se desfăşura „târgul de 

Duminică”.  

 
Fig. 3 Extras din Planul topographic al judetului Prahova, 1904 

Daca analizăm şi vocabularul folosit pentru descrierea hotarelor moşiei Zamfirei Cireşanu, 

observăm folosirea termenului de „drum” pentru ceea ce astăzi numim „stradă”, drum care făcea 

legătura între două puncte de interes sau constituia o limită de hotar4. Dezvoltarea aşezării la 

începutul secolului al XX-lea a fost surprinsă în Planul topografic al judeţului Prahova din anul 

1904 (Fig. 3). Faţa de situaţia expusă în harta Specht, la sfârşitul secolului al XIX-lea (Fig. 2) se 

observă faptul că, hotarul Vălenescu de Jos traversa cursul Teleajenului şi la est de acesta se pe 

acest hotar se aflau două aşezări, satul Frunzeşti şi satul Valea Gardului. Din punct de vedere 

administrativ, acest teritoriu va rămâne sub autoritatea Vălenilor de Munte, satele devenind 

mahalale ale acestuia.  

De la terminarea celui de-ai doilea război mondial, cu excepţia construirii celor doua 

ansamblurilor  industriale, oraşul nu a avut dezvoltări semnificative ale fondului construit. În 

perioada anilor 80 au avut loc demolări în zona centrală, unde a fost ridicat un Centrul Civic de-a 

lungul drumului principal, DN1A.  

În prima decadă a anilor 2000 a  fost demolată și clădirea fostei Primarii, situată pe 

bulevardul principal  N. Iorga. 

Cronologie: 
                                                 
4 ANIC, fond Mănăstirea Cotroceni, pach. XXI, doc. nr. 36  
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 1431: atestare documentară a localităţii Vălenii de Munte într-o poruncă a lui Dan al II-lea. 

 1433: prima atestare documentară a „drumului Teleajenului” (Văleni - Drajna – Cerașu - 

Slon - Vârful lui Craiu - Tabla Buții - Vama Buzăului – Brașov).  

 1 octombrie 1473: este semnalată prezenţa lui Ștefan cel Mare la „Cetatea Teleajenului” 

(poate Homorâciu), unde taie capetele pârcălabilor lui Radu cel Frumos, le ia în robie 

femeile și dă foc cetății.  

 1573: Alexandru al II-lea întăreşte fiilor popii Neagoe moşie „peste valea Vălenilor”.  

 1580: Mihnea Turcitul dă o întărire marelui spătar Albina asupra moşiei Albinari (Ariceștii 

Zeletin), care ajungea până la hotarul Vălenilor. În 1581 tot Mihnea Turcitu întăreşte altora 

ocine în hotarul Berevoieștilor (azi cartier în Vălenii de Munte).  

 1608: Radu Serban întăreşte marelui vornic Cernica și soţiei sale Chiajna satele Predeal 

Sărari, Văleni și Berevoieşti, pe care le împarte jumătate cu mănăstirea de la Grădiște. 

 1645: prima mărturie documentară asupra județului Sacueni (Saac) cu capitala la Vălenii de 

Munte, de unde se va muta la Bucov în 1781. 

 1684: Miron Costin menţionează în cronica sa Vălenii de Munte printre oraşele Ţării 

Românești. 

 1794: Târgoveții oraşului sunt în proces cu egumenii mănăstirii din localitate, pentru 

regularizarea situaţiei lor pe moşia acesteia.  

 1794: Se menționează în documente „târgul domnesc Vălenii de Munte”.  

 1797: existența unui dascăl plătit la şcoala din Văleni.  

 1832: Văleniul numără 518 gospodării (cu 2590 suflete).  

 1848: Nicolae Bălcescu recrutează din rândul locuitorilor comisarii de propagandă David 

Almăjanu, I. D. Petrescu și Ion Gherasim Gorjan.  

 1907: se instalează aici istoricul Nicolae Iorga care deschide, în iulie 1908, Universitatea 

populară de vară. 

3.2. Cadrul natural  

3.2.1. Aşezare 
Oraşul Vălenii de Munte se situează în zona dealurilor subcarpatice. Valea Teleajenului, vale 

principală a judeţului Prahova, cu terase largi a favorizat din vechime stabilirea unor aşezări şi a 

constituit şi constituie o însemnată arteră de circulaţie transcarpatică.  

Cadrul geografic al Văleniilor se caracterizează printr-o remarcabilă variaţie de peisaje. La 

vest, relieful este în general domol şi etajat. Terasele înalte, fragmentate pieziş de văi strâmte şi 
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adânci sunt desfăcute în poduri înguste, prelungi, care înlesnesc circulaţia peste dealuri, către oraşul 

Slănic. 

Suprafaţa teritoriului administrativ este de 2164,12 ha. 

 
Fig. 4 Vălenii de Munte în cadrul Judeţului Prahova (harta fizică) 

 

Pădurile de gorun şi pajiştile folosite pentru păşunat alternează pe alocuri cu livezi de pomi 

fructiferi. La marginea de răsărit a oraşului, lunca Teleajenului largă de 300-400m este bine 

prunduită şi este însoţită de zăvoaie. Porţiuni din lunca Teleajenului au fost ocupate de 

întreprinderea care exploatează nisipul cuarţos necesar fabricării sticlei de calitate superioară. 

Peste râul Teleajen, spre est, dealurile Priporului se înalţă brusc deasupra luncii la o 

altitudine de 500-600m. Relieful cândva domol este astăzi accidentat şi răscolit de exploatările de 

gresii şi nisipuri cuarţoase. Prin plantarea de arborii tineri s-a urmărit repararea întregii zone. Mai 

spre nord se află aşezarea de la Valea Gardului amplasată pe o şa joasă, iar mai la nord de aceasta 

pantele abrupte şi împădurite mărginesc dealurile prelungi ale Priporului. 

Oraşul este situat în cadrul uneia dintre cele mai extinse zone pomicole din ţară. Livezile de 

pomi fructiferi reprezintă aproape 30% din suprafaţa agricolă a oraşului. Baza dezvoltării 

industriale a oraşului au constituit-o resursele pomicole, forestiere şi a materialelor de construcţii. 

Vălenii de Munte este un oraş amplasat în zona centrală a judeţului Prahova. 

Localitatea se află la intersecţia meridianului 26002’23’’ longitudine estică cu paralela de 

45011’8’’ latitudine nordică. 
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Dezvoltat la poalele dealurilor subcarpatice ca centru economic de schimb între zonele de 

şes şi de deal, Oraşul Vălenii de Munte este o localitate ce se manifestă ca centru de interes 

polarizator pentru celelalte localităţii situate în zona de nord a Văii Teleajenului. 

Oraşul Vălenii de Munte ocupă un teritoriu administrativ cu o suprafaţă de 2164,12 ha 

repartizată astfel: 

 suprafaţă extravilan – 1306,13 ha (60,35%); 

 suprafaţă intravilan –857,99 ha (39,65%); 

 
Grafic nr. 1: Repartizarea teritoriului administrativ 

Vălenii de Munte se află la o distanţă relativ mică de Bucureşti (90 km) şi 29 km de Ploieşti 

şi 87 km de Braşov, având următoarele vecinătăţi: 

 la NORD – Comunele Teişani şi Drajna; 

 la SUD – Comunele Gura Vitioarei şi Gornet; 

 la EST – Comuna Predeal – Sărari; 

 la VEST – Comuna Vărbilău; 

 
Fig. 5 Imagine satelitară cu localizarea oraşului Vălenii de Munte 

Repartizarea teritoriului administrativ

60.35%

39.65%

Extravilan Intravilan
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Se poate preconiza că dezvoltarea urbanistică, socială şi economică a oraşului se va înscrie 

în următoarele coordonate: 

 Centru de interes economic şi social polarizator pentru localităţile situate pe Valea 

Teleajenului; 

 Centru industrial în domeniul industriei uşoare, prelucrătoare şi extractive, fără impact 

major asupra mediului; 

 Staţiune turistică şi centru de coordonare a activităţilor turistice din zona de nord a bazinului 

Văii Teleajenului; 

 
             Fig. 6 Extras localizare Vălenii de Munte pe harta rutiera a României 

3.2.2. Relief 
Oraşul Vălenii de Munte este amplasat în zona dealurilor pericarpatice prahovene, cu pante 

erodate și, local, afectate de alunecări de teren active. 

În subteranul zonei sunt prezente formaţiuni aluvionare grosiere și fine, acoperite de 

pământuri deluviale aduse de apele de şiroire de pe versanţii dealurilor ce se dezvolta către vest. 

Roca din fundament apare la adâncimi de 10 - 12 m și este reprezentată prin sedimente 

oligocene (gresii, marne, argile, disodile etc.). 

3.2.3. Consideraţii hidrografice și hidrogeologice 
Rețeaua hidrografica a zonei este tributară râului Teleajen, ce străbate teritoriul oraşului 

aproximativ de la nord către sud. 

Principalii afluenţi sunt Valea Stâlpului, Valea Gardului, Parasca și Văleanca, pâraie cu 

debite permanente și puternic caracter eroziv. 

Cursurile pâraielor sunt meandrate și urmăresc direcţia Nord-Sud. Văile sunt înguste și au 

malurile puternic erodate.  
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Acestea au afluenţi secundari, cu debite uneori nepermanente și torenţiale, pe care se produc 

eroziuni. 

În prezent în mare parte cursurile Teleajenului, Văii Stâlpului și Văleanca sunt amenajate, 

astfel încât nu se mai produc inundaţii și eroziunile în maluri s-au diminuat. Local aceste eroziuni 

au avansat către alunecări de teren, ce afectează curţi și construcţii. 

Subteranul zonei este deficitar în resurse de apa exploatabile. Condiţiile geologice locale nu 

permit acumularea unor cantităţi însemnate de apă în subteran. 

Există în cartierul Rizănești câteva izvoare, necaptate, care însă produc local exces de 

umiditate. Debitul acestor izvoare nu justifică însă captarea lor pentru suplimentarea rezervei de apă 

potabila, ci doar pentru reducerea excesului de umiditate al zonei.    

3.2.4. Date seismice 
Conform normativului P100-1/2006, perimetrul oraşului Vălenii de Munte este caracterizat 

prin următoarele valori:  

 perioada de colt a spectrului de răspuns : Tc = 1,6 sec (vezi Fig. ); 

 valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru cutremure având IMR=100 ani : ag = 0,32 g  

3.2.5. Date climatice 
Localitatea Vălenii de Munte este situată într-o zonă cu climat temperat-continental, 

caracterizat prin următoarele valori (după Monografia geografică a României): 

 Regimul temperaturilor : 

 temperatura medie anuală:        +100 C 

 temperatura medie multianuală în luna ianuarie:     -3,00 C 

 temperatura medie multianuala în luna iulie:                +19,60 C 

 Adâncimea maximă de îngheţ:                   0,90 m 
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Fig. 7 Zonarea teritoriului României după adâncimea de îngheţ conf. STAS 6054/77 - Adâncimi maxime de îngheţ 

 Cantitatea de precipitaţii medii multianuale, măsurată într-o perioadă de 10 ani: 600-700 mm 

 Vânturile dominante se canalizează pe direcţia văii Teleajenului și văii Parasca 

 Încărcări date de vânt: 

 presiunea de referinţă a vântului, mediată pe 10 min. la 10 m și 50 ani interval mediu 

de recurenta: 0,4 kPa 

 
Fig. 8 Zonarea teritoriului României conf. STAS 10101/20-90 – Încărcări de vânt 

 Încărcări date de zăpadă: 

- încărcarea din zăpadă pe sol, pentru o perioada de revenire IMR=50 ani: 
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Fig. 9 Zonarea teritoriului României conf. STAS 10101/21-92 - Încărcări date de zăpadă 

 

 

3.2.6. Date geotehnice 
 

Cercetarea s-a efectuat prin observaţii directe asupra terenului (deschideri naturale) și prin 

analiza informaţiei geotehnice cunoscută în zona din cercetări anterioare (foraje geotehnice de mică 

adâncime, executate pentru obiective din zonă).  

Concluzia este ca perimetrul construit prezintă pante mai mult sau mai puţin accentuate, 

parţial stabile, parţial erodate și cu tendinţe de alunecare. Există zone afectate de alunecări de teren 

active în intravilan, în special în vecinătatea cursurilor de apă.  

În ultima perioadă de timp însă, în principal datorită cantităţilor însemnate de precipitaţii 

căzute în perioade îndelungate, s-au iniţiat alunecări de teren și în zone în trecut stabile, însă în 

general situate în extravilan. 

Totuşi mare parte din intravilan prezintă terenuri aproape orizontale sau cu pante line, pe 

deplin stabile. 

Terenurile în pantă (medie sau agresiva) sunt în general fragmentate de vai torenţiale. Toate 

aceste vaioage (ca și pâraiele importante) au malurile erodate și, local, au iniţiat deja alunecări de 

teren ce afectează în special curţile și unele trasee de drum.  

Ideea este ca aceste alunecări și eroziuni se pot accentua în timp, sub acţiunea unor factori 

naturali, dacă nu se intervine cu lucrări de susţinere. Terenul de fundare este alcătuit atât din argile 

deluviale, pe zonele deluroase, cât și din aluviuni grosiere, în lungul și pe terasele văilor principale. 
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Acestea sunt pământuri bune pentru fundare, care acceptă fundare directă și calculul 

definitiv al fundaţiilor pe baza presiunilor convenţionale. 

Prezenta discontinuă a freaticului la adâncimi mici și în directă legătură cu cantitatea de 

precipitaţii ce cad în teren condiţionează existența unor spații utilizabile în subteranul locuinţelor 

(beciuri, subsol sau demisol).  

3.2.7. Rezerve minerale exploatabile 
 

Pe teritoriul oraşului se exploatează zăcăminte de nisip cuarţos.  

 

3.2.8. Flora și fauna 
Datorită diversităţii deosebite de biotopuri și habitate, judeţul Prahova se bucură de un bogat 

inventar de specii de flora și faună sălbatică din care nu lipsesc endemismele, speciile rare, relictele 

glaciare, speciile de importanţă comunitară. Din păcate presiunea exercitată de activităţile antropice 

(necesitatea extinderii intravilanului unor localităţi, proiectele de dezvoltare a turismului, activităţile 

tradiţionale cum sunt păşunatul sau exploatarea lemnului) ameninţă cu restrângerea arealului pentru 

numeroase dintre aceste specii. În acest context menţionăm câteva situri naturale cu valoare 

excepţională pentru patrimoniul judeţului datorită persistenţei unor populaţii de plante şi animale 

deosebite: Stânca Tohani, Lacul Bâlbâitoarea, Pădurea Glodeasa, Pădurea Plopeni, Pădurea de 

mesteacăn Măneciu, Arinişul de la Sinaia, Munţii Ciucaş. 

Deoarece teritoriul ca peisaj nu poate fi detaşat de aspectul său fizic concret, cunoaşterea 

peisajului trebuie făcută prin lectura elementelor materiale şi structurale care îl alcătuiesc, incluzând 

etapa de identificare a celor mai semnificative ecosisteme şi habitate naturale din spaţiul respectiv. 

Unul dintre cele mai importante aspecte ale activităţii de protecţia mediului se referă la identificarea 

şi instituirea regimului de ocrotire pentru arii naturale ce includ habitate naturale, specii de floră şi 

faună deosebite.  

În domeniul “Protecţia Naturii” nu se mai poate vorbi astăzi decât despre acte normative ce 

transpun şi implementează o suită de convenţii, directive şi regulamente ce funcţionează deja de ani 

buni la nivel european, dar şi global, ilustrând astfel determinarea societăţii civile şi a guvernelor 

din foarte multe ţări de a acţiona drastic în vederea reducerii pierderii biodiversităţii, proces ce a 

devenit alarmant în ultimii ani.  

Ca urmare, nu se poate analiza situaţia ariilor protejate fără a raporta aceasta situaţie cel 

puţin la zona continentală şi la cadrul legislativ european.  
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Pe teren distribuţia acestor păduri s-a menţinut datorită amplasării lor în locuri greu 

accesibile, ele înaintând uneori adânc pe văi, ca în cazul Munţilor Ciucaş. Rezistă încă formaţiunile 

de Alnus incana, comune în deceniile trecute în ţara noastră, dar care, datorită fragilităţii lor, au fost 

degradate sau chiar distruse. Aceste formaţiuni se întâlnesc de pildă şi de-a lungul Văii Doftanei. 

Fâneţele din preajma se caracterizează prin prezenţa unor specii vegetale de origine 

mediteraneeană (Salvia pratensis, Gallium verum, Gallium pumilum, Centaurea calcitrapa).  

 
Fig. 10 Albia Teleajenului la Vălenii de Munte 

Vegetaţia este specifică pădurilor de foioase care în ultimul timp sunt restrânse prin 

intervenţia abuzivă a oamenilor. În prezent peste 60% din suprafaţa oraşului este destinată pădurilor, 

păşunilor şi terenurilor agricole. Fagul, gorunul, carpenul, alunul, măceşul, aninul, plopul acoperă 

dealurile de peste apa Telejenului. Pădurile acoperă parţial Dealurile Pricopului, Dealul "La Peri", 

Culmea Beţivului şi Dealul Pitrei. În gospodăriile locuitorilor se cultivă prunul. 

3.3. Organizare funcţională: intravilan, bilanţ, cadastru 
 

Oraşul Vălenii de Munte are o suprafaţă a teritoriului administrativ de 2164,12 ha. Din 

această suprafaţă 857,99 ha sunt în intravilan. 

 3.3.1. Observaţii generale 
 Oraşul a fost înconjurat de zone mici industriale la nord, sud şi vest; 

 O parte însemnată din zona industrială de nord a fost abandonată; 

 Extinderile de intravilan propuse prin PUG sau PUZ-uri (destinate în principal locuirii) 

nu au fost ocupate decât în mică măsură; 

 Restrângerea activităţilor economice și ineficiența transportului pe calea ferată au redus 

drastic utilizarea acestui mijloc de transport. 

 Amenajarea zonei rezidenţiale și de agrement din vecinătatea lacului de acumulare a 

progresat parţial. 
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 Căile ferate ce străbat oraşul constituie obstacole pentru organizarea eficientă a circulaţiei 

auto, determinând suprasolicitarea unor zone. 

 Oraşul beneficiază de o rampă de depozitare a deşeurilor – groapa de gunoi; 

 Unităţile agrozootehnice au dispărut de pe raza oraşului, incintele respective, atunci când 

sunt utilizate, adăpostesc activităţi de depozitare, mică producţie și servicii sau locuire. 

3.3.2. Intravilan 
Suprafaţa teritoriului intravilan al oraşului Vălenii de Munte este actualmente de 857,99 ha – 

incluzând terenurile introduse în intravilan prin PUZ-uri ulterior aprobării PUG-ului. 

Suprafaţa intravilanului prevăzută în PUG-ul anterior aprobat era de 857,0 ha.  

Zonele de extindere pe fostele terenuri agricole sunt insuficient conturate, trama fiind în 

general necorespunzătoare şi lipsind atât dotările sociale cât şi echiparea edilitară. 

Echipamentele publice sunt concentrate în general în zona centrală. Zonele de extindere nu 

au inclus zone pentru serviciile de interes public. 

Aceste zone cuprindeau zonele de activităţi grupate, potrivit PUG-ului în vigoare, în 

industriale şi de depozitare şi unităţi agrozootehnice. Unităţile industriale şi de depozitare, situate în 

special în platforma de  Nord, se întind pe 93,50 ha. Ca urmare a încetării activităţii unor unităţi de 

producţie, această suparafaţă devine excedentară, urmând a fi transmisă altor funcţiuni deficitare, 

sau poate fi reabilitată prin localizarea unor noi investitori în domeniul industrial. 

Zona căilor de comunicaţie şi transport în cadrul intravilanului se întrepătrunde cu celelalte 

zone funcţionale, fiind de fapt factorul de legătură între ele. 

Zona căilor de comunicaţie la nivelul oraşului cuprinde următoarele tipuri: 

 căi rutiere şi spaţiile aferente 85,27 ha; 

 căi ferate şi spaţiile aferente 14,53 ha; 

În interiorul intravilanului localităţii se găseşte uzina de apă, cu un lac de acumulare și o 

mică centrală de mică putere. Staţia de epurare a apelor uzate menajere din oraş este amplasată în 

exteriorul limitei adiminstrative, pe teritoriul comunei Gura Vitioarei. 

În această zonă, pe cimitir este prinsă şi rampa ecologică de colectare a deşeurilor menajere. 

Suprafaţa ce revine acestor funcţiuni este de 8,00 ha şi cuprinde necesarul de platforme 

gospodăreşti. 

Rampa Vălenii de Munte  

 Capacitate: 170.000 

 Suprafaţa: ~5ha 

 Populaţie deservită: 101.000 persoane 
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 Cost investiţie: 3 mil/ Euro 

Aceasta platforma s-a realizat prin implementarea directivelor europene referitoare la 

deşeuri la nivelul judeţului Prahova ( Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor), iar 

depozitele sunt stabilite prin PNGD:4  

Această zonă în suprafaţă de 5,0 ha cuprinde unităţi M.I. 

Suprafaţa de 10,20 ha constituie rezerva de terenuri libere aflate în intravilan destinate 

satisfacerii cerinţelor rezultate din dezvoltarea firească a zonelor deficitare. 

O parte însemnată este formată din terenurile de-a lungul albiei Teleajenului. 

În prezent în teritoriul administrativ al oraşului Vălenii de Munte se găsesc suprafeţe 

împădurite de 599,50 ha. 

Luciul de apă existent în întreg teritoriul administrativ al municipiului ocupă o suprafaţă de 

25,51 ha şi este format din râul Teleajen şi afluenţii acestuia. În intravilan este cuprinsă o suprafață 

mică, respectiv 1,58 ha. 

3.3.3. Fondul locativ 
Din suprafaţa totală a zonei de locuit mai puţin de 5 ha sunt ocupate de locuinţele colective 

mici şi medii, construite înainte de 1990. 

Parte din acestea – în primul rând cele din spatele Centrului Civic – sunt în stare 

necorespunzătoare, necesitând lucrări de reabilitare termică. 

În aceste zone se manifesta obişnuita lipsă a locurilor de parcare, proliferarea garajelor şi 

altor construcţii amplasate necorespunzător între blocuri. 

În zonele vechi de locuinţe se constată în unele cazuri o îndesire a construcţiilor. 

Alte probleme manifestate în aceste zone sunt legate de expresii arhitecturale inadecvate, 

utilizarea unor culori stridente, de nerespectarea retragerilor specifice zonei, de existența unor 

construcţii degradate, de lipsa locurilor de parcare în curţi. 

Tabelul nr. 1 : Evoluţia fondului locativ din oraşul Valenii de Munte în perioada 2016-2020 

  2016 2017 2018 2019 2020 
Total 4877 4967 4984 5041 5077 

Proprietate publica 47 105 105 105 105 
Proprietate privata 4830 4862 4879 4936 4972 

Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2020 

Se observă o creștere a fondului de locuințe atât din proprietatea publică cât și din 

proprietatea privată a orașului Vălenii de Munte 

3.3.4. Bilanţ teritorial 
Tabelul nr. 2 - Zonele funcționale ale orașului Vălenii de Munte 
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ZONE FUNCŢIONALE 
Suprafaţa 

(ha) 

Suprafaţa 

% 

Zona Centrală + alte zone cu funcțiuni complexe de interes 

Public 

45,00 ha 5,28 % 

Zona de locuinţe și funcţiuni complementare 550,90 ha 64,66 % 

Zona unităţi industriale, mica industrie, agricole, mixte 93,50 ha 10,97 % 

 Unităţi industriale, mica industrie, zone mixte 89,00 ha  

Unităţi agricole 4,50 ha  

Zona verde, de sport, turism, agrement, perdele de protecţie 63,00 ha 7,39 % 

Zona gospodărie comunală 8,00 ha 0,94 % 

Zona căi de comunicaţie rutieră 72,00 ha 8,45 % 

Zona căi ferate 9,40 ha 1,10 % 

Zona cu destinaţie specială 5,00 ha 0,59 % 

Alte zone (terenuri neconstruibile, ape etc.) 5,20 ha 0,61 % 

Total teritoriu intravilan existent 852,00 ha 100 

Sursa: Planul Urbanistic General - Vălenii de Munte 

 

Fig. 11 Bilanţ teritorial
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Sursa: Planul Urbanistic General - Vălenii de Munte 
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3.3.5 Cadastru imobiliar 
Cadastrul este parte componentă a sistemului unitar și obligatoriu de evidență tehnică, 

economică și juridică a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ. Entitățile de bază ale 

acestui sistem sunt imobilul și proprietarul. Sistemul de evidență al cadastrului are ca finalitate 

înscrierea în registrul de publicitate imobiliară. (Cadastrul general este sistemul de evidență al 

imobilelor de pe întreg teritoriul țării.) 

Rolul sistemul integrat de cadastru şi carte funciară: 

a) determinarea informațiilor tehnice, economice și juridice referitoare la imobile; 

b) asigurarea publicității drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor și 

faptelor juridice, precum și a oricăror altor raporturi juridice, prin cartea funciară; 

c) furnizarea de date instituțiilor publice ale statului, necesare sistemului de impozitare și pieței 

imobiliare; 

d) contribuie la asigurarea securității tranzacțiilor imobiliare și la facilitarea creditului ipotecar. 

e) Realizarea unui sistem integrat de cadastru si carte funciară la nivelul UAT Vălenii de 

Munte. 

Realizarea cadastrului sporadic se face la solicitarea şi pe cheltuiala fiecărui proprietar, 

pentru fiecare imobil în parte, Statul Roman, prin intermediul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliara, recepţionând măsurătorile şi integrând imobilele în sistemul naţional.  

În cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 şi în temeiul art. 108 

din Constituţia României republicată, al art. 9, alin(12) din Legea Cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea publică a 

oraşului Vălenii de Munte îşi propune realizarea (iniţierea) unui obiectiv de înregistrare a imobilelor 

în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, prin intabularea terenurilor agricole/neagricole din 

sectoarele cadastrale extravilane/intravilane în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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La începutul anului 2021 situaţia intabulărilor pe raza U.A.T. Vălenii de Munte se prezintă 

astfel: 

 33% de intabulări la nivel de oraş din total imobile existente; 

 50% domeniul public şi privat al oraşului; 

 

3.4. Infrastructura 

3.4.1. Context macroteritorial. Încadrarea în reţeaua de localităţi a judeţului Prahova 
 

Oraşul Vălenii de Munte este situat pe ruta alternativă DN1A, între Municipiul Ploieşti și 

Municipiul Braşov, aproximativ în centrul judeţului Prahova. Aflat la numai 27 km de municipiul 

reşedinţă de judeţ, și 85 km fata de municipiul Braşov, oraşul Vălenii de Munte reprezintă o 

localitate de tranzit, pe varianta de traversare a munţilor spre Transilvania, prin Pasul Bratocea. 

Teritoriul său este străbătut de paralela de 45 grade şi 11 minute latitudine nordică şi de 

meridianul 26 grade şi 2 minute longitudine estica. 

În imediata vecinătate oraşul se învecinează cu localităţile rurale, la nord comunele Drajna și 

Teișani, la est comuna Predeal Sărari, la sud  și est comuna Gura Vitioarei. 

 La nivel macroteritorial oraşul este inclus în rețeau de localităţi orăşeneşti ce cuprinde și 

localităţile urbane Slănic, Plopeni, Boldești-Scăieni. 

3.4.2. Infrastructura de transport 

3.4.2.1. Transportul rutier. Transportul în comun  

Legăturile rutiere sunt asigurate prin principalul drum naţional, drumurile judeţene și 

drumuri comunale, după cum urmează : 
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Fig. 11 Vălenii de Munte în reţeaua rutieră - extras din Harta rutieră a României 

A. DN 1A  (Bucureşti-Braşov) 

 traversează localitatea de la sud la nord, iar pe traseul acestuia se afla importante zone 

turistice precum: Staţiunea Cheia, Muntele Roșu, Suzana. 

 prezent pe teritoriul administrativ al oraşului Valenii de Munte intre km 110+400 și 

115+900, în totalitate în intravilanul existent. 

 lungimea DN 1A pe teritoriul administrativ și intravilan al oraşului Vălenii de Munte este de 

5,5 km. 

 Profilul Drumului Naţional 1A variază în funcţie de strada de-a lungul căreia traversează 

localitatea, astfel: 

o B-dul N. Iorga – de la km 110+400 la km 111+500 profil intre 19,50 m și 20,50 m, 

respectiv carosabil de 7,00 m (o bandă pe sens), 1,50 – 4,00 m spaţiu verde de o 

parte și de alta a carosabilului, trotuar de 1,50 - 4,00 m de o parte și de alta a 

spaţiului verde; 

o B-dul N. Iorga – de la km 111+500 la km 112+100 profil între 20,50 m și 30,00 m, 

respectiv carosabil de 14,00 m (doua benzi pe sens), 1,50 – 4,00 m spaţiu verde de o 

parte și de alta a carosabilului, trotuar de 1,50 - 4,00 m de o parte și de alta a 

spaţiului verde; 

o B-dul N. Iorga și str. Ştefan Cel Mare – de la km 112+100 la km 115+900 profil intre 

16,80 m și 22,80 m, respectiv carosabil de 7,00 m (o banda pe sens), 1,50 – 4,00 m 
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spaţiu verde de o parte și de alta a carosabilului, trotuar de 1,50 - 4,00 m de o parte și 

de alta a spaţiului verde; 

 Reţele existente pe traseul DN1A: 

o aducţiune de apa de la km 115+900 până la 112+500; 

o canalizare zona centrală ( km 111+900 – km 112+000, km 111+630 - km 111+150); 

o reţea gaze de joasă presiune pe ambele părţi (km 115+420- km 110+400); 

o reţea gaze de medie presiune(km 115+420 - km 114+240); 

o reţea electrica  subterană (km 113+860 – km 113+540, km 111+900 –    km 

112+150, km 110+400- km 111+350); 

o reţea telefonie ROMTELCOM pe tot traseul DN 1A (km 110+400  - 115+900) 

 

B. DJ 102 B  

 prezent pe teritoriul administrativ al oraşului Vălenii de Munte între km 0+000 

(intersecţie cu DN 1A) și 1+775 km, în totalitate în intravilanul existent. 

 lungimea DJ 102 B  pe teritoriul administrativ și intravilan al oraşului Vălenii de Munte 

este de 1,775 km. 

 

C. DJ 219  

 prezent pe teritoriul administrativ al oraşului Vălenii de Munte între km 4+725 și 

11+485, în totalitate în intravilanul existent al localităţii. 

 lungimea DJ 219 pe teritoriul administrativ și intravilan al oraşului Vălenii de Munte este 

de 6.760 km 
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Fig. 12 Vălenii de Munte în cadrul reţelei de drumuri a judeţului Prahova 

D. Dc 42 

 prezent pe teritoriul administrativ al oraşului Vălenii de Munte între km 0+000 

(intersecţie cu DJ 219) și 1+038, în totalitate în intravilanul existent al localităţii. 

 lungimea Dc 42  pe teritoriul administrativ și intravilan al oraşului Vălenii de Munte este 

de1,038 km 

 

E. Dc 144 

 prezent pe teritoriul administrativ al oraşului Vălenii de Munte intre km 0+000 

(intersecţie cu DJ 219) și 2+380, în intravilanul existent al localităţii până la km 1+498. 

 lungimea Dc 144  pe teritoriul administrativ al oraşului este de 2, 380 km, în  intravilan  

1,498 km. 

Corespondenta drumurilor naţionale și judeţene cu străzile din oraşul Vălenii de Munte 
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Tabel nr. 3 - Traseu în teritoriul administrative al orasului Valenii de Munte 

Drumul 
clasificat 

Traseu în teritoriul administrative al orasului Valenii de Munte 

DN 1A B-dul N. Iorga, Str. Stefan cel Mare  
DJ 102 B  Str. Cuza Vodă 
DJ 219 Str. Cismari, Str. Berevoiesti, str. G. Enescu, str. V. Gardului 

Sursa: Planul Urbanistic General - Vălenii de Munte 

Tabelul nr. 4 - Lungimile de drumuri (naţionale și judeţene) în intravilanul existent și extravilan 

Drumul 
clasificat 

Lungime sector intravilan 
existent 

Lungime sector  
extravilan 

Lungime totala 
drum 

DN 1A 5,500 km 0.00 km 5,500 km 
DJ 102 B  1.775 km 0.00 km 1.775 km 
DJ 219 6.760 km 0,00 km 6.760  km 

Sursa: Planul Urbanistic General - Vălenii de Munte 

Tabelul nr. 5 -  Administrarea Drumurilor naţionale și judeţene se realizează astfel în prezent: 

Drumul 
clasificat 

Sector de drum aflat în 
administrarea Consiliului 
local al oraşului Vălenii de 

Munte 

Sector de drum 
aflat în 

administrarea 
S.D.N. Vălenii de 

Munte 

Sector de drum aflat 
în administrarea 

Consiliului Judeţean 
Prahova 

DN 1A 
De la km 110+400 la km 
115+900 
Lungime drum= 5,500 km  

- - 

DJ 102 B  
De la km 0+000 la km 1+775 
Lungime drum=1,775 km 

- - 

DJ 219 
De la km 4+725 la km 
11+485 
Lungime drum=6.760  km  

- - 

Sursa: Planul Urbanistic General - Vălenii de Munte 

Este asigurat transportul în comun pe DN1A și DJ219. 

Este de dorit realizarea unei variante ocolitoare pentru tranzitul de pe DN1A, evitându-se 

centrul localității.  
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Fig. 13 Reţeaua de căi de comunicaţii în teritoriu - extras din PATJ Prahova 

De asemenea, compania CHIVARAN COM S.R.L. operează zilnic curse , începând cu ora 

0600 – 2200, creând astfel legături cu toate localitățile învecinate precum și cu municipiul București 

și  Ploiești, precum și cu stațiunea Cheia. Totodată aceasta deservește  zonele industriale ale 

orașului. 

La nivelul anului 2020, la nivelul orașului Vălenii de Munte existau 67 km de străzi 

orășenești, în creștere față de anul 1990 (60 km), ca urmare a extinderii tramei stradale în noile zone 

rezidențiale ale orașului. Dintre acestea, doar 34 km (20,4%) erau străzi modernizate, restul de 26 

km fiind doar pietruite sau de pământ. Cu toate acestea, în comparație cu anul 1990, lungimea 

străzilor modernizate s-a dublat. 
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Fig.15 Lungimea (km) a străzilor orășenești din orașul Vălenii de 
Munte în perioda 1990 - 2020
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Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2020 

3.4.2.2. Parcări pe raza orașului Vălenii de Munte 

Oraşul Vălenii de Munte are pe raza sa un număr de 1122 de locuri de parcare, în zonele 

rezidenţiale, din care un număr de 1081  de locuri sunt închiriate către riverani, între orele 18.00 și 

08.00. 

 De asemenea, pe raza oraşului sunt reglementate o serie de parcări publice în zonele: 

- str. Berceni, zona Colegiului Naţional „N. Iorga” și zona Scolii Gimnaziale „Gh. 

Panculescu; 

- str. Popa Sapca  - Zona Parcului Central; 

- str. George Enescu – Zona Muzeului Nicolae Iorga; 

- str. Berevoiesti – zona Primarie, Medical Center Gajman; 

- str. Mihail Kogalniceanu; 

- str. Progresului; 

- str. Brazilor și str. Cornului, în jurul Liceului Tehnologic Agromontan „Romeo 

Constantinescu”; 

- B-dul N. Iorga – Zona Spitalului Orasenesc și zona Scolii Miulesti; 

- Str. I.L. Caragiale - Zona Piață; 

-     Zona Podul Vechi peste Valeanca 
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Fig. 16 Lungimea (km) a străzilor orășenești modernizate din orașul Vălenii de 
munte, în perioada 1990-2020
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3.4.2.3. Transportul feroviar 

Circulaţia feroviară este prezentă în Vălenii de Munte începând cu  primul război mondial 

când au fost date în folosinţă podurile construite de armata germană peste râul Teleajen și afluenţii 

acestuia. Vălenii de Munte se găsesc pe ruta Ploiesti- Mâneciu. 

Lungimea traseului de circulaţie pe calea ferată în intravilanul oraşului  se întinde pe 

aproximativ 4.2 km. 

Localitatea este deservită de o gară în zona de sud a localităţii și o alta în partea de nord a 

orașului. 

Reţeaua circulaţiei feroviare se intersectează cu reţeaua rutieră în 5 puncte, dintre care 3 la 

acelaşi nivel, fapt ce duce la stări conflictuale între ele: 

 intersecţii pe str. Berevoiești- Seciu, 

 intersecţii pe str. I.L. Caragiale, 

 intersecţii  în zona industrială Nord 

De asemenea există 2 intersecţii denivelate, cu trecere peste calea ferată, cu carosabil redus: 

 pe str. B. Delavrancea; 

 pe str. Gh. Lazăr ; 

În plus, în zona de nord către localităţile Olteni și Teișani există și linii ferate industriale, 

abandonate. 

Mai trebuie menţionat ca transportul pe calea ferata pe relaţia Ploieşti -Vălenii de Munte 

este actualmente total neatractiv în condiţiile în care durata călătoriei depăşeşte durata călătoriei cu 

microbuzul. 

3.4.2.4. Transportul aerian 

Orașul Vălenii de Munte se află la o distanță redusă (circa 80 km) de doua importante 

aeroporturi: Aeroportul Internațional ”Henri Coandă” Otopeni și Aeroportul Internațional București 

Băneasa - Aurel Vlaicu hub-uri aeriane ale României, de unde se operează curse regulate TAROM 

către, precum și curse charter către diferite destinații turistice. 
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3.4.2.5. Analiza critică a infrastructura de transport 

Disfuncționalitățile principale în circulaţia majoră a oraşului Vălenii de Munte sunt 

determinate de: 

 Existența unui puternic trafic de tranzit greu în interiorul oraşului, pe DN1A (B-dul N. 

Iorga); 

 Existența unor reţele de căi ferate neutilizate sau foarte puţin utilizate în interiorul 

localităţii (zona de vest); 

 Încărcările de trafic deosebit de mari conduc la folosirea la capacitate maximă a arterelor 

de circulaţie, în special în zona sa centrală; 

 Intersectarea la sol a unor artere principale cu solicitări maxime de trafic, ce impune 

analiza unor rezolvări la nivel sau denivelat a acestor intersecţii; 

 profile stradale necorespunzătoare în zonele de extindere în special lipsa pistelor de 

biciclişti într-o localitate încadrată ca și staţiune turistică; 

 Discontinuităţi în circulaţie (exemple: traseul DJ 219 în zona DN1A, străzile fără 

traversări amenajate la calea ferată); 

 conflicte de trafic la intersecţia zonei autogării și a gării cu DN1A. 

 Frecvente evenimente rutiere datorate neadaptării vitezei la natura sistemului rutier, 

neacordării de prioritate, existența a numeroaselor treceri pietonale, nesemaforizate pe 

circulaţia principală DN1A; 

 Probleme de mediu determinate de transportul urban (poluarea atmosferei, zgomotul 

produs de trafic, contaminarea solului cu Pb din emisiile vehiculelor, zone verzi afectate 

de parcarea autovehiculelor); 

3.4.3. Infrastructura tehnico-edilitară 

3.4.3.1. Rețeaua de alimentare cu apă 
 

La nivelul oraşului Vălenii de Munte există o simplă rețea de distribuţie a apei potabile cu o 

lungime totală de 67 de km, iar numărul gospodăriilor conectate la rețea de apă reprezintă 82,54% 

din totalul celor existente în Vălenii de Munte. Față de anul 1990, reţeaua de alimentare cu apă s-a 

extins cu 32,6 km. 

Evoluţia lungimii (km) a reţelei simple de distribuţie a apei potabile din oraşul Vălenii de 

Munte 1990-2014. 

 



 
 
 
 
 

 
 

46 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Lungimea 34,4 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1 37,5 37,5 37,5 44,3 49,2 49,2 55,8 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2 67 67
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Fig. 18 Reteaua de apa potabilă a orașului Vălenii de munte în 
perioda 1990 - 2020

 
Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2020 

 
În anul 2006 capacitatea instalaţiilor de producere a apei potabile din oraş era de 9648 mc/zi, 

aceasta fiind suficientă în raport cu nivelul mediu al consumului. În același an, cantitatea totală de 

apă distribuită consumatorilor din localitate a fost de 698 mii mc, dintre care 477 mii pentru 

consumatori casnici și 221 mii mc pentru cei non-casnici (întreprinderi, instituţii publice). 

Conform ultimelor statistici, consumul de apa din oraş a scăzut, în 2020 înregistrâdu-se cel 

mai mic consum de apă potabilă, atât în radul consumatorilor casnici, cât și a consumatorilor non-

casnici (instituţii publice, întreprinderi). 
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uz casnic 477 501 501 733 500 778 803 583 615 582 351 357 378 358 321

Fig. 19 Distribuția apei potabile la nivelul orașului Vălenii de Munte 
în perioada 2006 - 2020

 
 

Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2020 
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3.4.3.2. Rețeaua de canalizare 
În data de 29.10.2013, SC Hidro Prahova SA şi SC Cast SRL au semnat contractul 

"Extindere reţea de canalizare în oraşele Câmpina, Băneşti și Vălenii de Munte, jud. Prahova” CL 

8, în valoarea de 58.491.111,65 lei. 

Prin acest contract se vor extinde şi reabilita reţelele de canalizare din localităţile Câmpina şi 

Vălenii de Munte vor fi realizate și puse în funcţiune noi staţii de pompare apă uzată în localităţile 

Câmpina, Băneşti și Vălenii de Munte. 

Contractul face parte din Proiectul “Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apa și 

canalizare în judeţul Prahova” - Programul Operaţional Sectorial de Mediu – Axa Prioritară 1 și este 

co-finanţat din Fondul de Coeziune, având ca obiectiv principal extinderea și modernizarea 

sistemelor de apă și de apă uzată. 

La nivelul anului 2020, lungimea totală a rețelei simple de canalizare din localitate era de 

31,8 km, iar numărul gospodăriilor conectate la rețea reprezintă 47,4% din totalul celor existente în 

Vălenii de Munte. Față de anul 1990, rețeaua de canalizare s-a extins cu 23,7 km, pe fondul 

investițiilor realizate de autoritățile locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2020 

 

Reţeaua de canalizare pluviala este alcătuita din: 

 tronson pe strada Berevoești cu scurgere în șanțul de la calea ferată; 

 tronson pe străzile Avram Iancu, Aleea Lacului, cu scurgere în Teleajen. 

În plus, operatorul regional apă-canal SC HIDROPRAHOVA SA desfăşoară lucrări în baza 

contractului CL8 – „Extindere reţea de canalizare în oraşele Câmpina, Băneşti, Vălenii de Munte”, 
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Fig. 20 Evoluția lungimii (km) rețelei de canalizare în orașul Vălenii 
de Munte, în perioda 1990-2020
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prin care la finalizare vor fi realizate noi capacităţi, constând în reţea de canalizare și branşamente 

pe 56 de străzi,  în lungime de 28,75 km și 10 staţii de pompare ape uzate menajere.  

Primăria Vălenii de Munte a implementat prin fonduri proprii lucrări de extindere a 

canalizării, inclusiv branşamente, pe o lungime de 1.22 km. 

Odată cu finalizarea acestor investiții rețeaua de canalizare a orașului Vălenii de Munte va 

ajunge la 53,6 km dintr-un total de 67 km rețea stradălă 

Lucrările se desfășoară în principal: 

 cartirele: Tabaci, Ghidulești, Trăistari, Mihai Eminescu, precum și în zonă acces gară; 

 de-a lungul DN1A între Str. M. Kogălniceanu și limita orasului Vălenii de Munte cu 

comuna Teișani; 

3.4.3.3. Rețeaua de alimentare cu energie electrică 
Energia electrică necesară consumatorilor din oraşul Văleni de Munte este asigurată de S.C. 

ELECTRICA S.A. care asigură furnizarea energiei electrice cu o rețea în lungime de 67 km, prin 

Staţia electrică de transformare 110/20kV – OLTENI și prin liniile electrice de medie tensiune ce 

tranzitează oraşul. 

Din staţia de transformare, prin linii electrice de medie tensiune, aeriene şi subterane, se 

alimentează posturi de transformare de tip reţea, de tip consumator şi mixte. 

Consumatorii casnici şi terţiari sunt alimentaţi pe joasă tensiune, de regulă, în schemă 

buclată, cu funcţionare radial în regim normal. 

În oraşul Vălenii de Munte reţeaua publică de alimentare cu energie electrică este realizată 

pe majoritatea străzilor subteran cu LES 20kV până la posturile de transformare în cabină, la sol. 

Instalaţiile electrice de înaltă tensiune (110kV) și de medie tensiune sunt proprietatea 

S.D.E.E. Ploieşti. Exisa reţele electrice tip LEA 0,4 kV și LES 0,4kV, proprietatea S.D.E.E. Ploieşti 

pe toate străzile oraşului Vălenii de Munte. 

Oraşul Vălenii de Munte este străbătut, în partea de vest și de linia electrică de înaltă 

tensiune LEA 110 kV Văleni – Olteni. 

Serviciul de iluminat public este asigurat de autoritățile locale. Acesta fiind asigura prin 

1375 corpuri de iluminat din care: 752 bucăți pe sodiu și economice 623 bucăți, fiind necesare 

lucrări de extindere și de înlocuire a corpurilor de iluminat cu unele ecologice, care să reducă 

consumul de energie, implicit și alocările de la bugetul local pentru acestea. 
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3.4.3.4. Rețeaua de alimentare cu energie termică 

 

În ceea ce privește distribuția energiei termice în regim centralizat pentru 1474 de 

apartamente și instituții publice din oraș, aceasta a fost sistată încă de la începutul anilor 90, când au 

fost înlocuite cu centrale termice individuale pe bază de gaze naturale. 

3.4.3.5. Rețeaua de alimentare cu gaze naturale 

Ỉn prezent, oraşul Vălenii de Munte beneficiază de reţea distribuţie gaze naturale, aflată în 

exploatarea Distrigaz Sud Reţele SRL.  

Reţeaua de distribuţie gaze naturale deserveşte aproape toţi locuitorii oraşului excepţie 

făcând zona cartierului nou în partea de nord-est,  peste râul Teleajen. 

Reţeaua are o configuraţie telescopică și este poziţionată îngropat urmărind în general trama 

stradală. 

Alimentarea cu gaze naturale a localităţii se realizează din doua SRM (staţie de reglare-

măsurare), SRM Drajna și SRM Delavrancea. 

La nivelul orasului Vălenii de Munte există o simplă rețea de distribuţie a gazelor naturale 

cu o lungime totală de 67,4 de km. Față de anul 1990, reţeaua de distribuţie a gazelor naturale s-a 

extins cu 54,7 km. 

Evoluţia lungimii (km) a reţelei simple de distribuţie a gazelor naturale din oraşul Vălenii de 

Munte 1990-2020. 
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Fig. 21 Evoluția lungimii (km) rețelei de distribuție a gazelor 
naturale din orașul Vălenii de Munte, în perioda 1990-2020

Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2020 

O dată cu extinderea rețelei de distribuție și branșarea de noi consumatori, volumul de gaze 

naturale distribuite locuitorilor din Vălenii de Munte a crescut semnificativ, până la un maxim de 
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8.613.000 mc în 2019, dintre care 3.116.000 mc pentru consumatorii casnici, iar 5.497.000 mc 

pentru cei non-casnici.  

Evoluția volumului de gaze naturale distribuite (mii mc) consumatorilor din orașul Vălenii 

de Munte, în perioada 2010-2020: 

2010 2011 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014

Total 3866 4479 4344 4870 4918 5291 5666 7173 7559 7615 7736 8613 7816 6772 6772

din care: pentru uz casnic 3077 3416 2928 3174 2901 3143 3137 2813 3082 3061 3116 3110 3096 2905 2814
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Fig. 22 Evoluția volumului de gaze naturale distribuite (mii mc)

 
Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2014 

3.4.3.6. Rețelele de telecomunicații 

Infrastructura de telecomunicații de la nivelul localității este bine dezvoltată, în zonă fiind 

disponibile toate rețelele de telefonie mobilă funcționale în România (ORANGE, VODAFONE, 

TELEKOM, AKTA). Serviciile de telefonie fixă digitală sunt, de asemenea, disponibile, prin 

operatorii TELEKOMAKTA însă numărul de posturi telefonice fixe a scăzut în ultimii ani, în 

favoarea telefoniei mobile. În ceea ce privește internetul, operatorii privați (TELEKOM, ORANGE, 

VODAFONE, etc.) asigură internet în bandă largă, inclusiv pe terminale mobile, în sistemul 3G și 

4G. 

3.5. Elemente demografice și sociale, structura socio-economică și demografică a 
populaţiei 

3.5.1. Evoluția populației 
 

După numărul de locuitori, oraşul Vălenii de Munte cu o populaţie de 13622 locuitori  ocupă 

locul al VI-lea în ierarhia municipiilor și  oraşelor din judeţul Prahova. Conform datelor furnizate de 

Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2020 privind evolutia populatiei 

localitătii Vălenii de Munte (date la 1 decembrie 2020), constatăm o creştere a populatiei în 

perioada 1993-1995, an în care se înregistrează un maxim de 14313 locuitori, urmată de o scădere 
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lentă a populaţiei, astfel că în anul 2020 populaţia înregistra un număr de 13622 locuitori situându-

se la nivelul de 96,28% față de anul 1992.  
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Fig. 23 Evoluția populației din orașul Vălenii de Munte în perioda 
1992-2020

Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2020 

 

Densitatea populaţiei în oraşul Vălenii de Munte era la 1 decembrie 2020 de 631 

persoane/km2, raportată la o suprafaţă de 21,59 km2. 

3.5.2. Populaţia stabilă pe grupe de vârstă și sexe 
Structura pe sexe a populaţiei indică o preponderenţă a persoanelor de sex feminin, 7145 

femei (52,5%) faţă de 6362 bărbaţi (47,5%) la 1 decembrie 2020 conform datelor furnizate de 

S.C.L.E.P. Vălenii de Munte. Cauzele care determină decalajul între cele două sexe sunt 

mortalitatea mai ridicată a bărbaţilor faţă de cea a femeilor, migrarea externă în favoarea bărbaţilor, 

durata medie de viaţă mai mare la femei cu circa 5–7 ani comparativ cu aceea a bărbaţilor. 
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Fig. 24 Piramida vârstelor  la 1 decembrie 2020 conform datelor furnizate de 

S.C.L.E.P. în oraşul Vălenii de Munte 

 

Sursa: Conform datelor furnizate de S.C.L.E.P. Vălenii de Munte, la data de 1 decembrie 2020 

3.5.3 Structura etnică a populaţiei 
Structura etnică a populaţiei oraşului Vălenii de Munte, conform  rezultatelor finale ale 

recensământului  2011, indică o preponderentă a populaţiei de naţionalitate română. 

Fig. 25 Structura etnică a populației  conform  rezultatelor finale ale recensământului 

2011 în oraşul Vălenii de Munte 
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Fig. 25 Structura etnică a populației

Romani Maghiari Germani Rromi

Rusi -lipoveni Ucrainieni Sarbi si Croati Alte nationalitati

 
Sursa: Conform  rezultatelor finale ale recensământului 2011 în oraşul Vălenii de Munte 

Fig. 26 Structura pe componeta religioasă a populației  conform  rezultatelor finale ale 

recensământului 2011 în oraşul Vălenii de Munte 

Fig 26 Componenta religiosă

Ortodoxă Romano-catolică Greco-catolică Evangheliști Adventistă

Penticostală Baptistă Reformată Musulmană Alte religii

  
Sursa: Conform  rezultatelor finale ale recensământului 2011 în oraşul Vălenii de Munte 

 

Din punct de vedere confesional populaţia oraşului este preponderent ortodoxă: 13018 

ortodocşi, 12 romano – catolici; 1- greco-catolică; 240 – penticostali, 79 – evanghelişti, 79 baptişti, 

195 adventişti, 3 – reformată, 2- musulmană alte religii și 121- fără religii, nedeclarată 

 

3.5.4. Mişcarea naturală și migratorie 
Sporul migrator intern, exprimat prin diferenţa dintre numărul persoanelor care și-au stabilit 

domiciliul în localitate și a celor care au plecat din localitate este negativ. La 178 persoane ce şi-au 
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stabilit domiciliul în Vălenii de Munte în anul 2020 (conform datelor furnizate de Institutul Național 

de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2020) s-au înregistrat 179 plecări din localitate. 

Comparativ cu perioada 1990 – 2020 când migrația populației era accentuată, se observă o scădere 

puternică a acesteia, aceasta datorându-se îmbunătăţirii nivelui de trai la nivelul orașului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Veniri 378 288 336 328 334 355 350 339 345 320 263 299 262 183 177 184 161 137 86 95 104 103 100 183 172 178

Plecari 464 237 228 240 268 287 295 284 270 273 329 284 179 165 162 150 137 163 235 235 224 206 164 202 200 179
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Fig. 27 Migrația populației în orașul Vălenii de Munte 1990 - 2020

Veniri Plecari

 

Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2020 

 

Rata nuptialității se menţine la un nivel ridicat, chiar dacă este într-o continuă scădere, în 

1990 înregistrându-se cea mai mică media la nivelul oraşului, dar mult mai ridicată față de media 

naţională, regională și judeţeană. Rata mai ridicată a nuptialității de la nivelul localităţii poate fi 

pusă pe seama ponderii ridicate a populaţiei tinere cu domiciliul în localitate (generaţiile născute în 

anii 80-90). Cu toate acestea, marea majoritate a cuplurilor nou-formate nu rămân în localitate, ci 

preferă să plece să lucreze în străinătate. În ceea ce priveşte rata divorţialităţii, aceasta se află într-o 
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continuă scădere, dar puţin mai ridicată față de media judeţeană, regională și naţională. 

Amplificarea acestui fenomen după 1990 poate fi pusă pe seama mai multor factori socio-

economici, precum dificultăţile economice, destrămarea familiilor prin migraţia externă, schimbarea 

mentalitatii, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Divorțuri 25 33 31 23 34 28 36 26 44 29 23 22 21 28 30 16 21 21 32 24 37 22 21 23 22 17

Căsătorii 131 129 108 118 118 95 96 89 93 97 101 80 86 84 114 90 87 113 100 81 56 63 69 72 81 65
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Fig. 28 Evoluția numărului de căsătorii și divorțuri din orașul Vălenii 
de Munte, în perioada 1990- 2020

 

Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2020 

3.5.5. Evoluția sporului natural 
Sporul natural al populației în orașul Vălenii de Munte raport pozitiv în perioada 1990-1995, 

iar începând cu anul 1996 acesta prezintă un trend descrescător. O cauză a natalităţii foarte scăzute, 

din localitate, o reprezintă migraţia masivă a populaţiei tinere, din grupele de vârstă 20-39 de ani, 

precum şi prin fenomenul de amânare a naşterii, din raţiuni economice.  
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Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2020 

3.5.6. Forța de muncă 
 

În oraşul Vălenii de Munte la nivelul anului 2020 existau 5352 persoane active ceea ce 

reprezintă 39,3 % din totalul populaţiei de 13622 persoane. 

Din punct de vedere al evoluţiei, în perioada 1990 – 2020, trendul populaţiei active la 

nivelul oraşului a fost similar cu cel la nivelul regional şi naţional, fiind puternic descrescător, din 

cauza pierderii locurilor de muncă, urmare a privatizării, lichidării, restructurării unor societăţi 

comerciale sau ca urmare a pensionării anticipate a multor persoane. 

După anul 2003 şi până în prezent, ca urmare a deschiderii la nivelul oraşului de noi 

capacităţii de producţiei, S.C. PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A., S.C. TYMBARK MASPEX 

S.A., S.C. SMART S.R.L., cât şi un număr destul de mare de societăţi medii şi mici ce au creat 

locuri de muncă, se observă încadrarea pe un trend descendent al populaţiei active angajate. 

3.5.6.1. Evoluţia numărului de salariați 
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Fig. 30 Numărul mediu al salariaţilor din orașul Vălenii de 
Munte în perioda 1991 - 2020
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Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2020 

 

 

3.5.6.1. Evoluţia numărului de șomeri 

Evoluţia pozitivă în ultimii ani a economiei naţionale şi păstrând proporţiile şi a oraşului 

Vălenii de Munte a determinat ca de la an la an numărul şomerilor la nivelul oraşului să scadă 

vizibil. 

Pe piaţa muncii s-au produs mutaţii structurale în ceea ce priveşte repartizarea pe sectoare de 

activitate, în sensul creşterii populaţiei ocupate în comerţ şi servicii concomitent cu reducerea celor 

ocupate în industrie şi transporturi. 

Din experienţa acumulată în decursul anilor şi din analiza rezultatelor înregistrate în 

activităţile specifice cum ar fi aceea de mediere şi consiliere a persoanelor aflate în căutarea unui 

loc de muncă, s-a constatat că cele mai defavorizate categorii de persoane aflate în căutarea unui loc 

de muncă, au fost tinerii şi persoanele în vârstă de peste 45 de ani. 

Acest fapt a condus la stabilirea pentru aceste categorii de şomeri, a unor măsuri speciale 

prevăzute prin lege, ce trebuie să fie respectate implicit şi de către agenţii economici din oraşul 

Vălenii de Munte (subvenţionarea locurilor de muncă pentru absolvenţii de învăţământ superior, 

pentru şomerii peste 45 ani sau întreţinători unici de familie, pentru persoanele cu handicapat, etc.). 

Tabel nr. 6 - Evoluţia numărului de șomeri din orașul Vălenii de Munte, în perioda 2015-2020 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Total 669 364 361 342 286 230 
Masculin 349 198 188 206 146 131 
Feminin 320 166 173 136 140 99 

Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2020 
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Fig.31 Evoluția numarului de someri din orașul Vălenii de 
Munte, în perioda 2015-2020

Total Masculin Feminin

 
Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2020 

 

3.6. Profilul educațional 
Oraşul Vălenii de Munte are următoarea structură educaţională: 

Tabel nr. 7 -  Structura educațională a orașului Vălenii de Munte 

UNITĂŢI ŞCOLARE 
NUMĂR ELEVI 

Anul școlar 2020-2021 

GRĂDINIŢE 

  Gradinița cu program normal nr. 1 196 

  Gradinița cu program normal nr. 2 39 

 Gradinița cu program normal nr. 3 21 

 Gradinița cu program normal nr. 4 40 

Gradinița cu program normal nr. 5 40 

ȘCOLII GIMNAZIALE 

  1. Școala Gimanzială „Gh. Pănculescu” 791 

COLEGII NAŢIONALE  

  1. Colegiul Național Nicolae Iorga 825 

LICEE 

  1. Liceul Tehnologic Agromontan „R. Constantinescu” 1407 

Sursa: Date culese de la fiecare instituţie în parte 
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Constatăm deci că în oraşul Vălenii de Munte există cinci grădiniţe în care sunt cuprinşi 337 

copii, respectiv 16 numar de educatoare titulare și 9 cadre didactice suplinitoare. 

 

 

 
Gradinita nr. 1  Gradinita nr. 1 

 

 

 
Gradinița nr. 2  Gradinița nr. 3 

   

 

 

 

Gradinița nr. 4  Gradinița nr. 4 

 

Există de asemenea două școlii generale subordonate Liceul Tehnologic Agromontan „R. 

Constantinescu”: Școala generală şcoala nr. 2 Valea Gardului şi Şcoala nr. 4 Miuleşti. Cele două 

școli generale au în instruire 121 elevi sub supravegherea a 7 învăţătoare. 
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Școala gimnazială nr. 2 

 

Infrastructura educaţională cuprinde de asemenea unităţi pentru învăţământul gimnazial, 

liceal, profesional şi postliceal cum sunt: Școala Gimanzială „Gh. Panculescu”, Liceul Tehnologic 

Agromontan „Romeo Constantinescu” şi Colegiul Naţional „Nicolae Iorga”. 

Școala Gimanzială „Gh. Panculescu” pregătește un număr de 791 de elevi la nivelul anului 

școlar 2020-2021 și este deservită de un număr de 33 profesori titulari și 12 cadre didactice 

suplinitoare. 

 

 

 
Terenuri de sport  Sala de Sport 

 

Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu” este o unitate de învăţământ 

complexă ce cuprinde clase de învăţământ primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal în care 

învaţă 1407 elevi la nivelul anului școlar 2020-2021, sub supravegherea a 65 de profesori și ingineri 

titulari, 20 cadre didactice suplinitoare si 4 cadre pensionare. 

Mărimea şi diversitatea formelor de învăţământ din cadrul acestui Liceu Tehnologic îl 

îndreptăţeşte ca în viitor să devină un Campus Şcolar. 

 



 
 
 
 
 

 
 

61 

 

 

 
Liceul Tehnologic Agromontan – Intrarea 

principală 

 Liceul Tehnologic Agromontan – Corpul nou 

 

Colegiul Naţional „Nicolae Iorga” este o unitate de învăţământ de valoare şi pentru oraşul 

nostru. 

Colegiul Naţional concentrează un număr de 825 elevi, în anul școlar 2020-2021, iar 

colectivul didactic este alcătuit din 41 profesori titulari și 11  cadre didactice suplinitoare. 

 

 

 

Colegiu Naţional – Intrarea principală  Terenul de sport  

 

Peisajul educaţional este completat şi de o unitate de învăţământ pentru copii cu dizabilităţi 

fizice sau mentale „Şcoala Specială” ce instituţionalizează un număr de 112 copii în clasele I – VIII, 

având sprijinul a 24 cadre didactice. 

În general procentul de promovabilitate porneşte de la cifra de 64% şi ajunge la un 

maximum 94% la Colegiul Naţional „Nicolae Iorga”. 

Pornind de la învăţământul primar regăsim procentul de promovabilitate între 99 şi 97% cu 

tendinţă de scădere de la an la an. 

La învăţământul gimnazial între 89 şi 87%, la învăţământul liceal între 92 şi 90%, iar la 

învăţământul profesional între 83 şi 80%. 
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3.7. Profilul Economic 

  3.7.1. Prahova Industrial Parc S.A. 
 

Constituirea Parcului Industrial de la Vălenii de Munte, ca urmare a punerii în aplicare a 

dispoziţiilor H. G. nr. 1066/2001 şi a O.G. nr. 65/2001, se înscrie în efortul autorităţilor 

administraţiei publice locale de stimulare a dezvoltării economice regionale şi de valorificare a 

potenţialului uman al zonei. 

Pentru administrarea Parcului Industrial, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată şi 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 62/21.11.2001, se înfiinţează SC Prahova Industrial Parc 

SA cu o suprafaţă de 28 ha şi cu un capital social de 4.654.000 lei preluat de la fosta uzină mecanică 

Vălenii de Munte, din care 200.000 lei aport de capital al Consiliului Judeţean Prahova. 

 
Fig. 32 Poziționarea S.C. Prahova Industrial Parc S.A. 

Începând din data de 02.08.2007, prin hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 102/2007, 

Parcul Industrial trece în subordinea Consiliului Local Vălenii de Munte.  

Parcul industrial este situat în oraşul Vălenii de Munte, cu cale de acces din DN 1 A, pe str. 

Berevoiesti.  

 
S. PRAHOVA INDUSTRAIL PARC S.A. VĂLENII DE MUNTE, STR. BEREVOIEȘTI, NR 
77-79, VĂLENII DE MUNTE, JUDEȚUL PRAHOVA 

 

1. Stadiul actual de dezvoltare al parcului industrial: 
OPERAȚIONAL 

2. Denumirea societăţii-administrator: 
S. PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A. VĂLENII DE MUNTE 

3. Clasificarea societăţii-administrator:  
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MICĂ 

4. Activitatea principală a societăţii administrator conform codificării Rev. CAEN:  
9.411-activități ale organizațiilor economice și patronale 

5. Denumirea asociaţilor / acţionarilor şi cota procentuală de participare la formarea 
capitalului social al societăţii administrator. 

  Acționar unic -  Consiliu Local al orașului Vălenii de Munte 

7. Informaţii privind terenul aferent parcului industrial: 
 
Denumire operator  

Suprafaţa 
(ha) 

Forma de utilizare: 
proprietate tabulară/ 

concesiune/ administrare 
folosinţă*) 

Calitatea utilizatorului: 
fondator 

/administrator/rezident*) 

1. S. PRAHOVA 
INDUSTRIAL 
PARC SA  

27,9316 Proprietate tabulara Administrator 

Total (ha) 27,9316   
Terenul are acces la**):DN1A   
 
 
8. Faţă de suprafaţa de teren prevăzută în titlul de parc industrial, de 23,47 ha, societatea 
administrator administrează o suprafaţă: 

a)  diminuată cu  0 ha 1), destinate altor activităţi decât cele specifice parcurilor industriale; 
 
b) mai mare cu 4,46 ha. 

 
9. Suprafaţă disponibilă pentru localizarea unor operatori economici: 2,1 ha (7,5% din totalul 
suprafeţei Parcului Industrial).  

10. Activitatea desfăşurată în calitate de administrator al parcului industrial în anul 2018:  
10.1. Conform bilanţului contabil din ultimii trei ani, societatea administrator a înregistrat:  
          în anul 2020 profit – 188255,96 lei 
          în anul 2019 profit- 64749,59 lei 

în anul 2018 pierdere- 44531,43 lei 
 
10.2. Administratorul se află în următoarea situaţie: 
a) a fost declarat în faliment prin hotărâre judecătorească definitivă: nu 
b) a fost divizat: nu                                                       
c) a fost dizolvat judiciar prin hotărâre judecătorească definitivă:  nu 

 
13. Infrastructura de care beneficiază parcul industrial: 
 
Reţele:  Observaţii  
Energie electrică da  Anexa1 
Telecomunicaţii da  Anexa2 
Gaze naturale da  Anexa3 
Alimentare apă da  Anexa4 
Canalizare da  Anexa5 
Drumuri da  Anexa6 
Cale ferată  nu   
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Depozitare deşeuri  nu   
Altele (se vor specifica) nu  
Alte lucrări:   
Post transformare da  Anexa7 
Staţie epurare a apelor uzate da  Anexa8 
Staţie pompare apă da  Anexa9 
Parcare da  Anexa10 
Altele (se vor specifica) nu  
Servicii:   
Hotel  nu  
Sală conferinţe  nu   
Spaţiu expoziţional nu   
Bancare nu   
Cabinet medical nu  
Management (pază, iluminare 
exterioară, curăţenie exterioară) 

 
da  

 

Altele (se vor specifica) nu  
 
 
14. Lista agenţilor economici care activează în parcul industrial, la sfârşitul anului de raportare 
(decembrie 2020): 

Nr. 
crt. 

Denumire Clasificare 
întreprindere  

microîntreprin-
dere / mică / 

mijlocie / mare 

Anul 
localizări

i 

Descrierea 
activităţilor 
desfăşurate  

(conform cod 
CAEN şi CPSA) 

Nr. 
salariaţ

i 
Ţara de origine 

a agenţilor 
economici  

1. S Prahova 
Industrial Parc 

SA 

Mica 2002 9411 18 
Romania 

2. SC Info Serv 
Mileniul III SRL 

Mica 2002 2875 33 
Romania 

3. SC Bercuwood 
Prod SRL-D 

Mica 2015 7112 10 
Romania 

4. SC Perfectview 
SRL  

Micro 2015 1623 15 
Romania 

5. Persoana Fizica 
Mirica Gheorghe 

Micro 2011 0123 2 
Romania 

6. SC Paris Gold  
SRL  

Mica 2009 3615 14 
Turcia 

7. SC Pietta Glass 
Working SRL 

Mare 2005 2612 506 
Italia 

8. SC Lady M SRL Micro 2002 5221 1 
Romania 

9. SC Danol Protect 
SRL 

Micro 2015 7460 20 
Romania 

10. SC Iaky Impex 
SRL 

Micro 2013 4520 2 
Romania 
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11. SC Zip Company 
SRL 

Mica 2003 2051 9 
Romania 

12. S.C.FABY Farm 
Pet SRL  

Mica 2017 4773 3 
Romania 

13. SC Tanex SRL  Mare 2004 1824 157 
Romania 

14. PF Moraru Mihai 
Florin 

Micro 2011 4520 1 
Romania 

15. SC Brothers Star  
SRL 

Mica 2013 3720 3 
Romania 

16. PF Onel  
Aurelian 

Micro 2009 5540 1 
Romania 

17. SC Medical 
Center GRAL 

SRL 

Micro 2005 8514 1 
Romania 

18. Persoana Fizica 
Moraru Leonard 

Micro 2006 9305 1 
Romania 

19. SC Brio 
Company Design 

SRL 

Micro 2009 3109 3 
Romania 

20. SC Rotrex Mar 
SRL 

Micro 2007 6024 1 
Romania 

21. SC Euromellis 
Procesare Serv 

SRL 

Micro 2014 8292 6 
Romania 

22. PF Stanciu Silviu Micro 2009 4520 1 
Romania 

24. PF Moraru Petre Micro 2012 5210 1 
Romania 

27. SC Diancris Serv 
SRL 

Micro 2015 6023 7 
Romania 

28. SC BBM 
Transport S          

SRL 

Micro 2015 4941 21 
Romania 

29. PF Pisau Ion Micro 2012 5210 1 
Romania 

 
30. S.C. 

KLENEX SRL 
Micro 2017 2222 2 

Romania 

32. S.C. 
Nobel Star 

SRL  

Micro 2016 2599 20 Romania 
 

33. 
 

PFA  
    Sacuiu Danut 

Micro  2017 3109 1 Romania 
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34. Case de Lemn 
SRL 

Micro 2018 1623 10 Romania 
 
 

35. Fabi Pet Farm 
SRL 

Micro 2018 1091 4 Romania 

36. Klevis Grafi SRL Micro 2018 2660 1 Romania 

37. Metatrust SRL Micro 2018 2562 17 Romania 

38. PF Chipon 
Didinel 

Micro 2018 4520 1 Romania 

39. Daliga Cons SRL Micro 2018 4120 1 Romania 

40. Asist Telecom. 
SRL 

Micro 2018 6110 2 Romania 

41. SCORUS 
DANUT 

Micro 2018  1 Romania 

42. SC NIALCOS 
COM SRL 

Micro 2018  2 Romania 

43. SC MELINDA 
ECOLUX 

Micro 2019 3299 7 Romania 

44. BMP-CLAU 
SICPROD SRL 

Micro 2019 3299 8 Romania 

45. SC MARIO 
UNIC SERVICE 

SRL 

Micro 2019 4520 1 Romania 

46. COSTY 
WINDOW SRL 

Micro 2019 2229 2 Romania 

47. SC ANATAN 
ELECTRIC SRL 

Micro 2019 4321 1 Romania 

48. CALABUNICA 
SRL 

Micro 2019 5610 4 Romania 

49. ITAC REBECAD 
SRL 

Micro 2019 4613 1 Romania 

50. STANCIU 
BOGDAN 

PETRONEL 

Micro 2019  1 Romania 

51. SC JTC 
TERMOWATT 

SRL 

Micro 2019 4322 1 Romania 

52. SC LORALIN 
EXIM SRL 

Micro 2019 4711 2 Romania 

53. SC CUPOLA 
VALENII DE 
MUNTE SRL 

Micro 2019 2511 6 Romania 
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54. SC FIRE& 
RESCUE 

SERVICES SRL 

Micro 2019 8425 3 Romania 

55. PF 
NASTASESCU 

DANIEL 

MICRO 2014  1 Romania 

56. I.I. CARSTEA 
ION-VIRGINIA 

Micro 2002 4711 1 Romania 

57. ANCADIDEN 
TRANSPORT 

SRL 

Mica 2019 4947 1 Romania 

58. DODOCAR 
TRANS SRL 

Mica 2006 4947 1 Romania 

59. TEST 
PROFESIONAL 

ITP SRL 

Mica 2020 7120 1 Romania 

Total operatori economici localizaţi în parcul industrial: 59 
 

 
15. Efectivul salariaţilor în parcul industrial la sfârşitul anului de raportare (decembrie 2018): 

 
Societatea-administrator 

(Nr. persoane) 
18 

Agenţii economici locatari în parcul 
industrial administrat 

(Nr. persoane) 

967 

 
 

Contact 
Persoană de contact 
(funcţia în cadrul societăţii administrator) 

 Miclea Lepădatu Lucian (director gneral) 

Adresa de corespondenţă (poştală) a 
societăţii administrator 

Vălenii de Munte, Str. Berevoiești, nr 77-79, 
jud prahova 

Telefon 0244280924 
Fax 0244282600 
e-mail *) pipvaleni@yahoo.com.com 
Web site propriu: www.pipvaleni.ro 
Pagina de web unde este publicat raportul 
privind facilităţile fiscale: 

www.pipvaleni.ro 

 
 

ANEXA NR.1 
 ELECTRICITATE 
 
                  S Prahova Industrial Parc SA Vălenii de Munte, s-a creat pe infrastructura unei uzine 
mecanice aparţinând industriei de apărare ,care a fost dimensionată pentru o putere absorbită de 
peste 10 MVA. Astfel in apropiere a fost construită o S.R.A. 110/20 Kv, echipată cu două 
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transformatoare de 10 MVA, din care se alimentează prin patru fidere tip NA2XSY 1 × 120mmp/20 
Kv, staţia de conexiuni a parcului. Aici exista 2 celule de sosire, o celulă de cuplă şi una de măsură, 
precum şi cinci celule de plecare, in cabluri de 20 Kv tip AUHPABI 3 × 120mmp si A2XSY 
1×120mmp, la posturile de transformare ce alimentează tablourile generale de distribuţie TGD – 
0,4Kv, cu posibilitaţi de intercuplare, din care pleacă, cabluri electrice de joasa tensiune tip 
ACYABY , la firmele care au închiriat spaţiu in cadrul parcului industrial. Aici sunt montate 
majoritatea aparatelor de contorizare a energiilor livrate, precum si reţelele interne care asigura 
serviciile publice de iluminat uzinal si preuzinal, alimentarea gospodăriei de apă şi a staţiilor de 
epurare 1 şi 2 precum şi serviciul tehnic de întreţinere şi reparare a utilităţilor. Lungimea tuturor 
reţelelor este de cca. 7 Km pe 20 Kv şi 40 Km pe 0,4 Kv . 
               Tot din SRA 110/20Kv, s-a realizat alimentarea PT-4, respectiv OB 317, printr-o LES 
20Kv, L= 805 ml cu cablu monofilar tip A2XS(FL)ZY 3x120x16 mmp si o LEA 20 Kv, L= 156 m ( 
traversare parau Bughisoara), din funie de Al 3x120/21 mmp si patru stalpi tip SC 15015. La sosirea 
in postul trafo s-au montat doua celule de medie tensiune, linie de transformator 20 KV. 
 
 
 ANEXA NR. 2 
 
                                  TELECOMUNICATII 
 
             S Prahova Industrial Parc SA detine o retea telefonica subterana in lungime de 2000 metrii 
cu un numar 27 de telefoane legate la centrala digitala a orasului.  Intretinerea retelei este asigurata 
de Telecom pe baza unui contract incheiat cu societatea noastra. 
 
                                                                                                                 ANEXA  NR. 3 
 
                                GAZE 
                Alimentarea cu gaze a S Prahova Industrial Parc SA, realizată în anul 2003, are ca scop 
atât asigurarea consumului tehnologic, cât şi încălzirea spatiilor adminstrative şi de producţie, 
pentru societăţile de pe platforma parcului. Alimentarea cu gaze este asigurată din SRM Vălenii de 
Munte, la un debit de 825,42 Nmc/h şi la o presiune minimă de 20 mbar. , prin intermediul unei 
conducte de distribuţie gaze naturale de redusă presiune din PE 80 SRD 11 Ф160 × 14,6mm în 
lungime de 3000 ml, a unui branşament de redusa presiune din oţel Ф113,3 × 4mm în lungime de 1 
kml şi a unei instalaţii exterioare de utilizare, executată din ţeava de oţel L210 GA SREN 10208/1-
99, cu diametre cuprinse intre 6” şi 2½” astfel: Ф6”×503m, Ф3”×438m, Ф2½”×362m si o portiune 
instalatie gaze ingropata din PEHD  Ф160x153, Ф90x30m. In total instalaţia exterioară are o 
lungime de 1486 ml. 
 

ANEXA NR. 4 
 
    ALIMENTARE APA 
 

                 S Prahova Industrial Parc SA dispune de o alimentare cu apă formata din : 
                       -Staţie Pompare Văleanca care cuprinde  cinci pompe CR-32                          tip   
GRUNFOS şi un bazin de stocare a apei de 300 mc.     

 -Linie de aducţiune Statie Pompe Valeanca – Gospodarie de Apa Seciu, in lungime de 
5000ml , din conductă PEH Ф200mm. 
 - Gospodărie de apă formată din : 2 rezervoare de inmagazinare apa de 2500mc. 
fiecare, un grup de pompare si două bucati  hidrofoare.(03 pompe Grundfoss CR 45). 
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  - Reţea de distributie formata din 1490 ml de conducta PEH Ф110mm, cu racorduri si 
aparate de masura pentru fiecare beneficiar - Șantier I 
                  - Rețea de distribuție formată din 1480 ml de conductă Ф 219 mm - Șantier II (conf. 
Autorizației de gospodărire a apelor nr 109/15.06.2017). 
 
 
 
 ANEXA NR. 5 

                              CANALIZARE 
 
                S Prahova Industrial Parc SA Vălenii de Munte dispune de o retea de canalizare de cca 
6000 ml, după cum urmează : 

- cca. 3000ml de canalizare pentru preluarea apelor uzate menajere, formată din 
tuburi PREMO de Ф150mm, 200mm, 300mm, 400mm şi 150 cămine de racord şi 
vizitare, decolmatate în anul 2016. 

- Cca. 3000ml de canalizare pentru preluarea apelor pluviale, formată din tuburi tip 
PREMO de Ф400mm, 500mm, 600mm, 800mm, şi 150 cămine şi gagere,de vizitare 
şi preluare, a apelor pluviale, decolmatate în anul 2016. 

               Canalizarea menajera deverseaza in cele doua staţii de epurare biologice tip 
RESETILVOS, iar cea pluvială deversează direct in pârâul Bughişoara. 
 
 
 
 
 
 
 
 ANEXA NR. 6 
 

DRUMURI 
 
           In prezent S Prahova Industrial Parc SA Vălenii de Munte,are în administrare cca. 30000mp 
de drumuri şi căi de acces. Acestea sunt realizate din placi de beton şi au o vechime de cca. 30 de 
ani. O suprafaţă de 11000 mp a fost reabilitată în anul 2004, prin îmbracarea cu un strat de mixtură 
asfaltică , iar o suprafata de 8766 mp a fost reabilitata in anul 2013. 
 
 

ANEXA NR. 7 
 

POSTURI DE TRANSFORMARE 
 
 
       S Prahova Industrial Parc SA are pe teritoriul ei , dispuse in halele importante 5 posturi 
de transformare PT 1 ÷ PT 5 tip interior sau exterior, echipate cu separator de linie tip STEPNO – 
20Kv/400A, cutii terminale de interior /exterior şi trafo. tip TTUNL 20/0,4Kv,majoritatea având o 
putere de 1000KVA, echipate cu câte doua unităţi trafo., din care una in rezervă caldă sau rece după 
caz. Puterea absorbită la ora actuală este de 4,2 MVA, conform avizului de racordare al SC 
Electrica Muntenia Nord SA şi in baza solicitarii firmelor. Puterea este in creştere continuă, datorită 
creşterii puterii utilajelor instalate, şi a ajuns la peste 8MVA ,coeficientul de simultaneitate 
nedepaşind valoarea de 0,5. Menţionăm că pe fiecare PT a fost prevazută o celulă de linie de 20 Kv 
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cu intrerupator in vid tip ABB 630A şi releu de protecţie tip DPR – 01 cu setare electronica a 
curenţilor de protecţie de linie şi homopolare, aceasta din urma fiind preluată cu transformator 
toroidal sau electronic prin interpretarea curenţilor de linie din transformatorul reductor de curent 
tip IMZ 20Kv40/5/5 A. 
 De asemenea dispunem de încă un post propriu în zidarie tip PTZ-20/0,4 KV cu trafo de 
400 KVA la obiectivul Stație pompe Văleaca și un post exterior tip PTA-20/0,4 kv cu trafo de 630 
KVA la secția Făget, ambele fiind echipate cu grup de 2 celule (sosire și trafo) de 20 KV și unități 
de măsură adecvate. 
 
 
 

ANEXA NR. 8 
STATII  DE  EPURARE  APE  UZATE 

 
       Societatea administrator are in dotare doua staţii biologice, compacte, tip RESETILVOS, de 
epurare a apelor reziduale municipal.  Aceste staţii preiau apele uzate menajere de pe întreaga 
platforma a parcului industrial ,le prelucrează si le deversează apoi in parîul Bughisoara. 
        Una din staţii este amplasata in şantierul 1 si are o capacitate de prelucrare a apelor uzate  de 
90 mc/zi, iar cea de a doua se afla amplasata in şantierul 2 si are o capacitate de prelucrare de 45 
mc/zi. 
         Cele doua staţii au fost achiziţionate si puse in funcţiune in anul 2003.   (informații conforme 
manualului tehnic) 
 
 
 
 
 
 
 ANEXA NR. 9 
 

STATIE  POMPARE  APA 
 
          S Prahova Industrial Parc SA Vălenii de Munte are in administrare o staţie de pompare a apei 
( situata in lunca Teleajenului ), formata dintr-un rezervor de stocare a apei cu capacitatea de 300 
mc si o staţie de pompare dotata cu cinci pompe CR-32 tip GRUNFOS  cu o capacitate de 30mc/h. 
Aceasta staţie este legata printr-o conducta din PEH Ф200mm, in lungime de 5000 ml si o diferenţa 
de nivel de 140 m cu doua rezervoare de stocaj de 2500 mc fiecare , din care se asigura necesarul de 
apa al tuturor societarilor din parc. 
         Cele 2 rezervoare de 2500 mc și un grup de pompare redundant, echipat cu 3 pompe 
GRUNFOSS CR 40 mc/h, care țin sub presiune de 2,5-4 bari reteaua uzinală de distrubuție a apei și 
hidranții din PEHD Ф 110 mm, (conform autorizației de gospodarire a apelor nr. 109/15.06.2017) 
constituie Gospodăria de Apă din Platforma Seciu, amplasamentul unde se află Sediul 
administrative al Parcului Industrial. 
 
 

ANEXA NR. 10 
                                   
PARCARE 
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             S Prahova Industrial Parc SA , deţine un spaţiu preuzinal, format dintr-o platformă 
betonată, amenajată ca spaţiu de parcare. Capacitatea acestuia este de cca. 160 locuri de parcare 
pentru autoturisme şi cca. 20 de locuri de parcare pentru mijloacele de transport greu. Întreţinerea 
acestui spaţiu este asigurata de către angajaţii  parcului. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Turism 
Turism în anul 2020 a fost grav afectat de Pandemia e SARCOV-19. 

3.8.1. Turism cultural 

3.8.1.1. Muzeul memorial “Nicolae Iorga” 
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 Muzeul memorial “Nicolae Iorga”, aşezământ cultural ce păstrează amintirea savantului 

Nicolae Iorga, este situat în centrul istoric al oraşului, şi împreună cu Muzeul de artă religioasă şi 

Muzeul de etnografie al Văii Teleajenului formează un adevărat centru cultural. De 100 de ani, 

Vălenii de Munte a fost asociat cu numele neasemuitului istoric Nicolae Iorga. Numeroase şi 

trainice fire l-au legat pe profesor de micul orăşel de munte, localitate al cărei nume “abia îl aflai 

din pagini de cronică”. 

 Casa în care a locuit cu familia şi a creat o parte consistentă a edificiului nemuririi sale, a 

fost construită de polcovnicul Panca şi atestată documentar în 1833. Nicolae Iorga cumpără casa de 

la urmaşii polcovnicului în 1908, asistă şi supraveghează renovarea ei. 

 

 

 

 

 De la intrare, vizitatorul este întâmpinat de o poartă masivă din lemn, străjuită de doi stâlpi 

din cărămidă, văruiţi în alb. Imediat, o curte largă se deschide şi calci pe pietre de râu. Un spaţiu 

verde, ca o gradină,  înconjoară casa prevăzută cu prispa înaltă şi cu intrare laterală. Câteva trepte 

duc către calea de acces. Stâlpii din lemn, cu capiteluri ornate, conturează o linie ondulata, 

sprijinind acoperişul din ţiglă. De la înălţimea pridvorului poţi privi bustul savantului turnat în 

bronz de sculptorul Oscar Han, dominând cadrul cu privirea energică. 

 La intrarea în locuinţă, pe o placa de marmura stă scris “Aceasta casă în care au muncit, s-au 

bucurat şi au suferit Nicolae şi Ecaterina Iorga”. 

 În interior, ansamblul exponatelor evocă personalitatea marelui savant prin numeroase cărţi, 

manuscrise, obiecte personale, fotografii, mobilier sau diverse alte documente. 
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 Un hol lung, care desparte biroul de lucru și dormitorul de salonaşul mic şi salonul de 

primire, te întâmpină cu piese de mobilier rustic dragi profesorului - lăzi de zestre moldoveneşti, 

scoarţe populare basarabene, două litografii cu Alexandru Ioan Cuza şi Elena Cuza, şi nu în ultimul 

rând portretul lui Nicolae Iorga pictat de fiica sa, Magda, în 1930. Biroul de lucru rămâne centrul de 

interes, cu impresionanta biblioteca, ticsita de volume din aproape toate domeniile ştiinţei şi artei, el 

deschide cheia înţelegerii marelui cărturar.  

  

3.8.1.2. Muzeul de Artă Religioasă – Şcoala de misionare „Regina Maria” 

 

 

 

 

 

 Şcoala de Misionare Naţionale “Regina Maria” a fost inaugurată la 19 august 1922 în 

prezenţa Reginei Maria care acordase patronajul său noii instituţii. Şcoala a funcţionat în “nişte case 

vechi boiereşti, puse la dispoziţie pentru acest scop de banca Almăşanu, căreia Cihodariu 

(arhitectul) i-a clădit alături un alt sediu” (N. Iorga “O viaţă de om”). 

 Astăzi clădirea adăposteşte o expoziţie de artă religioasă ce continuă ideea unui alt 

aşezământ cultural – Muzeul de Artă Religioasă înfiinţat de Nicolae Iorga la Vălenii de Munte în 

1923 şi pus sub îngrijirea elevelor Şcolii de Misionare. 

 Expoziţia cuprinde în cele patru săli exponate de valoare deosebită începând cu icoane pe 

lemn din secolele al XVII-lea - al XIX-lea, sfeşnice din argint şi alamă, cruci de mână din lemn şi 
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metal, cruci pectorale, veşminte preoţeşti (mitră, jelon, mânecuţe, epitrahil, bederniţă, brâu), 

acoperitoare de potir din secolul al. XIX-lea, potire din argint aurit, călimări de brâu, cărţi vechi 

bisericeşti, scoarţe din lână, candele. Obiectele au fost realizate de ateliere autohtone cu influenţă 

grecească, rusească, occidentală şi orientală.  

 O cameră este destinată prezentării patrimoniului local, obiecte din secolele al XVIII-lea - al 

XX-lea cuprinzând: icoane pe lemn, carte bisericească, potire, vase de cult, chivot de mănăstire. 

Acest patrimoniu aparţine Bisericii “Mănăstirea” Văleni şi este păstrat în custodie de muzeul nostru. 

 

 

 

 

  

3.8.1.3. Muzeul Etnografie a Văii Teleajenului - Şcoala de misionare „Regina Maria” 

 

Valea Teleajenului are un fond folcloric extrem de bogat și variat. Căile comerciale prin 

care se realizau schimburile de mărfuri între Transilvania și Țara Românească au atras oameni 

veniţi din diferite regiuni geografice, încât cu timpul în aceasta regiune, s-a realizat o interferență de 

datini, tradiţii și concepţii determinând o bogată viață spirituală. Printre principalele îndatoriri ale 

muzeului se numără și permanenta preocupare de a valorifica memoria locurilor, aduce punerea în 

circulaţiei publică a tezaurului de marturii pe care îl obţine. 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

75 

4.8.1.4. Muzeul Natura Văii Telejenului 

 
Muzeul natura Văii Telejenului, denumit şi Mini Antipa oferă informaţii pentru iubitorii de 

natură, ce doresc să admire flora sau fauna din diverse zone ale ţării. 

Aici sunt reproduse colțuri din natură, din zona de deal și de munte, fiind expuse peste 40 de 

animale împăiate, precum urși, porci mistreți, capre negre, lupi, păsări de pradă sau păsări rare. 

Vizitatorii au voie să atingă animalele, acestea fiind dotate cu un dispozitiv ce emite un 

sunet specific animalului respectiv. 

 

 

 

 

3.8.1.5. Gradul de vizitare 

 
Gradul de vizitare a muzeelor din orașul Vălenii de Munte în perioada 2005 – 2015 este 

fluctuată existând un aflux mare de vizitatori în anul 2013 și un minim al acestora în anul 2007. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vizitatori muzee 20381 15469 14614 16107 17524 19823 18377 25228 29639 27816 28706
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Fig. 34 Vizitatori muzee în orașul Vălenii de Munte, în perioda 2009-2019

 
Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2020 
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3.8.2. Turism religios 
Monumente de arhitectura tradiţională românească sunt cele 4 biserici aflate în funcţiune. 

Biserica Sf. Ioan este în reconstrucţie, iar cea din Berceni a fost dărâmată în 1940. 

3.8.2.1. Biserica Mânăstirea Văleni 

Biserica Mânăstirea Vălenii de Munte, monument de arhitectură, cu hramul ,,Adormirea 

Maicii Domnului" este ctitoria lui Hagi Stoian Clucerul şi a soţiei sale Ilinca hagiţa şi Clucereasă 

din Ceptura, la 1680 pe vremea domniei lui Şerban Cantacuzino. Era în obiceiul vremii ca după o 

vizită la Ierusalim pentru mântuire să se facă un act de danie către credincioşi, de numele căreia să 

rămână veşnica pomenire.  

 

 

 

 

Biserica a fost construită din piatră, cu o singură turlă şi neterminată, aşa apărea în pisania 

din 1757. În anul 1684, ctitorii bătrâni au închinat biserica cu toata averea ei Mânăstirii Cotroceni 

din Bucureşti şi prin ea închinată la alte 20 de sfinte mânăstiri din Sfântul Munte. Mânăstirea a fost 

destinată călugărilor.  

La 1940 cutremurul din 10 noiembrie a produs mari pagube.  S-a prăbuşit o parte din 

peretele altarului şi bolta de cărămidă peste sfânta masă, au căzut policandrele, candelele şi aproape 

doua treimi din fresce s-au distrus. Reparaţiile au început anul următor,  ca în  15 august  1942 şi-a 

sărbătorit hramul cu reparaţiile terminate. La acea dată Mânăstirea avea în parohie 349 de familii cu 

1673 suflete cu Al. Popescu preot, avea ca filială biserica Berceni, n-a fost despărţită de parohie din 

1913. Biserica nu avea nici...unei case, doar filiala Berceni avea 0,50 ha la Bughea şi 1 ha de la 

răposatul Iorgulescu. Au fost cedate Ligii Culturale 756 volume din biblioteca bisericii. Nici 

cutremurul din 1977 n-a iertat biserica Mânăstirea.  

Din biserica veche, după cutremur, n-au rămas decât pisania de la 1734 o frescă de sus şi 

bolta de intrare în biserica. Sunt la locul lor cele doua coloane din piatra şi uşile de la intrare. La 

tesla s-a aplicat tencuiala la exterior în locul tablei păstrată din vechime. S-a adăugat pridvorul care 

adăposteşte pisania şi coloanele. Catapeteasma este primită de la Biserica Izvorul Tămăduirii din 
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Bucureşti instalată în 1995. Operele valoroase au fost date la Sinaia, iar altele fac parte din expoziţia 

de artă religioasă din Şcoala de Misionare din Văleni. 

3.8.2.2. Biserica Nica Filip 

 
Are hramul Intrarea în Biserica a Maicii Domnului şi a fost târnosită în 1808. Ctitorii au fost 

Nica Filip şi Soare Pitoi. Nica Filip era logofăt din Văleni, feciorul lui Soare polcovnicul. Logofătul 

a murit în 1831, la 57 de ani, potrivit inscripţiei după piatra de mormânt din curtea bisericii. N. 

Iorga îl numea ,,Logofătul mocan".  

Pisania bisericii: „Aceasta sfânta şi dumnezeiasca biserica s-a ridicat întru cinstea şi slava 

sfintei Maicii noastre, Aducerii în biserica, şi s-au făcut în zilele luminatului domn  Ioan Alexandra. 

Ipsilant Voevod, fiind episcop chiriu, chiar Constandie, şi s-au făcut din temelie de robii lui 

Dumnezeu Filip Logofat, Soare Pitoiu: leat 1808, iunie 10”. Numele lui Filip este trecut în pisania 

de pe mânăstirea Suzana. Despre Soare Pitoiu nu sunt date.  

 

 

 

 

Construcţia e în stil ţărănesc românesc cu acoperişuri în doua ape, cu o tesla sveltă la mijloc 

şi cu streşinile mari. În partea de sus a zidului, în exterior, sub streaşină sunt mai multe medalioane 

rotunde cu pictură în frescă. Forma veche o vedem dintr-o pictură a italianului Prezziosi, la 1868. O 

vreme în teslă s-au aflat clopote, pentru acces erau acele deschizături. A fost restaurată în 1938 de 

preotul protopop D.D. Ştefanescu. Pictura din interior este în stilul lui Tătărăscu. A fost extrem de 

afectată de cutremurul din 1977, edificiul rămânând o grămadă de lemne şi cărămidă. A fost 

refăcută şi prin efortul preotului paroh Nicoară Corneliu. În curtea bisericii se află sediul 

protopopiatului şi s-a aflat până în 1940 Muzeul de Artă religioasă înfiinţat de profesorul Iorga. În 

anul 1940 avea 1080 de enoriaşi din 232 familii. 

3.8.2.3. Biserica Berevoiesti 
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Bisericuţa de pe strada Berevoieşti, de la care şi-a luat numele, a fost şi este o filială a 

bisericii Nica Filip. Hramul este Sf. Spiridon când se face slujba în ea. Ca vechime este a doua 

biserică după Mânăstire, la 1726, menţionată pe crucea spartă de lângă biserică ,,Hristos şi s-au 

ridicat această sfântă cruce în zilele lui Nicolae Voda, de robii lui Dumnezeu Constantin, Dobra, 

Rada, Bogoslav, Tudora, Dumitru, Musa, Dragomir, Serban, Maria, Voica, Lazar ...: octombrie 25, 

leat 7235 (1726)”. A fost construită pe artera cea mai veche a aşezării, pe drumul oilor spre Carpaţi. 

A existat o tradiţie potrivit căreia ar fi fost un schit alb al schismaticilor, pe dealul Runcu, unde s-au 

aşezat oierii veniţi din zona Făgăraşului. Este şi ea construită tot în stil ţărănesc românesc 

ardelenesc cu navă centrală.  

 

 

 

 

Construită din lemn, bârna tencuită şi învelită cu şindrilă. Deasupra pronausului este o teslă 

mare. Are secţiune octogonală cu ferestre pe laturi. Acoperişul teslei este din şindrilă cu formă de 

piramidă cu opt fete. Zidurile laterale au ferestre mici. Pictura în ulei, realizată, se pare, la începutul 

secolului al XX-lea de un zugrav cu numele de Gh. Cepoiu. Un zid de piatră delimitează teritoriul 

din jurul bisericii. Peste stradă a locuit între 1921-1924 pictorul Nicolae Tonitza. 

3.8.2.4. Biserica Sf. Ioan Botezătorul  

 

S-a mai numit şi ,,biserica din Poiana”, construită în partea nouă a oraşului, mai sus de 

Văleanca, în 1818, aprilie 13, pe actualul Bulevard Nicolae Iorga nr. 112.  
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Potrivit pisaniei lăcaşul a fost construit în 1855 şi reparat în 1888 cu ajutorul familiilor 

Ceresanu, Papazol, Nicolestilor, Miulestilor, Protopopescu, Stelian Tomescu, Jipescu, Mihaescu, 

Butu, A. Tomescu, Pisau, făcându-i-se tesla şi apoi, în 1900 a fost pictată. Obiecte de valoare 

istorică: Icoana Sf. Ioan Botezătorul din 1812, Icoana Maicii Domnului, îmbrăcată în argint, are 

înscrisă în greceşte inscripţia ,,1818, 13 iulie ..." şi Icoana Mântuitorului din 1820. În faţa bisericii a 

stat mărturie peste timp de 400 de ani un plop (Populus nigra), dezafectat înainte de 1989. Un 

incendiu devastator din anul 1999 a mistuit întreg edificiul. În prezent se execută lucrări pentru o 

reconstrucţie integrală. 

3.8.2.5. Biserica Sf. Nicolae Tabaci 

Biserică de cartier a tăbăcărilor care s-au stabilit aici mai aproape de apă pentru prelucrarea 

pieilor. Pentru fixarea în timp s-a folosit îndemânarea zugravului Gavriil Andronescu pe icoanele 

din tampla, 1833. Pisania zugrăvită de deasupra uşii de intrare are cuprinsul: „Această sfântă şi 

dumnezeiască biserică s-au ridicat din temelie, întru cinstea şi slav a Sf. ierh. Nicolae. Sf. me. 

Gheorghie şi a Sf. Spiridon şi a Sf. Savi cel sfinţit în zilele luminatului împărat Nicolae Pavlovici, 

fiind episcop Sfinţit D. D. Chiesarie, de robii lui Dumnezeu Radu Jipa, Sandul Popica, lonita 

Lazaroiu, Andreiu Olteanu, Marzea Medelnicer, Dumitru Buzaeanu, Ignatie Chiranoiu, Anghel 

Tabacu, 1832”. Colectivul de pictori în frunte cu maestrul Chiriac, care au restaurat parţial unele 

registre în anul 2002 au dat peste o datare cu mult mai devreme, 1804. 

Localnicii spun că mai întâi ar fi fost o mică bisericuţă din acel an. 
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Construcţia bisericii s-a făcut pe un teren a cărei suprafaţă a fost determinate de posibilitatea 

locuitorilor de a îngrădi doar într-o zi a locului. Atât au putut sa cuprindă între gardurile provizorii. 

în exterior seamănă cu biserica Filip şi cea de la Ogretin. Acoperişul cu pante domoale se termină 

cu streaşină mare ca sa arunce apa ploilor. O teslă se înalţă deasupra pronaosului. Clopotniţa este 

din piatră de rău şi permite trecerea pe sub doua arcuri de cărămidă. Biserica se compune dintr-o 

navă, tâmpla de zid. Pronaosul este despărţit de naos printr-un zid cu despărţituri. Tâmpla e de zid, 

iar cadrele uşilor din piatră, cu împodobiri în arc. Pronaosul se sprijină pe opt coloane. Arcurile sunt 

se micirculare şi se leagă prin drugi de stejar ciopliţi simplu.  

 

3.2.3 Infrastructura turistică 

3.2.3.1. Infrastructura de cazare 

 
Cursul natural, poziţionarea geografică, regimul climateric foarte echilibrat, lipsa poluării şi 

nu numai fac din oraşul Vălenii de Munte un spaţiu de agreat pentru un turism tot mai dezvoltat. 

Potenţialul existent oferă posibilitatea practicării unui turism de odihnă şi recreare, unul itinerar cu 

valenţe culturale, turism de tranzit spre Cheia şi Valea Buzăului, agroturism şi un turism de sfârşit 

de săptămână. Altitudinea şi calitatea aerului conferă oraşului acele prime condiţii pentru tratarea 

unor boli pulmonare şi cardio-vasculare. În ultimii ani abunda grupurile de turişti spre zone mult 

mai naturale decât pe Valea Prahovei, dovada şi investiţiile în locuinţe în Văleni sau împrejurimi.  

În acest moment oraşul poate sa ofere spatii de cazare suficiente solicitărilor: un hotel 

,,Ciucaş" de doua stele cu 104 locuri de cazare în camere de 2-4 paturi cu restaurant (100 locuri), 

bar (60 locuri). 
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Hotel Ciucaș  Restaurant Ciucaș 

 

Hotel ,,Capitol" având 62 locuri de cazare în 30 de camere, de trei stele, cu lift, bar, 

restaurant şi tratament la staţiunea Slănic. În curând unitatea va fi transformata într-un staţionar de 

tratament cosmetic pentru înfrumuseţare. Ambele hoteluri se afla pe bulevardul N. Iorga.  

 

 

 

 
Hotel Capitol  Restaurant Capitol 

 

Puţin lateral, pe str. Barbu Stefanescu Delavrancea la nr. 7 se afla Pensiunea ,,Vera şi Livia" 

cu 60 de locuri în case independente, fiecare din acestea are şi apartamente. Poate fi oferita masa în 

camere sau în restaurantul de pe B-dul. N. Iorga.  

 

 

 
Pensiunea Vera şi Livia  Pensiunea Vera şi Livia 
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Pensiunea “La căsuţa Dely-cios «  oferă 50 locuri în sala de mese și un separeu de 10 locuri. 

Ca locuri de cazare, sunt asigurate un total de 14 locuri acesta putând fi suplimentat până la un 

maxim de 21 locuri de cazare. 

Totodată se asigură cazare pe termen scurt sau lung atât în sistem normal cât și în sistem 

demi-pensiune, iar pe lângă acestea mai putem oferii un microbuz pentru excursii în zonă. 

 

 

 
Pensiunea La casuta Dely-cios  Camera pensiunea La casuta Dely-cios 

 

3.2.3.2. Circulația turistică 

 

La nivelul anului 2019, în unităţile de cazare din oraşul Vălenii de Munte s-au înregistrat 

2479 de sosiri ale turiştilor, ceea ce reprezintă doar 2,1% din totalul celor raportate la nivelul 

Judeţului Prahova. Față de anul 2001, primul pentru care există date statistice la nivel de localitate, 

numărul de turişti cazaţi în localitate a crescut cu 143,71% la nivelul anului 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2019 

 

2001 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sosiri 1725 1606 1791 3057 2740 3387 5307 5561 4191 3129 2234 2356 2063 1658 2479
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Fig 35 Evoluția numărului de turiști sosiți în unitățile de cazare din 
orasul Vălenii de Munte
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În anul 2019, la nivelul orașului Vălenii de Munte s-au înregistrat 3764 de înnoptări în 

unități de cazare, în scădere cu 14,89% față de anul 2001 și cu 39% mai putin faţă de 2011. 
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Fig. 36 Evoluția numărului de innoptări in unitățile de cazare din orașul Vălenii de 
Munte, în perioada 2001-2019
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Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2019 

 

3.2.3.3. Promovarea turistică și evenimente organizate 

 

În ultimii ani, orașul Vălenii de Munte găzduiește tot mai multe evenimente care atrag turiști 

și vizitatori, crescând vizibilitatea localității. Dintre acestea, cele mai importante sunt: 

- Zilele orașului Vălenii de Munte - eveniment ajuns la cea de-a XXII-a ediție (în anul 2021), se 

organizează în ziua de 9 mai al fiecărui an. Cu această ocazie, au loc diferite concerte și spectacole 

folclorice, care atrag mii de spectatori; 
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- Târgul de Stămăria Mare - organizat în data de 15 august, datã la care centrul orașului Vãlenii 

de Munte și platoul pieței centrale devin practic neîncãpãtoare. Mii și mii de oameni din oraș dar și 

de pe întreaga Vale a Teleajenului își îmbracã hainele de sãrbãtoare și petrec, împreunã, o zi plinã 

de distracție și voie bunã la Vãlenii de Munte. Și sã nu uitãm poate cel mai frumos moment al 

sãrbãtorii, plin de emoție pentru participanți și de bucurie pentru privitori: parada portului popular, 

atunci când tineri din toate zonele defileazã, de-a lungul bulevardului Nicolae Iorga, purtând cu 

mândrie straiele tradiționale. 

 

 

 

 

 

- Universtitatea Populară de Vară "Nicolae Iorga" preț de o sãptãmânã, orașul de pe Valea 

Teleajenului a devine capitala culturii, istoriei și spiritualitãții românești. Academicieni, istorici, 

oameni de culturã, personalitãți ale vieții politice și administrative, precum și foarte mulți 

conaționali români din disporă își dau întâlnire la Vãlenii de Munte. 

 

 

 

 

 

- Serbările Toamnei - Festivalul Țuicii la Vălenii de Munte - se organizează în ultimul weeked 

din luna octombrie și v-a ajunge la cea de a XXII-a ediție (în anul 2021), Acest festival îi vor aduce 

pe vizitatori în lumea de vrajã a cântecului popular și în compania licorii livezilor de prun, așezatã 

în grele butoaie de dud și de stejar. Pe parcursul celor trei zile vor fi organizate o serie de activitãți 
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care au devenit de acum tradiționale, activitãți ce vin sã bucure sufletele cetãțenilor orașului și ale 

invitaților lor. Este vorba de FESTIVALUL ȚUICII în cadrul cãruia se organizeazã concursul de 

degustãri unde sunt premiați producãtorii de țuicã; SPECTACOL FOLCLORIC ÎN AER LIBER 

susținut de formațiile artistice ale Centrului Cultural și din alte localitãți, recitaluri ale celor mai 

iubiți artiști ai momentului, TÂRGUL DE PRODUSE AGROALIMENTARE ȘI 

MEȘTEȘUGÃREȘTI 

 

 

 

3.9. Sănătate 
 

La intrarea în oraşul Vălenii de Munte funcţionează încă începând cu anul 1938 - 

SPITALUL ORĂŞENESC VĂLENII DE MUNTE care prin serviciile medicale oferite acoperă o 

arie mult mai mare deservind şi localităţile ce înconjoară oraşul Vălenii de Munte pe o rază ce se 

întinde până la 30 km. 

 

 

 

 

 

 

 

Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte este situat pe DN1 A (artera principală de trafic) fiind 

singura unitate spitalicească pe o rază de 100 km de la Ploiești la Brașov și vecinătatea cu Județul 

Buzău și deservește aproximativ 120 mii locuitori. Piatra de temelie a spitalului a fost pusă în anul 

1938 în prezența profesorului Nicolae Iorga, a generalului dr. N. Marinescu, ministru al sănătății și 

a P.S. Episcop N. Colan, ministrul cultelor. 

Unitatea beneficiază de un număr de 120 paturi, având personal bine pregătit pe fiecare 

specialitate din structura spitalului, aparatura medicală și reprezintă un filtru către spitalele din 

Ploiești. 
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Sunt funcționale 2 linii de gardă organizate în 2 specialităţi: 

 medicală (medicină internă și pediatrie); 

 chirugicală (chirurgie generală, obstetrică ginecologie). 
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Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte este certificat ISO 9001:2008 - Sistemul de 

management al calității și are acreditare RENAR pentru laboratorul de analize medicale. 

Personalul angajat în cadrul spitalului de la Vălenii de Munte este în permanență pregătit să 

vă ofere, cu amabilitate și profesionalism, ajutorul de care aveți nevoie în cadrul următoarelor secții 

șI cabinete medicale: 

• Secţia medicină internă 50 paturi din care: 

 - Compartiment cronici 10 paturi 

• Secţia pediatrie 25 paturi 

• Compartiment ATI 5 paturi 

• Compartiment chirurgie generala 10 paturi 

• Comp. obstetrică ginecologie 8 paturi 

• Compartiment neonatologie 5 paturi 

• Compartiment recuperare,  medicina fi zică şi balneologie 17 paturi 

• Camera de gardă 

• Spitalizare zi 10 paturi 

• Laborator analize medicale 

• Laborator radiologie şi imagistică medicală 

• Laborator de recuperare, medicină fizică  şi balneologie (bază de tratament ) 

• Dispensar T.B.C. 

• Ambulatoriu integrat cu cabinete în specialităţile: 

- Cabinet medicină internă 

- Cabinet psihiatrie 

- Cabinet pediatrie 

- Cabinet obstetrică ginecologie 

- Cabinet chirurgie generală 

- Cabinet dermatovenerologie 

- Cabinet ORL 

- Cabinet explorări funcţionale 

- Cabinet gastroenteorologie 

- Cabinet pneumologie  

- Cabinet de recuperare, medicină fi zică şi balneologie 
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Pe raza oraşului Vălenii de Munte, mai sunt oferite următoarele servicii medicale: 

 6 cabinete medici de familie; 

 7 cabinete stomatologice; 

 7 farmacii şi drogherii; 

 1 centru pentru îngrijirea la domiciliul; 

 1 centru de recuperare şi reabilitare medicală; 

 4 cabinete medicale şcolare; 

3.10 Cultură și sport 

3.10.1. Centrul cultural Vălenii de Munte 

 
Centrul Cultural "Nicolae Iorga" al orasului Valenii de Munte a fost infiintat prin HCL nr. 

124 din 25 iulie 2019 și serveste intereselor comunitatii, privind afirmarea, conservarea, 

transmiterea si constientizarea valorilor de patrimoniu, sustine, pastreaza si promoveaza valorile 

culturale si artistice locale si nationale.  

Activitatea  Centrul Cultural "Nicolae Iorga" al orasului Valenii de Munte se adreseaza 

tuturor cetatenilor indiferent de rasa, nationalitate, varsta, sex, etnie sau religie, în vederea 

dezvoltarii libere si a adaptarii lor în evolutiile majore din cadrul societatii si a normelor generale de 

moralitate. 

În realizarea activitatii sale specifice, Centrul Cultural "Nicolae Iorga"  colaboreaza cu 

institutii de specialitate, organizatii nonguvernamentale, persoane juridice de drept public si/sau 

privat, precum si persoane fizice. 

Centrul Cultural "Nicolae Iorga"  are misiunea de a participa la proiectele elaborate de 

autoritatea locala, asigurând baza tehnica si materiala de care dispune institutia, fiind un bun 

colaborator, precum si un partener în cadrul proiectelor organizate de autoritatea locala. 

În primul an ai mandatului managerial ne-am axat pe stabilirea unor contacte si elaborari de 

proiecte culturale comune cu structuri institutionale si cu parteneri culturali din judet si din exterior, 

urmând ca urmatorii ani sa fie consacrati definitivarii si functionarii eficiente a acestei retele 

culturale. Parteneriatele culturale vor fi apoi extinse si dezvoltate la nivel regional iar în final se va 

proceda la realizarea de parteneriate la nivel national si international. 

În acest scop, au fost regândite programele si actiunile culturale, care sa fie diversificate ca 

tematica abordata, în acest sens fiind necesara si realizarea unui plan managerial si a unui program 
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minimal de activitati anuale care sa contrabalanseze neajunsurile actuale si care sa se bazeze pe 

încheierea unor parteneriate de lunga durata, asigurând în acest fel continuitatea actului cultural.   

Nu în cele din urma, am insistat pe faptul ca institutia are nevoie de o campanie de branding 

cu tot ceea ce presupune acest lucru, adica o imagine consistenta, credibila, cresterea notorietatii, 

vizibilitate optima si integrarea tuturor valorilor adiacente, strategice si favorabile a fi utilizate ca 

motive de întarire a credibilitatii brand-ului.  

  

 

 

 

 

Finanţarea Centrului Cultural al oraşului Vălenii de Munte se realizează din venituri proprii 

și subvenţii de la bugetul local al oraşului Vălenii de Munte. 

 Centrul Cultural al oraşului Vălenii de Munte iniţiază și desfăşoară proiecte și programe 

culturale în domeniul educaţiei permanente și a culturii tradiţionale, urmărind cu 

consecvență: 

o elaborarea unor proiecte atractive și utile de educaţie permanentă; 

o conservarea și transmiterea valorilor morale, artistice și tehnice ale comunităţii pe 

raza căreia funcţionează, precum și ale patrimoniului cultural naţional și universal; 

o păstrarea și cultivarea specificului zonal sau local; 

o stimularea creativităţii și talentului; 

o revitalizarea și promovarea meseriilor și îndeletnicirilor specifice zonei în raza căreia 

funcţionează și susţinerea celor care le practică; 

o cultivarea valorilor și autenticităţii creaţiei populare contemporane și artei 

interpretative neprofesioniste, în toate genurile-muzică, coregrafie, teatru etc.; 

o dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional și internaţional; 

o organizarea și desfăşurarea evenimentelor culturale cu rol educativ și/sau de 

divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminarii și alte asemenea. 
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În scopul realizării obiectivelor, Centrul Cultural al oraşului Vălenii de Munte desfăşoară 

activităţi de tipul: 

a) evenimente culturale cu rol educativ si/sau de divertisment,festivaluri, concursuri, 

târguri, seminarii, cluburi, cercuri și altele asemenea; 

b) expoziţii temporare sau permanente, susţinerea editării de cărţi și publicaţii de interes 

local, cu caracter cultural sau tehnico-ştiinţifice; 

c) conservarea și punerea în valoare a valorii culturii și civilizaţiei româneşti; 

d) organizarea de cursuri de educaţie civică, morală și economică; 

e) iniţiază cursuri și/sau activităţi în vederea însuşirii de cunoştinţe, deprinderi și abilităţi 

artistico-culturale (pictura, teatru, chitara, dans modern, dans popular, canto, limba 

engleză) 

f) organizează cursuri de reconversie profesională pentru şomeri, cursuri de calificare în 

domenii solicitate pe piaţa muncii locală; 

g) promovarea turismului cultural de interes local. 

Activitatea Centrului Cultural al oraşului Vălenii de Munte se adresează tuturor cetăţenilor 

indiferent de rasa, naţionalitate, vârstă, sex, etnie sau religie, în vederea dezvoltării libere și a 

adaptării lor în evoluţiile majore din cadrul societăţii și a normelor generale de moralitate. 

În realizarea activităţii sale specifice, Centrul Cultural colaborează cu instituţii de 

specialitate, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice de drept public și/sau privat,precum și 

persoane fizice. 

Centrul Cultural participă la proiectele elaborate de autoritatea locală, asigurând baza 

tehnică și materială de care dispune instituţia, fiind un bun colaborator, precum și un partener în 

cadrul proiectelor organizate de autoritatea locală. 
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Tendințele consumului cultural public ale respondenților pot fi explicate de cele mai multe 

ori prin accesul la un tip sau altul de cultură din localitatea în care trăiesc și oportunitățile cu care 

intră în  contact. Altfel spus, de cele mai multe ori, oamenii consumă sau nu evenimente culturale în 

funcție de disponibilitatea infrastructurii culturale și aşteaptă de la instituţie opţiuni pentru petrecere 

a timpului liber intr-un mod cat mai plăcut și atractiv. 

Oraşul Vălenii de Munte are o instituţie de cultură reprezentativă nu numai pentru acesta, ci 

chiar, pentru judeţul Prahova, în care îşi desfăşoară acţiuni a căror calitate este apreciată de 

specialişti și de mass-media de la nivel judeţean și naţional. 

Clădirea Centrului Cultural a fost construită în anul 1964 având un stil arhitectonic 

românesc de munte. Sala pentru spectacole a avut iniţial o capacitate de 380 locuri. În anul 2002 

clădirea a fost modificată și renovată. 

Patrimoniul Centrului Cultural este format din drepturi şi obligaţii asupra unor bunuri aflate 

în proprietatea publică sau privată a statului şi/sau a unităţii administrative - teritoriale, după caz, pe 

care le administrează în condiţiile legii, sau în proprietatea privată a instituţiei.  

Clădirea Centrului Cultural al oraşului Vălenii de Munte cuprinde următoarele spatii 

principale: 

 sala pentru spectacole cu dotări moderne, balcon și o capacitate de 276 locuri; 

 sala pentru şedinţe dotată cu video-proiector; 

 foaier; 

 clubul pensionarilor; 

 biblioteca orăşenească; 

 birou manager; 

 birou personal administrativ; 

 sala pentru dans sportiv și dans modern dotată corespunzător; 

 sala informatică dotată cu calculatoare; 

 cabina pentru artişti; 

 spaţiu pentru arhivă; 

 bucătărie parter și etaj; 

 doua magazii pentru depozitare materiale consumabile și obiecte de inventar; 

 grupuri sanitare; 
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3.10.1.1. Universitatea populară  

Care elaborează și desfăşoară proiecte în domeniul educaţiei permanente (economice, 

artistică, ecologică etc.), al culturii tradiţionale și al creaţiei populare contemporane; 

 

 

 

 

3.10.1.2. Biblioteca Orăşenească ”Miron Radu Paraschivescu”  

Este o bibliotecă cu profil enciclopedic, care este pusă în slujba comunităţii locale și care 

permite accesul nelimitat la colecţii, baze de date și alte surse proprii de informaţii; 

 

 

 

 

3.10.1.3. Clubul Pensionarilor  

Prin acesta se urmăreşte crearea cadrului de manifestare și de organizare a aptitudinilor culturale și 

sportive ale persoanelor vârstnice.  
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3.10.2. Activități sportive 
 

3.10.2.1. Sala de sport "Stelian Manolescu" 

 
Sala de sport ”Stelian Manolescu” este o instituţie publică de interes local, organizată în 

subordinea Primăriei oraşului Vălenii de Munte. 

    Sala de sport are o capacitate de 375 locuri și următoarele terenuri omologate: handbal, 

volei, baschet, tenis de câmp 

 

 

 

 

Activități principale desfășurate sunt: 
 

 Mini fotbal ; 
 Volei ; 
 Basket ; 
 Karate 
 Dansuri sportive ; 
 Aerobic ; 
 Dansuri moderne ; 
 Fitness ; 
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3.10.2.2. Clubul sportiv orăşenesc "Teleajenul" 

 
Prima consemnare a unui joc de fotbal pe Valea superioara a Teleajenului este de la Vălenii 

de Munte, fiind relatat de presa timpului astfel:                                                               

„Duminică 14 martie 1926 a avut loc pe terenul Pietei din localitate un meci de foot-ball 

între echipele Jupiter şi Juventus ambele din localitate. Rezultatul 1:1(0:0). În prima repriza 

înaintaşul Stanescu de la Jupiter marchează primul goal. În repriza doua marchează goalul de 

onoare Antonescu de la Juventus. De la Jupiter s-au remarcat: Lazarescu, Stanescu, Tache şi 

Rogozea. De la Juventus: Călinescu, Olaru, Antonescu, și Iliescu. Arbitrul Panaitescu - corect.”    

Următoarea relatare, la numai o săptămână distanţă, apare şi o nouă echipă ce a purtat un 

nume cu o foarte mare rezonanţă în domeniul istoriei romaneşti, Nicolae Iorga. Dar iată materialul 

apărutî presa acelor ani: „Duminică 21 martie 1926 a avut loc pe terenul sportiv Drajna un match 

de foot-ball  între echipele Jupiter şi O.N.I. (Orfelinatul Nicolae Iorga). Rezultatul 4-2 (2-0). Şi de 

data asta echipa Jupiter a dat dovadă de tehnica sa. În prima repriza marchează de la Jupiter 

Calinescu trei goaluri, iar de la O.N.I.  Stanescu un goal. În a 2-a repriza Marculescu de la Jupiter 

şi Stanescu de la O.N.I.  marchează cate unul şi ultimele goluri. Arbitru Zdravescu  mulţumitor”.  

Făcând astfel o punte peste ani CSO Teleajenul Vălenii de Munte, actualul club al oraşului, 

înfiinţat în iunie 2004, a reuşit să se păstreze și să realizeze rezultate notabile în Liga A, competiţia 

de elită a campionatului prahovean. Cu sprijinul Primăriei şi al Consiliului Local Văleni echipa 

formata atât din jucători cu  experienţă acumulată în diviziile superioare, cât și cu tineri formaţi din 

propria pepinieră, Astfel se doreşte în viitor formarea un echipe de prestigiu a oraşului dorind o 

prezență în competiţii la cel mai înalt nivel de profesionalism. 

 



 
 
 
 
 

 
 

96 

3.11. Guvernanța locală 

 
Autorităţile administraţiei publice locale din Oraşul Vălenii de Munte sunt PRIMARUL, 

care reprezintă autoritatea executivă, şi CONSILIUL LOCAL, care reprezintă autoritate 

deliberativă. Primăria reprezintă aparatul propriu de specialitate al Primarului şi duce la îndeplinire 

hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale 

colectivităţii locale. 

 

 

 

 

Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială ce asigură respectarea drepturilor și 

libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum și punerea în aplicare a 

legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor ordonanţelor Guvernului și a hotărârilor 

consiliului local.  

Viceprimarul oraşului este subordonat primarului şi este înlocuitor de drept al acestuia. 

Principalele atribuţii delegate viceprimarului sunt:  

 coordonează realizarea serviciilor publice de interes local  prestate prin intermediul 

aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și 

de utilitate publică de interes local; 

 verifică, îndrumă și coordonează activitatea Serviciului Politie Locală; 

 iniţiază proiecte de hotărâri; 

 controlează starea de curățenie, igienă și salubritate din localitate; 

 exercită controlul asupra activităţilor desfăşurate în pieţe, târguri, oboare și parcuri de 

distracţii și ia măsuri pentru bună desfăşurare a acestora; 

 ocupă de derularea în bune condiţii  a investiţiilor finanţate din bugetul local sau alte fonduri 

atrase; 

Secretarul general al oraşului este funcţionar public de conducere, cu studii superioare 

juridice sau administrative și îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii: 
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 avizează, pentru legalitate, hotărârile consiliului local; 

 participă la şedinţele consiliului local; 

 asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi 

primar, precum şi între aceştia şi prefect; 

 organizează arhiva şi evidența statistică a hotărârilor consiliului local;  

 asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, 

comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul verbal al şedinţelor  consiliului local; 

Consiliul local reprezintă autoritatea legislativă a oraşului, are iniţiativă şi hotărăşte, în 

condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în 

competenta altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.  

Consiliul local al orașului Vălenii de Munte este organizat pe patru comisii de specialitate, 

astfel:  

 Comisia nr. 1 - Comisia pentru activităţi economico - financiare și agricultură; 

 Comisia nr. 2 - Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecţia mediului și 

turism; 

 Comisia nr. 3 -  Comisia pentru activităţi social – culturale, culte, învățământ, sănătate și 

familie, protecţie copii, tineret și sport; 

 Comisia nr. 4 - Comisia pentru probleme juridice și de disciplină, muncă și protecţie socială;  

Aparatul de specialitate al Primarului Vălenii de Munte cuprinde 131 de posturi, structurate 

pe departamente de specialitate, astfel: 

 2 funcţii elective; 

 66 funcţii publice din care: 

o 9 funcţii publice de conducere; 

o 57 funcţii de execuţie; 

 63 funcţii contractuale din care: 

o 5 funcţii de conducere; 

o 58 functii de executie; 

În cadrul aparatului de specialitate avem un umar de 49 posturi: 10 funcții publice  si 39 

funcții contractuale în cadrul Direcției de Asistență Sociala si 11 posturi la Cabinetele medicale 

scolare, posturi finanțate de la bugetul de stat. 

La nivelul lunii noiembrie 2020, în cadrul Primăriei Vălenii de Munte sunt vacante 23 

posturi de funcţionari publici și 19 de contractuali. 
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În structura aparatului de specialitate al Primarului Vălenii de Munte, funcţionează 

următoarele servicii și compartimente: 

 Compartimentul  Audit; 

 Cosilier primar; 

 Administrator public; 

 Serviciul Buget, Finanţe, Impozite și Taxe Locale 

o Compartiment financiar contabil; 

o Biroul Impozite și Taxe: 

 a) Compartiment Stabilire Impozite 

 b) Compartiment urmărire și încasare creanţe bugetare; 

c) Compartiment Piaţă; 

 Biroul Administraţie Publică Locală: 

  a) Compartimentul Relaţii cu Publicul; 

 b) Compartiment cadastru și agricultură; 

 c) Compartiment Arhivă și registratură; 

 Serviciul Urbanism: 

o Birou Urbanism, Amenajarea teritoriului, Mediu; 

 Biroul Achizitii publice si fonduri europene; 

a) Compartiment Achiziţii Publice; 

 b) Compartiment IT si monitorizarea procedurilor administrative; 

 Serviciul Poliție Locală: 

o Structura ordine și linişte publica și paza bunurilor și atribuţii pe linia evidenta 

persoanelor; 

o Structura disciplina în construcţii și afişaj stradal, de protecţia mediului și activităţi 

comerciale; 

o Structura domeniul circulaţiei pe drumurile publice; 

 Serviciul S.P.C.L.E.P. 

o Compartimentul evidența persoanelor; 

o Compartimentul Stare civilă; 

 Serviciul Transport și Întreţinere străzi: 

 a) Compartiment Reparaţii și întreţinere străzi; 

 b) Compartiment Administrare Cimitir; 
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 c) Compartiment Transport; 

 d) Compartiment Administrativ; 

 Compartiment Resurse Umane; 

 Compartiment I.S.U.; 

 Compartiment Juridic; 

 Compartiment Cabinete medicale scolare; 

 Compartiment Juridic; 

 Directia de Asistenta Sociala; 

a) Compartiment Asistenta medicala comunitara; 

b) Compartiment Servicii sociale, Evaluare initiala, Orevenire, Monitorizare familii cu copii 

aflati în situații de risc; 

c) Compartiment Incluziune sociala, Evidenta beneficii sociale, Analiza statistică și 

indicatori asistentă socială; 

d) Compartiment Servicii sociale, Persoane cu dizabilitați și persoane varstnice, 

Monitorizare asistenți personali; 

 Sala de sport „Stelian Manolescu”; 

În subordinea Consiliului Local Vălenii de Munte funcţionează: 

 Clubul Sportiv Orăşenesc „Teleajenul” Vălenii de Munte; 

 Centrul Cultural „Nicolae Iorga” al oraşului Vălenii de Munte; 

 Spitalul Orăşenesc Vălenii de Munte; 

 Colegiul Naţional „Nicolae Iorga”; 

 Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu”; 

 Şcoala gimnazială „Ing. Gh. Panculescu”; 

 Grădiniţa cu Program normal nr. 1, Vălenii de Munte; 

 S.C. PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A. 
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3.12. Zone de risc 

 3.12.1 Riscul seismic 

Conform normativului P100-1/2006, perimetrul oraşului Vălenii de Munte este caracterizat 

prin următoarele valori:  

 perioada de colt a spectrului de răspuns: Tc = 1,6 sec. 

Fig. 37: Zonare României în termeni de perioada de control (colt) Tc a spectrului de răspuns 

conf.P100-1/2006 

 
Sursa: P.U.G. Vălenii de Munte 

 valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru cutremure având IMR=100 ani : ag = 0,32 g 

Fig. 38: Zonarea României în termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului  ag pentru 

cutremure având intervalul mediu de recurenta IMR=100 ani conf.P100-1/2006 
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Sursa: P.U.G. Vălenii de Munte 

3.12.2. Riscul de inundaţii 

Analiza făcută în studiul geotehnic delimitează patru zone cu risc crescut de inundare, aceste 

sunt localizate de-a lungul Văii Teleajenului lângă Uzina de Apă și în apropierea Staţie de Betoane 

De asemenea există zone cu exces de umiditate datorate unor izvoare difuze (zona cartier 

Rizănești). 

Prezența discontinuă a freaticului la adâncimi mici și în directa legătură cu cantitatea de 

precipitaţii ce cade în teren condiţionează existenta unor spatii utilizabile în subteranul locuinţelor 

(beciuri, subsol sau demisol).  

Executarea unor spatii utilizabile în subteran este condiţionată de adâncimea de prezenta a 

freaticului (și variaţiilor de nivel ale acestuia). Argilele din subteran sunt sensibile la variaţiile de 

umiditate, iar intervalele cu caracteristici fizico-mecanice mai slabe (în general intervalele de 

prezență ale apei subterane sau de infiltraţie) pot deveni suprafeţe de alunecare pe zonele în pantă. 

Fig. 39: Zone inundabile și zone cu izvorâri 

 
Sursa: P.U.G. Vălenii de Munte 

3.12.3. Riscuri geotehnice 

Perimetrul construit prezintă pante mai mult sau mai puţin accentuate, parţial stabile, parţial 

erodate și cu tendinţe de alunecare. Există zone afectate de alunecări de teren active în intravilan, în 

special în vecinătatea cursurilor de apa. în ultima perioada de timp însă, în principal datorita 

cantităţilor însemnate de precipitaţii căzute perioade îndelungate, s-au iniţiat alunecări de teren și în 

zone în trecut stabile, însă în general situate în extravilan. 
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Terenurile în panta (medie sau agresiva) sunt în general fragmentate de vai torenţiale. Toate 

aceste văioage (ca și pâraiele importante) au malurile erodate si, local, au iniţiat deja alunecări de 

teren ce afectează în special curţile și unele trasee de drum. Ideea este ca aceste alunecări și eroziuni 

se pot accentua în timp, sub acţiunea unor factori naturali, daca nu se intervine cu lucrări de 

susţinere. 

Terenul de fundare este alcătuit atât din argile deluviale, pe zonele deluroase, cat și din 

aluviuni grosiere, în lungul și pe terasele văilor principale. 

Acestea sunt pământuri bune pentru fundare, care accepta fundare directa și calculul 

definitiv al fundaţiilor pe baza presiunilor convenţionale. 

Conform Studiului geotehnic în teritoriul oraşului Vălenii de Munte sunt localizate trei zone 

cu alunecării active de teren – în Cartierul Valea Gardului în vecinătatea străzii Dr. Istrate, pe Valea 

Teleajenului lângă Priza de apă și a treia încadrată de străzile Ghidulesti și Cizmari 

Fig. 40: Zone cu risc de alunecări 

 
Sursa: P.U.G. Vălenii de Munte 

 

3.12.4 Riscuri antropice 

 
Industria oraşului Vălenii de Munte nu este generatoare de riscuri tehnologice în înțelesul 

HG804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe 

periculoase. În general prin natura unităţile industriale de pe teritoriul oraşului nu generează 

poluanţi peste limitele admise de norme ori deşeuri periculoase pentru mediu. Unităţile industriale 
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existente au încheiate contracte de preluare și reciclare a deşeurilor rezultate din procesul productiv 

astfel încât acestea să nu afecteze mediul sau să încarce nejusticat rampele de gunoi. 

   

3.13. Probleme de mediu 

 
Oraşul Vălenii de Munte este membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

“Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”.  

Obiectivul principal al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru 

Managementul Deșeurilor Prahova” îl reprezintă implementarea Proiectului “Sistem de 

Management Integrat al Deșeurilor” în Județul Prahova, finanțat prin POS MEDIU 2007-2013, 

având ca scop implementarea unui sistem modern de gestionare a deșeurilor, dimensionat cerințele 

județului, prin intermediul căruia toate exigențele naționale și europene vor fi îndeplinite. 

De asemenea Asociația de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul 

Deșeurilor Prahova” monitorizează funcționarea sistemului și prin serviciile pe care le oferă, 

oferind posibilitatea locuitorilor Județului Prahova de a respecta Directivele Europene de Mediu, 

prin colectarea selectiva a deșeurilor, reutilizarea fracțiilor reciclabile, reducerea cantităților de 

deșeuri eliminate prin depozitare. 

3.13.1 Aerul 

Atmosfera este unul dintre cele mai fragile subsisteme ale mediului datorită capacităţii sale 

limitate de a absorbi şi de a neutraliza substanţele eliberate continuu de activităţi umane. Aerul 

atmosferic este unul din factorii de mediu dificil de controlat, deoarece poluanţii, odată ajunşi în 

atmosferă, se dispersează rapid şi nu mai pot fi captaţi pentru a fi epuraţi-trataţi. Pătrunşi în 

atmosferă, poluanţii pot reacţiona chimic cu constituenţii atmosferici sau cu alţi poluanţi prezenţi 

rezultând astfel noi substanţe cu agresivitate mai mare sau mai mică asupra omului şi mediului. 

Compoziţia atmosferei s-a schimbat ca urmare a activităţii omului, emisiile de noxe gazoase, 

pulberi şi aerosoli conducând la grave probleme de mediu, ca: poluarea urbană, ploile acide, 

modificarea climei.  

Starea atmosferei este evidenţiată prin prezentarea următoarelor aspecte: poluarea de impact 

cu diferite noxe, calitatea precipitaţiilor atmosferice, situaţia ozonului atmosferic, dinamica 

emisiilor de gaze cu efect de seră şi unele manifestări ale schimbărilor climatice. 

Sursele de poluare ale mediului ambiant se împart în două mari categorii: 

 surse de impurificare cu particule solide; 
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 surse de impurificare cu gaze şi vapori. 

Sursele naturale de poluare se fi: erupţiile vulcanice, emanaţiile de gaze din sol, şi poluarea 

produsă de procese naturale de descompunere în sol a substanţelor organice, incendiile din păduri 

etc.  

Sursele de origine artificială sunt în special întreprinderile industriale, centralele 

termoelectrice şi termice, mijloacele de transport, instalaţiile de încălzit  pentru locuinţe, 

incineratoarele de reziduuri etc. 

Emisiile poluante se clasifică după mai multe criterii, astfel:  

 după periodicitate: 

o emisii regulate; 

o emisii periodice; 

o emisii accidentale; 

 după starea de agregare: 

o particule materiale: solide şi lichide; 

o gazoase. 

 Emisiile gazoase sunt de natură: 

 Organică 

 anorganică 

Inventarierea emisiilor se face conform metodologiei CORINAIR, aceasta furnizează 

informaţii privind categoriile de surse de emisii în atmosfera precum şi procesele care le generează. 

Sunt inventariate următoarele emisii:  

 acidifianţi (NH3, NOx, SOx); 

 precursori ai ozonului; 

 gaze cu efect de seră (CO2, CH4, N2O ); 

 metale grele ( As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn ); 

 poluanţi organici persistenţi ( PAH, PCB, Dioxină ). 

Emisii de gaze cu efect acidifiant 

Aciditatea aerului este determinată  în special de prezenţa acizilor minerali care se găsesc 

sub formă de aerosoli şi provin de la diversele industrii  chimice, fabrici de aluminiu, etc. Aciditatea 

crescută a aerului are implicaţii asupra tuturor factorilor de mediu, construcţiilor şi asupra sănătăţii 

oamenilor. 



 
 
 
 
 

 
 

106

Emisiile de dioxid de sulf, oxizi de azot şi amoniac, provin în special din arderea 

combustibililor fosili, din procese chimice şi din transport.  

Aceşti poluanţi, sunt transportaţi pe distanţe mari faţă de sursa impurificătoare, unde în 

contact cu radiaţia solară şi vaporii de apă formează compuşi acizi. Prin precipitaţii aceştia se depun 

pe sol sau intră în compoziţia apei. 

Caracteristicile principale ale POP-urilor, care le fac să fie extrem de periculoase şi efectele 

lor asupra organismelor vii, sunt :  

 persistenţa - sunt foarte rezistente la degradarea fotolitică, chimică şi biologică având 

următorii timpi de înjumătăţire: 

- în apă : > 2 luni ;  

- în sol : > 6 luni ;  

- în aer : > 2 zile. 

 sunt transportabili în mediu pe distanţe lungi de la sursă; 

 bioacumularea - se depun în ţesuturile grase ale organismelor vii, prin intermediul apei, 

hranei şi a aerului inspirat; 

 toxicitatea - sunt toxici pentru oameni şi animale producând dezechilibre ale sistemului 

imunitar, endocrin, de reproducere şi au efecte cancerigene şi genotoxice. 

Sursele de emisie ale POP-urilor se clasifică în 3 categorii:  

 punctiforme - din activităţi industriale: 

- producţia de asfalt în mixere tip cuptor şi în tambur rotativ - cu emisii de benzo-a-antren, 

crisen, benzo-b-fluorantren, benzo-a-piren ; 

-  conservarea lemnului - cu emisii de creozot ; 

-  incinerarea deşeurilor spitaliceşti ; 

-  utilizarea solvenţilor în activități gospodăreşti. 

 de suprafaţă - din activităti agricole de tip: 

- arderea miriştilor ; 

- aplicarea produselor fitosanitare 

- din transporturi în afara drumurilor publice (drumuri interioare în fabrici, agricultura,etc.). 

Aceste substanţe nefiind solubile în apă, sunt transportate de vânt şi în apele curgătoare, prin 

mari şi oceane, peste frontierele naţionale, fiind un subiect de protecţie a mediului local, regional şi 

transfrontier.  
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Din punct de vedere al  emisiilor de poluanţi organici persistenţi s-a constatat că o 

contribuţie importantă  o au sursele mobile, utilajele şi procesele de incinerarea a deşeurilor.  

Calitatea aerului ambiental 

Starea atmosferei este evidenţiată prin prezentarea următoarelor aspecte: poluarea de impact 

cu diferite noxe, calitatea precipitaţiilor atmosferice, situaţia ozonului atmosferic, dinamica 

emisiilor de gaze cu efect de seră şi unele manifestări ale schimbărilor climatice. 

Sursele de poluare ale mediului ambiant se împart în două mari categorii: 

 surse de impurificare cu particule solide; 

 surse de impurificare cu gaze şi vapori 

Acestea pot fi  surse naturale şi surse artificiale. 

Sursele artificiale sunt, în special, întreprinderile industriale, centralele termoelectrice şi 

termice, mijloacele de transport, instalaţiile de încălzit  pentru locuinţe, incineratoarele de reziduuri 

, etc. 

3.13.2. Apa 

Întreg subbazinul hidrografic Prahova - Teleajen are o suprafaţă de 3738 km2, este cuprins 

între localităţile Predeal şi Adâncata şi face parte din bazinul Ialomiţa. Respectiva suprafaţă acoperă 

79% din suprafaţa administrativă a judeţului Prahova. 

 Principalele râuri care constituie subbazinul Prahovei sunt Prahova şi afluenţii principali ai 

acestuia – Azuga, Doftana, Teleajen, Cricovul Sărat. 

 Judeţul Prahova are 104 de localităţi (2 municipii, 12 oraşe şi 90 de comune). 

Alături de reţeaua de râuri, o serie de lacuri completează imaginea hidrografică a judeţului 

Prahova. Satisfacerea necesarului de apă pentru alimentarea cu apă potabilă şi pentru activitatea 

industrială şi agricolă se realizează şi cu aportul lacurilor de acumulare Paltinu şi la Măneciu. 

Folosinţele consumatoare de apă din subbazinul Prahova preiau apa din surse de suprafaţă şi 

din subteran, apa fiind folosită pentru alimentarea cu apă potabilă, alimentarea cu apă industrială, 

zootehnie, irigaţii, piscicultură, agrement. Repartiţia lungimii cursurilor de apă din întreg 

subbazinul Prahova pe tronsoane caracteristice în anul 2014 este următoarea: 37 % (280 km) - râu  

de clasa I-a de calitate, 16 %(123 km) - râu de clasa a II-a de calitate, 29% (216 km) de clasa a III-a, 

4% (29 km) de clasa  a IV-a şi 14% (103 km) clasa a V-a. 

Analizând datele obţinute conform Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 

161/2006 se observă că din totalul lungimilor de râuri monitorizate, un procent de 52 % se 

încadrează în limitele corespunzătoare clasei a II-a de calitate considerată obiectiv de referinţă. 
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Încadrarea generală în clasele de calitate a III-a, a IV-a şi respectiv a V-a corespunde unui procent 

de 47% din totalul lungimilor de râuri monitorizate. Indicatorii care au determinat încadrarea în 

clase inferioare de calitate au fost cei din grupele: « salinitate »,  « nutrienţi »  şi « regim de oxigen»  

Râul TELEAJEN 

Calitatea râului Teleajen se încadrează în clasa I-a de calitate pe  tronsonul izvoare - amonte 

Drajna, după care se modifică la clasa a III-a, în mod natural datorită izvoarelor sărate din zonă, 

încadrare determinată de valorile înregistrate la grupa de indicatori «salinitate». Trecerea în clasa a 

IV-a este localizată la confluenţa cu pârâul Dâmbu, aval de municipiul Ploieşti.  Deteriorarea 

calităţii râului Teleajen în partea din aval este cauzată de pârâul Dâmbu, care la vărsare se 

încadrează în clasa a V-a de calitate la grupele de indicatori regim de oxigen și nutrienti. 

Din analiza datelor obţinute se constată că din toată lungimea râului un procent de 35 % se 

încadrează în limitele corespunzătoare clasei a II-a de calitate respectiv unei stării ecologice bune. 

În punctele de monitorizare: Gura Vitioarei şi pod Blejoi, valorile medii anuale măsurate 

pentru indicatorii din grupele :  regimul de oxigen, nutrienti, salinitate şi poluanti toxici specifici de 

origine naturala  se incadreaza în clasa  a II-a  şi a III-a de calitate. 

În punctul de monitorizare Moara Domnească, valorile medii anuale măsurate pentru 

indicatorii din grupele:  regimul de oxigen, nutrienți, salinitate și poluanţi toxici specifici de origine 

naturala  se încadrează în clasa  a III-a  şi a IV-a de calitate.  

Fig. 40: Variaţia indicatorilor de apă pe Valea Teleajenului 

 
Sursa: P.U.G. Vălenii de Munte 

 

 

 

Fig. 41: Variaţia indicatorilor de apă pe Valea Teleajenului 
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Sursa: P.U.G. Vălenii de Munte 

 

Fig. 42: Variaţia indicatorilor de apă pe Valea Teleajenului 

 
Sursa: P.U.G. Vălenii de Munte 

 

Fig. 43: Variaţia indicatorilor de apă pe Valea Teleajenului 

 
Sursa: P.U.G. Vălenii de Munte 
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Fig. 44: Variaţia indicatorilor de apă pe Valea Teleajenului 

 
Sursa: P.U.G. Vălenii de Munte 

 

Fig. 45: Variaţia indicatorilor de apă pe Valea Teleajenului 

 
Sursa: P.U.G. Vălenii de Munte 

 

Fig. 46: Variaţia indicatorilor de apă pe Valea Teleajenului 

 
Sursa: P.U.G. Vălenii de Munte 
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3.13.3 Solul 

Solul este un mediu complex care influenţează şi este influenţat de procesele şi condiţiile din 

mediul înconjurător. Astfel solul va fi afectat de calitatea aerului în zona, de deversările accidentale 

de fluide poluante, sau de depozitările necontrolate de deşeuri. Din momentul poluării lui cu diverşi 

compuşi, solul afectat de prezenţa acestor poluanţi devine o sursă de poluare atât pentru apele 

freatice sau de suprafaţă (apele pluviale constituind vehiculul), cât şi pentru atmosferă (volatilizarea 

acelor compuşi).  

Solul reprezintă factorul de mediu care integrează toate consecinţele poluării constând în 

creşterea concentraţiei ionilor de hidrogen (pH), modificarea compoziţiei, eliberarea ionilor metalici 

cu efecte negative asupra vegetaţiei, asupra apei subterane şi chiar a omului, direct sau indirect prin 

alimentaţie şi apă. 

Calitatea solului în intravilanul oraşului Vălenii de Munte este afectata în principal de: 

 gestiunea necorespunzătoare a deşeurilor menajere şi din construcţii; 

 traficul auto – indirect prin noxele degajate în aer. 

Solurile degradate în oraşul Vălenii de Munte au rezultat din acţiunea unor factori în 

principal umani şi numai într-o mică măsură naturali. 

Principalele categorii de impacturi umane asupra mediului şi în special asupra solului sunt: 

 locuirea; 

 unele activităţi industriale; 

 defrişările şi desfiinţarea extinsă de livezi; 

 exploatarea intensivă a unor resurse naturale; 

O forma de poluare a solului datorita factorilor umani o constituie depozitarea deşeurilor 

menajere: 

 la întâmplare, constituind focare de poluare atât pentru mediu, cât şi pentru populaţie; 

 Degradarea solului se produce şi în zona cursurilor de apă fără lucrări ne regularizare, 

prin eroziuni de maluri mai ales în caşul văilor şi viroagelor torenţiale. 

Pe teritoriul oraşului se întâlnesc zone cu alunecări active de teren precum şi ogaşe, ravene 

şi văi ravenate. Acestea din urmă sunt dovezi ale eroziunii de adâncime, prezentă în zona de deal, 

pe versanţii puternic înclinaţi. 

Fenomenul de alunecare a terenului este evident mai ales în zonele în care au fost tăiaţi toţi 

pomii din livezi şi s-au tăiat arbori din saduri. 
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Exploatarea extinsă a nisipului cuarţos pe versantul situat pe malul stâng al râului Teleajen 

(cariera Frânghie şi cariera Copâceni) a condus la degradarea locală a unor zone de versant, în lipsa 

măsurilor susţinute de limitare a despăduririlor şi eroziunilor. 

De asemenea, zonele care au rost folosite ca iazuri de decantare a nisipului în cursul 

procesului de producţie şi la care s-a renunţat ulterior, constituie terenuri neproductive, degradate şi 

care nu oferă nici condiţii de construibilitate. 

În urma monitorizării calităţii solului, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova, 

din punct de vedere al conţinutului de metale grele,  în cele 5 puncte de monitorizare de pe Valea 

Teleajenului, valorile medii anuale măsurate pentru indicatorii: nichel şi cupru depăşesc foarte puţin 

valorile normale în sol. Pentru indicatorii: cadmiu, plumb şi zinc valorile medii anuale măsurate se 

încadrează în valorile normale în sol (conform Ordinului Ministerului Mediului 756 / 1997) . 

 

 

Fig. 47: Variaţia indicatorilor de sol de pe Valea Teleajenului 

 
Sursa: P.U.G. Vălenii de Munte 

Fig. 48: Variaţia indicatorilor de sol de pe Valea Teleajenului 
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Sursa: P.U.G. Vălenii de Munte 

 

 

Fig. 49: Variaţia indicatorilor de sol de pe Valea Teleajenului 

 
Sursa: P.U.G. Vălenii de Munte 

 

Fig. 50: Variaţia indicatorilor de sol de pe Valea Teleajenului 

 
Sursa: P.U.G. Vălenii de Munte 

Fig. 51: Variaţia indicatorilor de sol de pe Valea Teleajenului 
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Sursa: P.U.G. Vălenii de Munte 

 

Tabel nr. 9 -  Valori de referinţă pentru urme de elemente chimice în sol 

 

Urme de 

element 

Valori normale 

(mg/kg sol uscat) 

Praguri de alertă/ Tipuri de folosinţe 

Sensibile 

(mg/kg sol uscat) 

Mai puţin sensibile 

(mg/kg sol uscat) 

Cadmiu 1 3 5 

Nichel 20 75 200 

Cupru 20 100 250 

Zinc 100 300 700 

Plumb 20 50 250 

Sursa: P.U.G. Vălenii de Munte 

 

Studiile pedologice şi agrochimice, elaborate în vederea realizării/reactualizării sistemului 

judeţean/naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură (conf. Legii 444/2002 şi ord. MAAP 

nr.223/2002), au fost elaborate pentru un număr de 25 localităţi, însumând o suprafaţă de  68.678,0 

Ha. 

3.13.4 Biodiversitatea 

Efectele poluării asupra plantelor 

Bioxidul de sulf 

Efectele fitotoxice ale SO2 sunt influenţate de abilitatea ţesuturilor plantelor de a converti 

SO2 în forme relativ netoxice. Sulfitul (SO3 
2-) şi acidul sulfitic (HSO3-) sunt principalii compuşi 
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formaţi prin dizolvarea SO2 în soluţii apoase. Efectele fitotoxice sunt micşorate prin convertirea lor 

prin mecanisme enzimatice şi neenzimatice în sulfat, care este mult mai puţin toxic decât sulfitul. 

În funcţie de cantitatea de SO2 pe unitatea de timp la care este expusă planta, apar efecte 

biochimice şi fiziologice cum sunt: degradarea clorofilei, reducerea fotosintezei, creşterea ratei 

respiratorii, schimbări în metabolismul proteinelor, în bilanţul lipidelor şi al apei şi în activitatea 

enzimatică.  

Aceste efecte se traduc prin necroze, reducerea creşterii plantelor, creşterea sensibilităţii la 

agenţi patogeni şi la condiţii climatice excesive. 

În cadrul vegetaţiei apar astfel schimbări ale echilibrului interspecific – reducerea 

varietăţilor sensibile determină alterarea structurii şi funcţiilor întregii comunităţi. 

Oxizii de azot 

Până la anumite concentraţii, oxizii de azot au efect benefic asupra plantelor, contribuind la 

creşterea acestora. În aceste cazuri s-a observat totuşi o creştere a sensibilităţii la atacul insectelor şi 

la condiţiile de mediu (de exemplu la ger). Peste pragurile toxice, oxizii de azot au acţiune 

fitotoxică foarte clară. 

Mărimea daunelor suferite de plante este funcţie de concentraţia poluantului, timpul de 

expunere, vârsta plantei, factorii edafici, lumina şi umezeala. Simptomele se clasifică în "vizibile" şi 

"invizibile". Cele invizibile constau în reducerea fotosintezei şi a transpiraţiei. Cele vizibile apar 

numai la concentraţii mari şi constau în cloroze şi necroze. 

Oxizii de azot în combinaţie cu alţi poluanţi 

Studiile de specialitate au pus în evidenţă efectul sinergic al bioxidului de azot şi al 

bioxidului de sulf, precum şi al acestor două gaze cu ozonul. 

Efectele poluării asupra animalelor 

Oxizii de azot 

Expunerile pe medie durată (circa 1…2 săptămâni) a animalelor la concentraţii de NOx de 2 

ppm (3160 g/m3) conduc la – apariţia edemelor pulmonare, la creşterea metabolismului 

antioxidant şi a enzimelor pulmonare, asociate cu afectarea celulelor.  

Expunerile pe termen lung conduc la emfizeme pulmonare, cu modificări ale membranei 

alveolare, pierderea epiteliului ciliat şi formarea de colagen atipic. Aceste modificări ireversibile s-

au observat chiar la concentraţii coborâte (0,1 ppm = 190 g/m3). 

S-a observat că deteriorările pulmonare induse prin expunerea la aceste concentraţii 

continuă şi după încetarea expunerii.  
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S-a remarcat, de asemenea, ca NOx determină creşterea susceptibilităţii la infecţiile 

pulmonare de natură virală şi care pot conduce, chiar în cazul expunerii la concentraţii relativ 

scăzute (0,5 ppm), la creşterea mortalităţii. 

Expunerea pe termen scurt (ore) la niveluri coroborare de NOx conduce rar la efecte 

cuantificabile. Totuşi, expunerea pe durate de ordinul săptămânilor la concentraţii mici poate 

determina o serie de efecte ca: 

 alterarea metabolismului; 

 alterarea structurii şi funcţiei plămânilor; 

 efecte extrapulmonare.  

Monoxidul de carbon 

Efectele CO asupra organismelor animale sunt similare celor evidenţiate în cazul 

organismelor umane, prezentate mai jos. 

Studiile epidemiologice au pus în evidenţă patru tipuri de efecte asupra sănătăţii umane, 

asociate cu expunerile la monoxid de carbon (în special cele care produc niveluri ale carboxi-

hemoglobinei COHb sub 10%): 

 efecte cardiovasculare; 

 efecte neurocomportamentale; 

 efecte asupra fibrinolizei; 

 efecte perinatale. 

Hipoxia cauzată de CO determină deficienţe în funcţiile organelor senzoriale şi a ţesuturilor. 

Nivelurile ridicate ale COHb determină şi efecte secundare, ca de exemplu schimbări în pH-

ul sângelui şi în fibrinoliză, reducerea greutăţii fătului la naştere şi dezvoltarea postnatală întârziată. 

Bioxidul de sulf şi particulele în suspensie 

Rezultatele studiilor de specialitate evidenţiază că expunerea timp de 24 de ore la 

concentraţii de SO2 şi particule în suspensie de 500 g/m3 determină creşterea semnificativă a ratei 

zilnice a mortalităţii, faţă de normal. 

În cazul expunerii pe termen scurt şi mediu, la concentraţii de particule de 11…272 g/m3si 

de SO2 de 0…281 g/m3 se remarcă o scădere importantă a capacităţii vitale. 

În cazul expunerii pe termen lung, la concentraţii coborâte (30…100 g/m3) s-a constatat: 

 afectarea funcţiei pulmonare;  

 stări de disconfort; 

 pierderea memoriei. 
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3.13.5 Starea pădurilor 

Vegetaţia este specifică pădurilor de foioase care în ultimul timp sunt restrânse prin 

intervenţia abuzivă a oamenilor. În prezent peste 60% din suprafaţa oraşului este destinată 

pădurilor, păşunilor şi terenurilor agricole. Fagul, gorunul, carpenul, alunul, măceşul, aninul, plopul 

acoperă dealurile de peste apa Telejenului. Pădurile acoperă parţial Dealurile Pricopului, Dealul "La 

Peri", Culmea Beţivului şi Dealul Pitrei. În gospodăriile locuitorilor se cultivă prunul care apare 

stilizat şi pe noua stemă a oraşului ca un pom de tradiţie, mărul, părul şi leguminoasele. 

3.13.6 Zgomotul 

Caracteristicile fizice sau obiective ale zgomotului privesc tăria sau intensitatea, care se 

măsoară în decibeli sau foni şi frecvenţa, exprimată în hertzi. Ele constituie însuşiri care conferă 

zgomotului potenţe nocive, indiferent de preferinţe şi de starea psihică a individului. 

Aprecierea generală a tăriei şi repetării zgomotelor în timp şi spaţiu a determinat următoarea 

ordine descrescând ca importanţă, a surselor de zgomot: 

 circulaţia rutieră (transportul); 

 producţia (industria, meşteşugurile); 

 construcţiile şi montajele; 

 comerţul; 

 jocurile şi sporturile.  

Regimul fonic se exprimă prin următorii indicatori: 

 Depăşiri ale normelor nivelului de zgomot înregistrate prin măsurători (depăşiri în 

decibeli); 

 Durata şi frecvenţa depăşirii nivelului admisibil (în valori absolute, perioade etc.); 

 Valoarea relativă a zgomotului; 

 Determinarea valorilor zgomotului produs de tranzitul transportului greu prin localitate; 

 Precizarea poziţiei localităţii în raport cu reţeaua drumurilor interurbane.  

Hărţi strategice de zgomot 

Directiva 2002/49/EC privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant este transpusă în 

legislaţia românească prin HG 321/2005 republicată – şi stabileşte cadrul general pentru dezvoltarea 

măsurilor de reducere a zgomotului emis de sursele principale de zgomot, în special de vehiculele 

rutiere, feroviare şi de infrastructura acestora, de aeronave, de echipamentele industriale, 

echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor şi maşinile industriale mobile. 
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Pe baza hărţilor strategice de zgomot se elaborează planurile de acţiune pentru prevenirea şi 

reducerea zgomotului ambiant. Planul de acţiune este punctul de pornire pentru cartarea strategică a 

zgomotului.  

Planul de acţiune este un document în care autoritatea competentă descrie acţiunile pe care 

le va întreprinde în scopul reducerii şi prevenirii zgomotului din exterior.  

Acest document se bazează pe cartarea strategică a zgomotului, ţinând seama de orice alte 

activităţi planificate de autorităţi în scopul reducerii zgomotului. 

Conform HG 321/2005 republicată, planurile de acţiune sunt planuri destinate gestionării 

problemelor şi efectelor cauzate de zgomot, incluzând măsuri de diminuare, dacă este necesar. 

Măsurile pe care autorităţile le pot întreprinde sunt de exemplu: 

 planificarea traficului; 

 amenajarea teritoriului; 

 măsuri tehnice la nivelul surselor de zgomot; 

 alegerea surselor mai silenţioase; 

 măsuri de reducere a transmiterii zgomotului; 

 introducerea după caz, a pârghiilor economice stimulative care să încurajeze diminuarea 

sau menţinerea valorilor nivelurilor de zgomot sub maximele premise. 

3.13.7 Disfuncţionalităţi privind calitatea factorilor de mediu  

 
Au fost identificate principalele probleme de mediu la nivelul oraşului Vălenii de Munte şi 

sunt prezentate mai jos după criteriul ierarhiei: 

Tabel nr. 9 -  Ierarhizarea problemelor de mediu 

Nr.

Crt. 
Problema 

1. Gestionarea defectuoasă a deşeurilor menajere şi industriale 

2. Neasigurarea cantităţii şi calităţii apei preluate şi evacuate 

3. Poluarea atmosferei generată de surse industriale şi riscul unor accidente  

4. 
Structuri organizatorice instabile, neconcordante cu obiectivele generale/specifice de 

protecţie a mediului înconjurător 

5. Calitatea necorespunzătoare a aerului ambiental 

6. Educaţie ecologică 

7. Vegetaţie periclitată cantitativ şi calitativ 
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Nr.

Crt. 
Problema 

8. Insuficienta implicare a factorilor de decizie în soluţionarea problemelor de mediu 

9. Poluarea solului şi a apelor subterane 

10. Zgomot şi vibraţii  

11. Fauna periclitată cantitativ 

12. Fenomene şi dezastre naturale 

Sursa: P.U.G. Vălenii de Munte, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL IV: ANALIZA SWOT 
 

ACTIVITĂȚI ECONOMICO-FINANCIARE ȘI AGRICULTURĂ 
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PUNCTE  TARI PUNCTE SLABE 

- Existenţa unui număr mare de agenţii şi 
sucursale bancare; 
- Existenţa punct ANAF Vălenii de Munte; 
- Existenţa unui Parc Industrial în oraşul Vălenii 
de Munte; 
- Forţa de muncă calificată şi necalificată şi 
relativ ieftina; 
- Punct de lucru APIA Vălenii de Munte; 
- Proximitate de centre economice dezvoltate; 
- Număr mare de agenți economici; 
- Zone cu specific urbanistic industrial clar 
delimitat; 
- Acces la infrastructura rutieră (DN1A);   
- Acces la calea ferată; 
- Acces la infrastructura tehnico - edilitară 
(reţele de alimentare cu apă, canalizare, gaze 
naturale, energie electrică, internet și 
televiziune); 
- Existenta surselor informaţionale în domeniul 
finanţării proiectelor. 

- Zone industriale cu potențial nedezvoltat 
corespunzător; 
- Migrarea tinerilor către alte orașe mai 
dezvoltate; 
- Lipsa unor structuri specializate care sa 
sprijine mediul de afaceri ; 
- Cultura antreprenorială slab dezvoltata, 
cunoştinţe manageriale scăzute; 
- Înregistrare scăzută în registrul de carte 
funciara a terenurilor proprietate publica şi 
privata;  
- Agricultura slab dezvoltată; 
- Suprafețe agricole restrânse şi dispersate; 
- Nevalorificarea potențialului agricol existent. 
 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Demararea unor parteneriate intra şi  
intercomunitare de dezvoltare economică, 
industrială sau agricolă; 
- Dezvoltarea unor programe coerente de 
reconversie profesională adaptate la noile cerinţe 
de piaţă; 
- Iniţierea de proiecte şi accesarea fondurilor 
europene pe toate axele de finanţare deschise; 
- Sistematizarea zonelor economice existente; 
- Identificarea și comasarea terenurilor agricole; 
- Finalizarea procedurilor de retrocedare; 
- Înregistrarea sistematică a imobilelor în 
registrul de carte funciară. 
 

- Migraţia și îmbătrânirea forței de muncă; 
- Creșterea şomajului în zonă;  
- Instabilitate legislativă; 
- Oferte de creditare greu accesibile; 
- Slaba diversificare a sectoarelor economice; 
- Vulnerabilitate la schimbările de pe piaţa. 
 
 

 
 

 

DEZVOLTARE URBANA 

PUNCTE  TARI PUNCTE SLABE 



 
 
 
 
 

 
 

121

- Nivelul ridicat de racordare al locuinţelor la 
infrastructura tehnico – edilitară (reţele de 
alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, 
energie electrică, internet și televiziune); 
- Sursa de apă potabilă proprie (baraj de priză); 
- Număr ridicat de locuinţe şi case de vacanţă; 
- Infrastructura de drumuri şi poduri bine 
dezvoltate; 
- Suprafaţa spatiilor verzi raportată la suprafaţa 
totală a localităţii este în creştere; 

- Infrastructura pentru biciclete slab dezvoltată; 
- Spatii de parcare insuficiente; 
- Reabilitarea termică a locuinţelor se află într-
un stadiu incipient de degradare; 
- Zone rezidenţiale slab dezvoltate. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Reabilitarea termica a clădirilor în vederea 
eficientizării consumului de energie cât şi a 
îmbunătăţării aspectului acestora; 
- Dezvoltarea de zone rezidenţiale; 
- Accesarea fondurilor europene pe toate axele 
deschise unde autorităţile locale pot fi 
beneficiari; 
- Sistematizarea zonelor economice existente; 
- Construirea unei parcări subterane şi 
supraterane pe mai multe nivele; 
- Amenajarea unui circuit de piste pentru 
biciclete. 

- Construirea în mod haotic, fără respectarea 
normelor de arhitectura specifice zonei; 
- Neinstituirea unui control riguros în domeniul 
urbanismului şi amenajării teritoriului; 
- Politici de creditare în vederea construirii de 
locuinţe necorelate cu veniturile populaţiei; 
- Instabilitate legislativa în domeniu. 

 
TURISM 

PUNCTE  TARI PUNCTE SLABE 

- Existența unei infrastructuri rutiere dezvoltate 
și modernizate; 
- Existența de acces la calea ferată; 
- Calitate ridicată a aerului, apei și solului; 
- Existenţa monumentelor şi edificiilor istorice 
intrate în circuitul turistic; 
- Existența unor înfrăţiri culturale şi turistice cu  
oraşele Eaubonne - (Franţa), Cimişlia 
(Republica Moldova) şi Saranda - (Albania);  
- Proximitatea de stațiuni turistice recunoscute 
național și internațional; 
- Organizarea diferitelor evenimente menite sa 
atraga turisti; 
- Creşterea şi dezvoltarea numărului de unităţi 
turistice şi implicit a spatiilor de cazare. 

- Locuri de cazare insuficient promovate și cu 
grad de confort redus ; 
- Resurse financiare, investiţii autohtone şi 
străine insuficiente pentru dezvoltarea spațiilor 
de cazare şi atragerea turiştilor;  
- Lipsa unui centru de informare turistică ; 
- Zone turistice cu potenţial slab dezvoltat; 
- Infrastructura pentru biciclete slab dezvoltata; 
- Promovarea potenţialului turistic este relativ 
scăzută; 
- Insuficienta punere în valoare a obiectivelor 
turistice; 
- Nivelul redus de utilizare a capacităţii de 
cazare şi a duratei medii de şedere în localitate 
în raport cu potenţialul turistic existent. 
 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Valorificarea din punct de vedere turistic şi - Lipsa resurselor financiare în vederea 
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cultural a parteneretiatelor încheiate cu oraşele 
înfrăţite (Eaubonne, Cimişlia şi Saranda); 
- Încheierea altor partenereriate  în vederea 
derulării unor proiecte comune în domeniul 
turismului;  
- Promovarea turismului local în cadrul 
târgurilor naţionale şi internaţionale şi a altor 
evenimente; 
- Promovarea turismului local în mass-media, 
reţele de socializare, internet. etc.; 
- Înfiinţarea unui centru de promovare şi 
informare turistica în oraşul nostru; 
- Accesarea de fonduri comunitare în vederea 
conservării şi valorificării resurselor naturale şi 
culturale şi dezvoltării infrastructurii din turism; 
- Accesarea de fonduri europene în vederea 
construirii unui circuit turistic pe bicicleta (piste 
de biciclete care sa lege obiective turistice din 
oras şi zonele adiacente); 
- Dezvoltarea turismului de afaceri; 
- Restaurarea, renovarea, reabilitarea 
obiectivelor din patrimoniul cultural-istoric şi 
valorificarea lor din punct de vedere turistic; 
- Exploatarea zonelor turistice pe tot parcursul 
anului prin organizarea de drumeţii pe trasee 
bine stabilite, echitaţie, agro şi ecoturism; 
- Posibilitatea înfiinţării unui parc de aventura. 
 

întreţinerii şi dezvoltării infrastructurii în turism; 
- Migraţia turiştilor români către destinaţiile 
externe; 
- Degradarea patrimoniului arhitectural; 
- Calamităţi naturale şi implicit distrugerea 
potenţialului turistic. 

 

INFRASTRUCTURA  RUTIERA şi RETELE TEHNICO- EDILITARE 

PUNCTE  TARI PUNCTE SLABE 

- Acces la infrastructura rutiera (DN 1A)  şi 
feroviara; 
- Acces la transportul aerian – aproximativ 90 
km; 
- Gradul ridicat de modernizare al străzilor;  
- Infrastructura tehnico-edilitara dezvoltata – 
reţele de apa şi canalizare, energie electrica şi 
gaze naturale, telefonie fixa şi mobila şi internet, 
televiziune prin cablu; 
- Extinderea reţelei de canalizare a oraşului; 
- Existenta a doua staţii de tratare a apei uzate; 

- Absenta unei centuri ocolitoare a oraşului în 
vederea mutării traficului greu; 
- Numărul insuficient al locurilor de parcare în 
raport cu numărul de maşini; 
- Lungimea pistelor de biciclete este relativ mica 
fata de necesităţile oraşului;  
- Existenţa unor străzi cu trotuare neamenajate; 
- Lipsa energiei termice în sistem centralizat; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Construirea unei centuri ocolitoare care să - Cadrul legislativ instabil; 
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descongestioneze traficul; 
- Accesarea de fonduri europene în vederea 
dezvoltării infrastructurii rutiere; 
- Accesarea de fonduri europene în vederea 
dezvoltării şi modernizării reţelelor tehnico - 
edilitare; 
- Analiza tuturor posibilităţilor în vederea 
creşterii numărului locurilor de parcare - 
construirea unei parcări subterane sau 
supraterane pe mai multe nivele; 
- Amenajarea trotuarelor acolo unde este cazul; 
- Amenajarea pistelor de biciclete. 

- Declinul transportului feroviar la nivel 
naţional; 
- Suspendarea programelor operaţionale şi 
neaccesarea fondurilor europene. 

 
EDUCATIE  

PUNCTE  TARI PUNCTE SLABE 

- Infrastructura şcolară bine dezvoltată; 
- Laboratoare şi ateliere şcolare bine dotate; 
- Personal didactic calificat şi performant, 
preocupat de propria perfecţionare şi formare 
continua cu disponibilitate pentru inovaţie şi 
lucru în echipa; 
- Existenţa unei biblioteci publice orăşeneşti; 
- Existenţa bibliotecilor şcolare în fiecare unitate 
de învăţământ; 
- Existenţa cabinelor medicale şcolare în toate 
unităţile de învăţământ ; 
- Grad mare de promovabilitate al examenelor 
şcolare; 
- Disponibilitatea şi responsabilitatea unor 
instituţii publice de a veni în sprijinul unităţilor 
de învăţământ. 

- Diminuarea populaţiei şcolare determinată de 
sporul negativ de natalitate; 
- Lipsa locuinţelor de serviciu pentru cadrele 
didactice din unităţile de învăţământ care au 
domiciliul în alta localitate; 
- Lipsa personalului medical specializat şi a 
psihologilor şi logopeţilor în unităţile de 
învăţământ; 
- Lipsa şcolilor  de vara, a taberelor şcolare; 
- Lipsa after-school; 
- Lipsa de implicare a elevilor şi părinţilor în 
luarea deciziilor  
- Lipsa de implicare a părinţilor în medierea, 
întreţinerea şi finalizarea eficienta a unor 
colaborări şi parteneriate benefice; 
 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Atragerea fondurilor europene necesare 
îmbunătăţirii actului educaţional; 
- Parteneriate între unităţi de învăţământ din ţară 
şi din străinătate în vederea realizării schimbului 
de experienţa între elevi şi profesori; 
-  Actualizarea bazei materiale în funcţie de 
noile cerinţe a sistemului educatinal; 
-  Programe şcolare extraşcolare realizate prin 
parteneriate locale, regionale, naţionale şi 
internaţionale; 
 - Anveloparea tuturor clădirilor în care 
funcţionează unităţi de invatamant în orasul   
Valenii de Munte; 

- Scăderea natalităţii şi implicit scăderea 
numărului populaţiei şcolare; 
- Migrarea profesorilor în alte tari în vederea 
obtinerii unor venituri mai mari; 
- Scaderea prestigiului profesiei didactice; 
- Educatia nu mai este privita ca mijloc de 
promovare al valorilor; 
- Abandonul scolar; 
- Instabilitate legislativa. 



 
 
 
 
 

 
 

124

- Eficientizarea energetica a cladirilor, montarea 
de panouri solare şi fotovoltaice. 

 
CULTURA 

PUNCTE  TARI PUNCTE SLABE 

- Patrimoniu istoric şi cultural bogat; 
- Proximitate cu alte centre culturale importante; 
- Existenta unui număr mare de lăcaşe de cult; 
- Existenta Centrului Cultural Valenii de Munte; 
- Existența unor programe pentru tineret în 
cadrul Centrului Cultural; 
- Existenta unei biblioteci orasenesti; 
- Existenta Muzeului Nicolae Iorga şi a celor 
adiacente; 
- Organizarea şi desfasurarea unor evenimente 
culturale anuale cu traditie precum Universitatea 
Populara de Vara Nicolae Iorga şi Targul de 
Stamarie,  Ziua orasului, Festivalul Toamnei, 
etc. 
 

- Absenta unui cinematograf; 
- Promovare insuficienta a potentialului cultural; 
- Slaba implicare a societatii civile în actiuni de 
voluntariat; 
- Slaba implicare a unitatilor de invatamant în 
activitati culturale; 
- Schimburi culturale reduse la nivel local, 
judetean, national şi international; 
- Lipsa unei abordari intersectoriale privind 
punerea în valoare a patrimoniului cultural 
indeosebi în relatia cu turismul şi industria 
hoteliera. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Incheierea de parteneriate cu diverse institutii 
de cultura şi nu numai, pentru dezvoltarea şi 
valorificarea potentialului cultural; 
- Dezvoltarea unor activitati cultural-educative 
pentru segmentul de populatie tanara; 
- Revigorarea traditiilor, a obiceiurilor, a 
mestesugarilor prin crearea de ateliere culturale; 
- Accesarea fondurilor europene în vederea 
restaurarii, conservarii şi valorificarii 
patrimoniului cultural; 
- Promovarea patrimoniului cultural pe diverse 
cai (presa, mass-media, retele de socializare, 
internet); 
- Marcarea unor circuite turistice care sa 
cuprinda mai multe obiective culturale; 
-  Construirea unui cinematograf prin accesarea 
fondurilor comunitare; 
-  Organizarea unor evenimente cultural-sportive 
pe diferite segmente de varsta; 
- Certificarea şi branduirea Tuicii de Valeni. 

- Degradarea patrimoniului cultural; 
- Pierderea traditiilor locale; 
- Pierderea interesului pentru cultura; 
- Subfinantarea programelor culturale şi ale 
institutiilor de cultura; 
- Alterarea mediului traditional ca urmare a  
neinstituiri controlului în domeniul urbanismului 
şi amenajarii teritoriului; 
- Migrarea tinerilor în starinatate 
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SANATATE 

PUNCTE  TARI PUNCTE SLABE 

- Existenta unui spital orasenesc modernizat 
pentru care s-au obtinut toate acreditarile 
necesare functionarii lui; 
- O dotare corespunzatoare a spitalului cu 
aparatura şi tehnica medicala ; 
- Existenta unui numar suficient de mare 
cabinete stomatologice; 
-Existenta unui numar suficient de medici de 
familie; 
-Retea de farmacii bine structurata. 
 

- Deficit de personal medical; 
- Sistemul sanitar este insuficient finantat; 
- Dotare deficitara cu aparatura medicala; 
- Lipsa personal medical specializat în utilizarea 
aparaturii medicale; 
- Absenta unui punct framaceutic care sa 
functioneze non-stop. 
 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Demararea unor proiecte în domeniul sanatatii 
în vederea accesarii fondurilor europene pentru 
dezvoltarea infrastructurii în sistemul local de 
sanatate; 
- Implementarea unor campanii de informare a 
cetatenilor în vederea preveneririi bolilor 
cardiovasculare, a diabetului şi a altor boli; 
- Implementarea unor campanii de informare a 
cetatenilor în vederea preveneririi consumului 
de droguri, alcool şi substante cu proprietati 
psihoactive; 
- Accesarea fondurilor europene în vederea 
eficientizarii energetice a cladirilor în care 
functioneaza unitati medico-sanitare; 
- Montarea panourilor solare şi fotovoltaice 
pentru  eficintizarea consumului de energie în 
unitatile medico-sanitare; 
- Construirea de locuinte pentru medici şi 
personalul medico-sanitar;  
- Anveloparea tuturor cladirilor din incinta 
Spitalului orasenesc Valenii de Munte; 
- Sprijinirea mediului privat în domeniul 
medico-sanitar. 

- Migratia personalului medical în toate statele 
lumii; 
- Scaderea calitatii serviciilor medicale datorate 
subfinantatii unitatilor medicale sau plecarii 
medicilor şi asistentelor; 
- Costul ridicat al medicamentelor şi serviciilor 
medicale. 
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PROTECTIE SOCIALA 

PUNCTE  TARI PUNCTE SLABE 

- Organizarea şi functionarea Serviciului public 
de asistenta sociala la nivelul UAT; 
- Specialializarea asistentilor personali prin 
cursuri de formare profesionala; 
- Informare rapida cu privire la toate formele de 
sistenta sociala şi ajutoare de stat. 

- Cresterea numarului beneficiarilor de ajutor 
social 
- Lipsa unor centre pentru ingrijirea persoanelor 
varstnice sau cu dezabilitati 
- Lipsa unei cantine sociale 
- Slaba implicare a sociatatii civile în actiuni de 
voluntariat. 
 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Infiintarea unor centre specializate pentru 
ingrijirea persoanelor varstnice sau cu 
dezabilitati, a copiilor abandonati şi a vicimelor 
violentei domestice; 
- Infiintarea unei cantine sociale; 
- Identificarea persoanelor cu nevoi sociale; 
- Reintegrarea sociala a persoanelor supuse 
excluziunii sociale; 
- Incheierea de parteneriate cu diferite ONG-uri 
în vederea rezolvarii favorabile a tuturor 
cazurilor cu probleme sociale care nu pot fi 
rezolvate la nivelul localitatii noastre; 
- Infiintarea unor spatii de interactiune sociala. 
 

-Destramarea familiilor în urma migrarii 
persoanelor apte de munca; 
- Cresterea  abandonului scolar; 
- Sporul natural negativ al populatiei. 
 

 
 

MEDIU 

PUNCTE  TARI PUNCTE SLABE 

- Existenta unui compartiment de specialitate la 
nivelul aparatului de specialitate al primarului; 
- Nu este dezvoltata la nivelul orasului o  
industrie cu un grad foarte mare de poluare; 
-  A fost modernizata  statia de epurare a 
orasului; 
- S-au finalizat extinderi ale retelei de canalizare 
din fonduri de la bugetul local; 
- Existenta unui depozit de ecologizare a 
deseurilor şi a unei statii de brichetare; 
 

- Nivel redus de producere a energiei 
regenerabile; 
- Existenta unor zone cu risc de degradare; 
- Exista cursuri de apa care nu au fost 
regularizate, existand astfel, riscul de inundatie; 
- Neimplicarea populatiei în activitati de 
ecologizare. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
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- Atragerea fondurilor europene în vederea 
dezvoltării unor proiecte care sa protejeze 
mediul înconjurător; 
- Accesarea fondurilor europene în vederea 
dezvoltării unor lucrări de investiţii în domeniu 
salubrizaţii, canalizării şi apelor uzate; 
- Accesarea fondurilor europene în vederea 
dezvoltării unor proiecte pentru producerea 
energiei regenerabile; 
- Montarea de panouri solare şi panouri 
fotovoltaice; 
- Dezvoltarea unui sistem de colectare selectiva 
a deşeurilor; 
- Înfiinţarea unor centre de colectare şi reciclare 
a deşeurilor; 
- Ecologizarea albiilor râurilor şi afluenţilor 
acestora care traversează oraşul Valenii de 
Munte; 
- Ecologizarea pajistilor şi pasunilor; 
- Extinderea şi amenajarea parcurilor şi zonelor 
verzi; 
- Impadurirea terenurilor în vederea crearii unor 
zone de protectie. 

- Accentuarea gradului de degradare a solului ca 
urmare a defrişării suprafeţelor împădurite - 
eroziune, alunecari de teren , desertizare; 
- Depozitarea necontrolata a deseurilor; 
- Poluarea surselor de aer şi apa; 
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CAPITOLUL V: STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAŞULUI VĂLENII 

DE MUNTE, PENTRU PERIOADA 2021– 2027 

5.1. Viziunea  de dezvoltare 2021-2027 

 
Strategia de dezvoltare reprezintă un concept strategic ce cuprinde aspectele spațiale, 

cantitative şi calitative esențiale ce țin de evoluția  viitoare a localității. Lipsa unui astfel de concept 

poate aduce la o activitate administrativă haotică şi la o gestionare ineficientă a resurselor proprii. 

Astfel, printr-un cadru coerent şi o coordonare la nivel strategic, pot fi formulate obiective 

strategice, permițând o activitate administrativă coerentă şi o gestionare eficientă a resurselor 

proprii. Strategia de dezvoltare trebuie să fie concretă şi cu obiective realizabile. 

Strategia de dezvoltare locala a oraşului Vălenii de Munte se corelează cu obiectivele pe 

termen mediu şi lung ale dezvoltării teritoriale regionale şi naționale, ce vizează reducerea 

disparităților de dezvoltare socio-economică prin creşterea competivității pe plan economic, 

dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de bază, precum şi valorificarea eficientă a 

capitalului uman. 

Oraşul Vălenii de Munte îşi va consolida poziţia economică pe plan regional, devenind un 

centru economic atractiv pentru investitori, cu infrastructură specifică dezvoltată şi locuri de muncă 

specializate. Vălenii de Munte va oferi locuitorilor săi condiţii bune de trai prin dezvoltarea 

serviciilor publice şi îmbunătăţirea infrastructurii rutiere, mediu, turism, etc., punând un accent 

deosebit pe respectarea cetăţenilor, prin îmbunătăţirea infrastructuri, a serviciilor, a educaţiei şi 

sanatatii, valorilor culturale locale şi pe protejarea mediului natural. 

Plecând de la viziunea pentru următorii 7 ani s-au conturat următoarele obiective strategice: 

DIRECŢIA STRATEGICĂ 1 - INFRASTRUCTURĂ MODERNĂ ȘI SUSTENABILĂ 

Obiectivul strategic nr.1. Îmbunătăţirea accesibilității şi serviciilor de bază din orașul Vălenii 
de Munte 

Măsura 1.1. Modernizarea infrastructurii rutiere si de acces  

Măsura 1.2. Modernizarea si extinderea structurii tehnico-edilitare  

 

DIRECŢIA STRATEGICĂ 2-DEZVOLTARE ECONOMICĂ DURABILĂ 
Obiectivul strategic nr.2-Dezvoltarea echilibrată a economiei locale 

Măsura 2.1. Crearea infrastructurii pentru dezvoltarea afacerilor 

Măsura 2.2. Atragerea investitorilor în orasul Vălenii de Munte 

Măsura 2.3. Promovarea si susținerea economiei circulare 
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Măsura 2.4. Măsuri pentru susținerea si dezvoltarea activităţilor economice 

Măsura 2.5. Creşterea competitivității prin inovare, digitalizare si dezvoltare 

economică 

Măsura 2.6. Valorificarea durabilă a resurselor naturale ale orașului în vederea creșterii 

atractivității si competitivității sectoarelor economice principale 

 

DIRECŢIA STRATEGICĂ 3-DEZVOLTARE EDUCAŢIONALĂ 
Obiectivul strategic nr.3-îmbunătăţirea accesului la servicii de calitate şi favorabile incluziunii 
în educaţie, formare şi învățarea pe tot parcursul vieţii 

Măsura 3.1. Îmbunătăţirea infrastructurii educaționale si asigurarea unui proces de 

învățare modern adaptat cerințelor pieței 

Măsura 3.2. Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor şi cadrelor didactice 

pentru fiecare nivel educațional 

Măsura 3.3. Creşterea competențelor digitale ale elevilor prin dezvoltarea infrastructurii 

si dotărilor specifice 

Măsura 3.4. Creşterea accesului la serviciile de educaţie şi formare profesională pentru 

persoanele aparținând grupurilor vulnerabile 

Măsura 3.5. Creşterea participării şi îmbunătăţirea ofertei pentru formarea profesională 

continuă (centre comunitare pentru învățare permanentă) 

Măsura 3.6. Modernizarea şi îmbunătăţirea accesului la infrastructura sportivă 

educațională 

 

DIRECŢIA STRATEGICĂ 4 - PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CREŞTEREA 
EFICIENŢEI ENERGETICE, STIMULAREA UTILIZĂRII SURSELOR ALTERNATIVE 
DE ENERGIE 
Obiectivul strategic nr.4 - Dezvoltarea unei comunități locale prietenoase cu mediul 

Măsura 4.1. Investiţii ce promovează infrastructura verde 

Măsura 4.2. Investiţii în asigurarea/îmbunătăţirea unor sisteme de iluminat public 

performante şi eficiente energetic 

Măsura 4.3. Modernizarea gestionării deşeurilor 

Măsura 4.4. Creşterea suprafeței spațiilor verzi 

Măsura 4.5. Reducerea emisiilor de carbon prin îmbunătăţirea eficienței energetice a 

clădirilor 

Măsura 4.6. Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 
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Măsura 4.7. Creşterea eficienței utilizării resurselor materiale şi sprijinirea tranziției către 

economia circulară 

Măsura 4.8. Atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la schimbările climatice, 

prevenirea riscurilor naturale 

 

DIRECŢIA STRATEGICĂ 5 - DEZVOLTAREA SECTORULUI AGRICOL ŞI 
SPRIJINIREA AGRICULTURII ŞI SILVICULTURII 
Obiectivul strategic nr.5 - Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient şi diversificat 
care să asigure securitatea alimentară 

Măsura 5.1. Susținerea modernizării sectorului agricol 

Măsura 5.2. Sprijin pentru dezvoltarea formelor asociative cu scop economic 

Măsura 5.3. Înființarea/dezvoltarea/modernizarea si dotarea infrastructurii de valorificare 

a produselor locale 

Măsura 5.4. Sprijin pentru desfacerea produselor locale 

 

DIRECŢIA STRATEGICĂ 6 - DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, CREŞTEREA 
INCLUZIUNII SOCIALE 
Obiectivul strategic nr.6-Dezvoltarea serviciilor sanitare şi sociale 

Măsura 6.1. Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de sănătate 

Măsura 6.2. Extinderea, reabilitarea si modernizarea infrastructurii sociale (centre de zi, 

centre rezidențiale, centre multifuncționale) 

Măsura 6.3. Dezvoltarea infrastructurii sociale si susținerea dezvoltării comunitare  

Măsura 6.4. Asigurarea condițiilor de locuire temporară pentru persoanele vulnerabile 

Măsura 6.5. Susținerea formării profesionale a personalului din domeniul asistenţei 

sociale 

Măsura 6.6. Facilitarea integrării socio-economice a persoanelor vulnerabile si a 

comunităților marginalizate 

Măsura 6.7. Dezvoltarea si diversificarea serviciilor sociale integrate 

Măsura 6.8. Creşterea accesului la servicii medicale de bază pentru persoanele 

vulnerabile si comunitățile marginalizate 

Măsura 6.9. Diminuarea efectelor negative ale îmbătrânirii demografice (ex. programe de 

îngrijire la domiciliu, cabinete medicale mobile) 

 

DIRECŢIA STRATEGICĂ 7 - DEZVOLTARE TURISTICĂ, CULTURALĂ ŞI SPORTIVĂ 
Obiectivul strategic nr.7 - Teritoriu local atractiv pentru turism, cultură şi sport 
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Măsura 7.1. Conservarea, protecţia si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural si 

dezvoltarea infrastructurii culturale inovatoare 

Măsura 7.2. Punerea în valoare a identității culturale locale prin acțiuni specifice de 

promovare, informare si cooperare 

Măsura 7.3. Îmbunătăţirea infrastructurii de turism 

Măsura 7.4. Dezvoltarea de infrastructuri rurale, regenerare spaţii publice  

Măsura 7.5. Dezvoltarea de infrastructurii de agrement 

Măsura 7.6. Îmbunătăţirea accesibilității zonelor turistice (accesibilitate rutieră, transport 

public, piste pentru biciclete etc.) 

Măsura 7.7. Sprijinirea inițiativelor sportive 

Măsura 7.8. Promovarea activităţilor sportive prin dezvoltarea/reabilitarea/dotarea 

infrastructurii sportive 

 

DIRECŢIA STRATEGICĂ 8 - ADAPTAREA LA NOILE TEHNOLOGII 
Obiectivul strategic nr.8 - Fructificarea avantajelor digitalizării în beneficiul cetăţenilor 

Măsura 8.1. Crearea unei strategii Smart City 

Măsura 8.2. Digitalizarea serviciilor publice la nivel local  

Măsura 8.3. Dezvoltarea serviciilor de e-administrație 

Măsura 8.4. Creşterea capacităţii administraţiei publice locale de management integrat al 

resurselor culturale şi naturale ale orașului, inclusiv prin implementarea de soluții 

inovative 

Măsura 8.5. Conținut electronic relevant pentru dezvoltarea turismului  

 

 

DIRECŢIA STRATEGICĂ 9 - SERVICII PUBLICE ADAPTATE NEVOILOR 
CETĂŢENILOR 
Obiectivul strategic nr.9 - Dezvoltarea capacității administrative 

Măsura 9.1. Dezvoltarea resurselor umane 

Măsura 9.2. Creşterea eficienței activității administraţiei publice locale 

Măsura 9.3.Modernizarea administraţiei locale în vederea creșterii accesului populației la 

servicii publice 

Măsura 9.4. Promovarea unui mod de lucru transparent, pozitiv şi participativ al 

guvernării locale pentru îndeplinirea obiectivelor din strategia de dezvoltare locală a 

orașului 
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Măsura 9.5. Dezvoltarea, modernizarea şi diversificarea serviciilor publice pentru 

cetățeni 

 

DIRECŢIA STRATEGICĂ 10 - COOPERARE 
Obiectivul strategic nr.10 - Dezvoltarea cooperării şi asocierii 

Măsura 10.1. Încurajarea şi promovarea parteneriatului public-privat 

Măsura 10.2. Încurajarea schimburilor de experiență şi bune practici 

 
 

5.2. Obiective cadru: Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) 

2021-2027 

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

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

atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel național pentru a face față consecințelor economice și sociale, 

precum și efectelor asimetrice asupra statelor membre.  

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

pentru furnizarea de și sprijin financiar statelor membre, prin intermediul unui instrument inovator. 

În acest scop Uniunea Europeană a instituit un mecanism de redresare și reziliență („mecanismul”), 

pentru a furniza un sprijin financiar semnificativ și eficace menit să accelereze implementarea 

reformelor sustenabile și a investițiilor publice conexe în statele membre. Mecanismul trebuie 

să fie un instrument special conceput pentru a aborda efectele și consecințele negative ale crizei 

provocate de COVID-19 în Uniune. Acesta trebuie să fie cuprinzător și trebuie să beneficieze de 

experiența dobândită de Uniune și de statele membre în urma utilizării celorlalte instrumente și 

programe. 

Mecanismul structurează intervențiile pe șase piloni („cei șase piloni”) astfel:  

1. Tranziția verde;  

2. Transformarea digitală;  

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

locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață 

internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice;  

4. Coeziune socială și teritorială;  
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5. Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională, în scopul, printre 

altele, al creșterii nivelului de pregătire pentru situații de criză și a capacității de reacție la criză;  

6. Politici pentru generația următoare, copii și tineret, cum ar fi educația și 

competențele. 

Tranziția verde ar trebui să fie sprijinită prin reforme și investiții în tehnologii și capacități 

verzi, inclusiv în biodiversitate, eficiență energetică, renovarea clădirilor și economia circulară, 

contribuind în același timp la obiectivele Uniunii privind clima, promovând creșterea sustenabilă, 

creând locuri de muncă și menținând securitatea energetică. 

Reformele și investițiile în tehnologiile, infrastructurile și procesele digitale vor spori 

competitivitatea Uniunii la nivel global și vor contribui, de asemenea, la creșterea rezilienței și a 

inovării în Uniune și la scăderea dependenței sale față de alte puteri economice, inclusiv prin 

diversificarea lanțurilor esențiale de aprovizionare. Reformele și investițiile ar trebui să promoveze 

în special digitalizarea serviciilor, dezvoltarea de infrastructuri digitale și de date, de clustere și de 

centre de inovare digitală, precum și de soluții digitale deschise. Tranziția digitală ar trebui să 

stimuleze și digitalizarea IMM-urilor. Investițiile în tehnologiile digitale ar trebui să respecte 

principiile interoperabilității, eficienței energetice și protecției datelor cu caracter personal, 

permițând participarea IMM-urilor și a start-up-urilor și promovând utilizarea de soluții cu sursă 

deschisă. 

Reformele și investițiile în creșterea inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, 

inclusiv în coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, 

dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu IMM-uri puternice, ar trebui să 

vizeze consolidarea potențialului de creștere și să permită o redresare sustenabilă a economiei 

Uniunii. Aceste reforme și investiții ar trebui, de asemenea, să promoveze antreprenoriatul, 

economia socială, dezvoltarea de infrastructuri și de transporturi sustenabile, industrializarea și 

reindustrializarea și să atenueze efectul crizei provocate de COVID-19 asupra economiei. 

Reformele și investițiile în coeziunea social și teritorială ar trebui, de asemenea, să 

contribuie la reducerea disparităților teritoriale, la creșterea calității vieții și a oportunităților 

economice, la combaterea sărăciei și a șomajului pentru ca economiile statelor membre să se 

redreseze, fără a lăsa pe nimeni în urmă. Reformele și investițiile respective ar trebui să conducă la 

crearea de locuri de muncă stabile și de înaltă calitate, la incluziunea și integrarea grupurilor 

defavorizate și să permită consolidarea dialogului social, a infrastructurii și a serviciilor, precum și a 

sistemelor de protecție și bunăstare socială. 
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Criza provocată de COVID-19 a scos în evidență, de asemenea, importanța reformelor și a 

investițiilor în domeniul sănătății, precum și a rezilienței economice, sociale și instituționale, în 

scopul creșterii nivelului de pregătire pentru situații de criză și a capacității de reacție la criză, în 

special prin îmbunătățirea continuității activității serviciilor publice, a accesibilității și capacității 

sistemelor de sănătate și de îngrijire, a eficacității administrației publice și a sistemelor naționale, 

inclusiv prin reducerea la minimum a sarcinii administrative, precum și a eficacității sistemelor 

judiciare, precum și a prevenirii fraudei și a supravegherii combaterii spălării banilor. 

Reformele și investițiile în următoarea generație, copii și tineri, sunt esențiale pentru a 

promova educația și competențele, inclusiv competențele digitale, actualizarea competențelor, 

reconversia profesională și recalificarea forței de muncă active, programele de integrare pentru 

șomeri, politicile de investiții în accesul și oportunitățile oferite copiilor și tinerilor în materie de 

educație, sănătate, nutriție, locuri de muncă și locuințe, precum și politicile care reduc decalajul 

dintre generații în conformitate cu obiectivele garanției pentru copii și ale garanției pentru tineret. 

Respectivele acțiuni ar trebui să asigure că următoarea generație de europeni nu va fi afectată 

permanent de impactul crizei provocate de COVID-19 și că decalajul dintre generații nu se va 

adânci și mai mult.  

În prezent, niciun alt instrument nu prevede un sprijin financiar sau bugetar direct 

corelat cu obținerea de rezultate și implementarea reformelor și a investițiilor publice ale 

statelor membre ca răspuns la provocările identificate în contextul semestrului european, 

inclusiv al pilonului european al drepturilor sociale și al obiectivelor de dezvoltare durabilă 

ale ONU, și cu scopul de a avea un impact de durată asupra productivității și a rezilienței 

economice, sociale și instituționale a statelor membre. 

Reflectând Pactul verde european ca strategie de creștere sustenabilă a Europei și importanța 

combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare 

Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, mecanismul este destinat să 

contribuie la integrarea acțiunilor climatice și a sustenabilității mediului și la atingerea unei ținte 

globale reprezentate de alocarea a 30% din cheltuielile bugetului Uniunii pentru sprijinirea 

îndeplinirii obiectivelor privind clima. În acest scop, măsurile sprijinite de mecanism și incluse în 

planurile de redresare și reziliență ale fiecărui stat membru în parte ar trebui să contribuie la 

tranziția verde, inclusiv la biodiversitate, sau la abordarea provocărilor generate de această 

tranziție, și să prevadă un cuantum care reprezintă cel puțin 37% din alocarea totală a 

planului de redresare și reziliență. 
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Totodată statele membre ar trebui să se asigure că măsurile incluse în planurile lor de 

redresare și reziliență respectă principiul „de a nu prejudicia în mod semnificativ” mediul, în 

înțelesul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852. Măsurile sprijinite de mecanism și incluse 

în planurile de redresare și reziliență ale fiecărui stat membru ar trebui, de asemenea, să prevadă un 

cuantum care să reprezinte cel puțin 20 % din alocarea planului de redresare și reziliență 

pentru cheltuielile digitale.  

Pentru a se asigura asumarea responsabilității la nivel național și concentrarea pe reformele 

și investițiile relevante, statele membre care doresc să primească sprijin transmit Comisiei un plan 

de redresare și reziliență care să fie motivat și justificat în mod corespunzător. Planul respectiv ar 

trebui să detalieze modul în care planul de redresare și reziliență reprezintă un răspuns cuprinzător 

și, echilibrat și adecvat la situația economică și socială, contribuind astfel în mod corespunzător la 

cei șase piloni, ținând seama de provocările specifice statului membru în cauză. Planul de redresare 

și reziliență ar trebui să stabilească setul detaliat de măsuri pentru monitorizarea și implementarea 

sa, inclusiv ținte și jaloane și costuri estimate, precum și impactul preconizat al planului de 

redresare și reziliență asupra potențialului de creștere, a creării de locuri de muncă și a rezilienței 

economice, sociale și instituționale, inclusiv prin promovarea politicilor pentru copii și tineret, și 

asupra atenuării impactului economic și social al crizei provocate de COVID-19, contribuind la 

punerea în aplicare a pilonului european al drepturilor sociale, consolidând astfel coeziunea 

economică, socială și teritorială și convergența în cadrul Uniunii.  

Așadar, Planul Național de Relansare și Reziliență trebuie să includă măsuri relevante 

pentru tranziția verde (37%) și pentru tranziția digitală (20%). Acesta trebuie să includă, de 

asemenea, o explicație a modului în care contribuie la abordarea eficace a provocărilor și 

priorităților relevante specifice fiecărei țări identificate în contextul semestrului european, 

inclusiv a aspectelor bugetare și a recomandărilor formulate în temeiul articolului 6 din 

Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al Consiliului. Trebuie să includă o 

explicație a modului în care Planul Național de Redresare și Reziliență asigură că nicio măsură de 

implementare a reformelor și a investițiilor incluse în planul respectiv nu prejudiciază în mod 

semnificativ obiectivele de mediu în înțelesul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 

(principiul „de a nu prejudicia în mod semnificativ”). Planul trebuie să prevadă contribuția 

preconizată la egalitatea de gen și la egalitatea de șanse pentru toți, precum și un rezumat al 

procesului de consultare desfășurat cu părțile interesate relevante de la nivel național. Și nu în 
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ultimul rând, jaloanele și țintele preconizate potrivit calendarului indicativ pentru 

implementarea reformelor și a investițiilor, trebuie atinse până în data de 31 august 2026.  

În vederea actualizării Planului Național de Redresare și Reziliență atât pentru a avea 

perspective cât mai aproape de nevoile reale ale comunităților, cât și pentru respectarea prevederilor 

legate de consultare din Regulamentul  Parlamentului și Consiliului European de instituire a 

Mecanismului de redresare și reziliență, a fost lansat un amplu program de consultare.  

În perioada 1 – 19 februarie 2021 au avut loc 20 de consultări și dezbateri tematice cu cele 

10 grupuri de lucru ale reprezentanților ministerelor stabilite pe domenii și 12 dezbateri tematice 

online cu partenerii din mediul de afaceri, partenerii sociali și ONG-uri în care toți actorii implicați 

au fost invitați să trimită fișe cu propuneri în format standard. În total au fost primite 1.700. Fiecare 

dintre acestea au fost analizate și, în măsura în care se încadrau în obiectivele vizate de PNRR, au 

fost integrate.  

La acest moment se propune o alocare de 41,5 miliarde euro, reprezentând 142% din 

alocarea României atât din granturi cât și împrumuturi pentru reforme care să producă 

schimbări structurale, precum reforma sistemului de pensii, reforme fiscale, reforma funcției 

publice, reforma salarizării în sector  

Potrivit REGULAMENTULUI (UE) 2021/241 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN 

ȘI AL CONSILIULUI din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și 

reziliență, România ar trebui să transmită oficial planul de redresare și reziliență, până la 30 

aprilie, printr-un singur document integrat, însoțit de o eventuală cerere de împrumut.  

Totodată, potrivit OUG 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național 

de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și 

nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, Planul National de Redresare și 

Reziliență al României, denumit în continuare PNRR, este documentul strategic al României care 

fundamentează prioritățile de reformă și domeniile de investiții la nivel național pentru instituirea 

Mecanismului de redresare și reziliență (MRR). De asemenea, PNRR are structura, domeniile de 

investiții, domeniile de reformă și alte componente stabilite conform MRR și face obiectul 

procedurilor de negociere cu Comisia Europeană. În acest sens MIPE va transmite Guvernului 

structura de PNRR pentru aprobarea mandatului necesar desfășurării procedurilor de negociere cu 

Comisia Europeană. 
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Având în vedere viziunea strategică privind nevoile de dezvoltare cărora trebuie să le 

răspundă PNNR, Oraşul Vălenii de Munte vizează atragerea de fonduri din aceste surse, pe 

domenii, după cum urmează: 

 Tranzitia verde 

Schimbările climatice și degradarea mediului reprezintă două dintre cele mai grave 

amenințări ale lumii, iar Agenda 2030 pentru dezvoltarea durabilă promovează echilibrul între cele 

trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – economică, socială și de mediu. Agenda 2030 este corelată 

cu Pactul Verde european (European Green Deal) care va defini strategia de dezvoltare a UE ca 

primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050.  

Astfel, Pactul Verde European transformă provocările climatice și de mediu în oportunități, 

prin demersul de reducere a emisiilor nete de gaze cu efect de seră la zero până în 2050, pentru 

reducerea poluării și restaurarea biodiversității. Aceste provocări necesită politici coerente pentru a 

asigura o dezvoltare durabilă atât la nivel european cât și național. România se numără printre țările 

cu cele mai scăzute emisii de gaze cu efect de seră (GES) pe cap de locuitor din UE, însă, prin 

raportare la indicatorul de tone de emisii/ 10.000 EUR PIB, România ocupă printre primele locuri în 

UE. 

 

 anveloparea clădirilor publice; 

 realizarea unui parc fotovoltaic; 

 eficientizarea infrastructurii de iluminat public stradal; 

 eficientizarea consumului de energie electrică  în instituțiile publice;  

 utilizarea energiei solare pentru producerea de apă caldă; 

 

 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

 extinderea fondului locativ prin accesarea programelor A.N.L. precum şi a creditului 

ipotecar; 

 dezvoltarea Parcului Industrial Vălenii de Munte; 

 crearea unei platforme pentru mentenanța infrastructurii urbane; 

 Hot spoturi Wi-Fi în spațiile publice (parcurile oraşului); 

 acces rapid la serviciile administraţiei locale (informatizare); 

 amenajarea cursurilor de apă de pe teritoriul administrativ; 

 amenajarea bazei sportive conforme cu legislaţia în vigoare; 
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 extinderea şi modernizarea sistemului de supraveghere video al oraşului, in special la 

intrarile in localitate, precum si pentru acoperirea unui număr cât mai mare de străzi; 

  realizarea unui sistem integrat de cadastru şi carte funciară la nivelul U.A.T. Vălenii 

de Munte. 

 

 Îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă 

a patrimoniului cultural 

 restaurarea, consolidarea şi valorificarea patrimoniului  cultural şi istoric; 

 activităţi de marketing, digitizare şi informatizare în domeniul patrimoniului cultural; 

 Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanță regională 

 eficientizarea traficului rutier şi pietonal la trecerile peste calea ferată prin extensii pe 

părțile laterale cu benzi speciale pentru pietoni; 

 îmbunătăţirea infrastructurii urbane în cartierele defavorizate; 

 modernizarea drumurilor de legătură cu localităţile învecinate; 

 amenajarea de piste pentru biciclişti (sistematizare rutieră ecologică şi eficientizare); 

 crearea unei reţele de alimentare pentru vehicule electrice; 

 Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 

 modernizarea obiectivelor turistice; 

 îmbunătăţirea infrastructurii turistice; 

 centru de afaceri (incubator de afaceri, sala de expoziţie); 

 dezvoltarea de evenimente şi competiţii sportive 

 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale 

 crearea unui centru de ajutor pentru persoanele vârstnice; 

 înfiinţarea unui centru U.P.U. la nivel ; 

 înfiinţare de spatii de cazare pentru specialişti (medici, ingineri s.a.); 

 amenajarea unui heliport pentru situaţii de urgență; 

  

 Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul 

urban 

 construirea de locuinţe sociale; 

 înfiinţarea unui centru de monitorizare şi sprijin a persoanelor defavorizabile; 

 extinderea utilităţilor urbane în toate cartierele; 
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 înfiinţarea/organizarea de pieţe de o zi de cartier 

 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale 

 înfiinţare centru after-school; 

 extinderea capacităţilor educaţionale existente; 

 crearea unui centru integrat educaţional și de studii; 

 înfiinţarea unui centru universitar; 

 asigurarea de cabinete medicale, stomatologice şi logopedice în școli; 

 

5.3. Obiective strategice 

Strategia de dezvoltare are ca scop fundamentarea viziunii de dezvoltare economico-socială 

a oraşului Vălenii de Munte, ce se referă la perioada 2021-2027, urmând să răspundă la întrebarea:  

"Unde vrem să ajungem?". 

Strategia de dezvoltarea a oraşului Vălenii de Munte are ca obiectiv valorificarea superioară 

a resurselor locale, prin următoarele componente: 

- Promovarea economică şi turistică; 

- Modernizarea şi extinderea infrastructurii oraşului;  

- Valorificarea potenţialului urban şi uman; 

Pornind de la aceste premize vom identifica măsurile corespunzătoare de dezvoltare U.A.T., 

care, prin implementare, vor duce la realizarea misiunii strategiei de dezvoltare a oraşului. Sistemul 

de obiective construit va permite, totodată, măsurarea rezultatelor implementării, datorită faptului că 

măsurile, obiectivele şi sub obiectivele componente sunt cuantificabile prin indicatori. 

Practic, în acest context, s-a avut în vedere şi faptul că unul din scopurile principale ale 

Strategie de Dezvoltare Strategică a oraşului Vălenii de Munte este şi acela de a reprezenta un 

instrument de promovare economică a întregii zone de nord a Văii Teleajenului, oraşul 

transformându-se, în orizontul de timp avut în vedere, într-un adevărat nucleu al acestei zone.  

Noţiunea promovării economice permite o serie de definiţii. Aceasta implică un spectru larg 

de măsuri, care vizează îmbunătăţirea dezvoltării economice a localităţii şi implicit, creşterea 

atractivităţii acesteia.  

În orice situaţie, promovarea economică cuprinde măsuri de îmbunătăţire a factorilor care 

influenţează: 

 crearea unui mediu propice de dezvoltare a societăţii civile; 
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 stimularea dezvoltării agenţilor economici existenţi; 

 realizarea investiţiilor în amplasamente/infrastructuri locale (ex. extinderea reţelelor de 

alimentare cu apă, de alimentare cu gaze, măsuri de calificare a personalului din cadrul 

Primăriei etc.). 

În formularea alternativelor strategice şi a strategiei finale optime trebuie analizate patru 

categorii de acţiune strategică, după cum urmează: 

 Strategii care utilizează toate avantajele localităţii, pentru a profita la maxim de 

oportunităţile mediilor exterioare; 

 Strategii care depăşesc slăbiciunile (dezavantajele) localităţii, pentru a utiliza la maxim 

oportunităţile mediilor exterioare; 

 Strategii care utilizează toate avantajele localităţii pentru a evita/minimiza ameninţările 

(pericolele) mediilor exterioare; 

 Strategii care minimizează slăbiciunile (dezavantajele) localităţii şi evită/minimizează 

ameninţările (pericolele) mediilor exterioare . 

După o atentă analiză comparativă, se poate ajunge la decizia elaborării strategiei de 

dezvoltare a oraşului Vălenii de Munte, ca strategie de primul tip, care să răspundă, la cel mai 

înalt nivel posibil, criteriilor de performanţă, sinergie-complementaritate, eficienţă, 

fezabilitate şi impact.  

Pentru aceasta trebuie făcută şi o estimare a bugetelor strategice şi o definire a criteriilor de 

decizie, care să permită prioritizări de realizare a măsurilor de dezvoltare. 

Obiectivul fundamental este realizarea unei Strategii de Dezvoltare pe termen mediu la 

nivelul oraşului, care să evalueze priorităţile sociale, economice şi de mediu. Strategia trebuie să 

aibă sprijinul tuturor segmentelor societăţii civile, autorităţilor locale, comunităţii oamenilor de 

afaceri, sindicatelor etc. şi va fi elaborată în cadrul unui proces consultativ şi participativ. 

Prin Strategia de Dezvoltare a oraşului Vălenii de Munte se urmăreşte impulsionarea şi 

coordonarea dezvoltării generale a acestuia prin valorificarea potenţialului local şi judeţean, pentru 

a obţine o dezvoltare teritorială echilibrată.  

Bazat pe principiul subsidiarităţii, au fost luate în considerare acele acţiuni care cad în mod 

special în sarcina competenţelor autorităţilor locale, caracteristicile naturale, social-economice şi 

culturale, dar şi  utilizarea resurselor interne. 
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         Aplicarea strategiei impune fără echivoc cooperare între actorii locali: administraţia publică 

locală, agenţii economici, instituţii de la nivelul judeţului şi societatea civilă în ansamblu, cât şi o 

intensă colaborare cu alţi parteneri  din ţară, europeni şi internaţionali. 

           Strategia cuprinde principalele direcţii de dezvoltare viitoare ale oraşului. 

           La baza întocmirii acestei strategii stau analizele realizate de Serviciului Urbanism şi 

Amenajarea teritoriului,  Serviciul de Buget –Finanţe Impozite şi Taxe Locale, Biroul Administraţie 

Publică Locală din cadrul Primăriei Vălenii de Munte, precum şi sugestiile şi ideile primite de la 

actorii de la nivel local, implicaţi în dezvoltarea economică şi socială.  

           Scopul elaborării Strategiei de dezvoltare locală a Oraşului Vălenii de Munte este acela de a 

pune la dispoziţia Consiliului Local Vălenii de Munte şi a tuturor factorilor interesaţi în progresul 

economico-social al oraşului, o gândire unitară cu privire la căile necesare de urmat, creând 

premizele apariţiei unui efect sinergic, benefic pentru asigurarea unei dezvoltări armonioase şi 

durabile. 

Acesta se doreşte a fi un ghid, care să permită - în următorii 4 ani - corelarea acţiunilor, până 

acum de regulă disparate, ale factorilor de decizie locali, care pot şi trebuie să contribuie la 

progresul comunităţii. 

Strategia de dezvoltare se bazează pe principalele potenţiale competitive ale localităţii: 

 poziţia ei geografică, existenţa unei baze materiale relativ evoluate, în raport cu alte oraşe 

ale României, resursele umane bine pregătite din punct de vedere profesional, cu un profil 

moral elevat şi un nivel cultural ridicat, caracteristici generatoare de o reală deschidere 

spirituală spre nou.  

 analiza localităţii a evidenţiat faptul că oraşul Vălenii de Munte poate deveni „nucleul” 

zonei Văii Teleajenului, dacă se va reuşi ca  puterea de atracţie a acestui oraş să depăşească 

aria sa de influenţă directă.  

Strategia de dezvoltare are în vedere întărirea caracteristicilor de bază amintite mai sus şi 

transformarea, pe baza lor, a oraşului Vălenii de Munte într-un oraş integrat în economia naţională 

şi în cea europeană, capabil să asigure un mediu favorabil vieţii şi activităţilor economice. 

Atingerea acestui scop este posibilă doar într-un cadru global - economic, social, cultural - de 

dezvoltare durabilă, sub toate aspectele - temporal, calitativ şi ecologic. 

Formularea sintetică a obiectivului general prezintă, în acelaşi timp, principalele scopuri ale 

dezvoltării preconizate a zonei, precum şi căile prin care ele pot fi realizate. În vederea îndeplinirii 

acestor deziderate, se urmăreşte, înainte de toate, asigurarea creşterii economice stabile, prin crearea 
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şi/sau dezvoltarea acelor ramuri şi sub-ramuri ale economiei localităţii, care exploatează la 

maximum potenţialul local existent. Dezvoltarea zonei se bazează, în principal, pe acţiunile 

întreprinzătorilor privaţi. 

În acest scop, se preconizează creşterea atractivităţii mediului de afaceri, îmbunătăţirea 

infrastructurii fizice (tehnice) şi instituţionale dependente de organele puterii locale, adoptarea unor 

reglementări locale coerente şi stabile, vizând atragerea investitorilor autohtoni şi, mai ales, a celor 

străini. 

Observând tendinţele dezvoltării economiei mondiale, se urmăreşte, în mod deosebit, 

facilitarea implementării în localitate a unor activităţi industriale competitive - utilizând tehnologii 

avansate, producătoare de rate ridicate ale valorii adăugate a produselor - şi a activităţilor de prestări 

de servicii, de nivel calitativ ridicat. În acest scop, Strategia de Dezvoltare pune accentul 

corespunzător pe formarea/recalificarea forţei de muncă în conformitate cu cerinţele economiei 

reale moderne. 

Pentru absorbţia forţei de muncă rezultate din acest posibil “şomaj tehnologic” este necesară 

încurajarea creării de mici întreprinderi, mai mobile şi mai dinamice, precum şi dezvoltarea ramurii 

serviciilor. În acest sens, noile tehnologii trebuie să devină un instrument pentru crearea de noi 

locuri de muncă. Dar această dezvoltare durabilă, competitivă, poate fi obţinută doar într-un climat 

social stabil, coeziv şi participativ. 

Strategia are în vedere asigurarea participării locuitorilor la o viaţă culturală activă, 

sprijinirea activităţii tuturor cultelor din zonă, în spiritul ecumenismului, asigurarea condiţiilor 

necesare pentru ca locuitorii, aparţinând tuturor etniilor, să se simtă “acasă”, convieţuind în 

armonie în zonă. Conceptul de dezvoltare acordă importanţa cuvenită asigurării condiţiilor de nivel 

calitativ ridicat a serviciilor de sănătate şi a celor de asistenţă socială pentru persoanelor şi 

grupurilor defavorizate: şomeri, handicapaţi, copiilor instituţionalizaţi, a celor rămaşi temporar fără 

locuinţă etc. 

Dezvoltarea economică a oraşului nu poate fi un scop în sine, se va realiza pentru a 

îmbunătăţii nivelul de trai al locuitorilor. Scopul major al conceptului Strategic de Dezvoltare a 

oraşului Vălenii de Munte este asigurarea prosperităţii şi a calităţii vieţii locuitorilor, obiectiv 

universal avut în vedere de oricare comunitate locală în dezvoltarea sa. 

Se urmăreşte îmbunătăţirea habitatului în zonă, în condiţii ecologice de nivel european, 

asigurarea condiţiilor optime de locuire, într-un mod civilizat, a serviciilor de calitate, “în slujba 

cetăţeanului”. Una din preocupările esenţiale ale organelor decizionale din localitate este 
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compatibilizarea legislaţiei locale din competenţa lor, cu acquis-ul comunitar, acceptat de către 

România prin acordul privind parteneriatul pentru aderarea României la Uniunea Europeană. Pe 

această cale se va reafirma, astfel, calitatea de “poartă deschisă spre progres” pe care trebuie să o 

revendice şi localitatea noastră. 

Strategia de Dezvoltare elaborat constituie un tot unitar, echilibrat. Măsurile preconizate 

într-un anumit domeniu au influenţă evidentă şi în alte domenii, împletindu-se în mod armonios, iar 

efectele lor sunt congruente şi complementare.  

Implementarea Strategiei oraşului Vălenii de Munte va genera rezultate directe şi 

indirecte, pornind de la realizarea următoarelor obiective: 

 Creşterea veniturilor bugetului local, în termeni reali, cu cel puţin 40% ca rezultat al creşterii 

economice, al îmbunătăţirii sistemului de colectare a impozitelor şi taxelor – datorită sporirii 

bazei de impozitare prin apariţia de noi agenţi economici, edificarea de noi construcţii pe 

raza oraşului, atragerea de surse suplimentare dinspre bugetul de stat către bugetul local şi 

prin creşterea fondurilor proprii,  

 Distribuţia raţională a cheltuielilor bugetare prin reducerea cheltuielilor aferente domeniului 

de gospodărie locală cu 30%, creşterea fondurilor destinate culturii cu 20% şi 

învăţământului cu 15%, ceea ce va fi posibil prin aplicarea bugetelor pe proiecte, pe domenii 

specifice care se pretează la o asemenea abordare, şi în cadrul cărora priorităţile bugetare să 

aibă fundamentare riguroasă, pe baza raportului cost-beneficiu; 

 Majorarea sensibilă, cu cel puţin 50%, a intrărilor de capital extern (proiecte europene) şi a 

altor resurse financiare ca urmare a climatului de afaceri stabil, a iniţiativelor dezvoltate în 

colaborare cu Consiliul Judeţean Prahova în vederea implementării de proiecte cu finanţare 

externă şi diverse instituţii ale statului (Camera de Comerţ şi Industrie a României, Parcul 

Industrial, Uniunea Europeană, etc.); 

 Creşterea competitivităţii zonei, ca rezultat al normalizării mediului de afaceri, al 

îmbunătăţirii managementului firmelor, instituţiilor şi modernizării tehnologice în domenii 

de vârf ale producţiei şi serviciilor; 

 Crearea a cel puţin 1500 noi locuri de muncă, cu prioritate pentru populaţia aptă de muncă, 

locală, având ca efect reducerea şomajului,  pe fondul creşterii economice în toate domeniile 

competitive; 

 Creşterea veniturilor reale ale populaţiei cu cel puţin 20% ; 
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 Dezvoltarea continuă a instituţiilor de învăţământ pentru a se asigura resurse umane cu grad 

de instruire ridicat; 

 Dezvoltarea prioritară a serviciilor financiar-bancare în oraş, necesare unei dezvoltări 

economico-sociale intensive; 

 Dezvoltarea puternică a sectorului întreprinderilor mijlocii şi mici, urmare a facilităţilor 

acordate, a activităţii A.J.O.F.M. Prahova în vederea formarii continue a cetăţenilor, a 

transferului de tehnologii de vârf precum şi prin sprijinirea participării acestora la proiecte 

bazate pe investiţii publice sau realizate cu finanţare externă ; 

 Realizarea unei economii concurenţiale prin eliminarea monopolurilor locale, aplicarea 

criteriilor de calitate şi eficienţă în selectarea, executanţilor în domeniul lucrărilor şi 

serviciilor publice; 

 Crearea în zona Văii Teleajenului şi, implicit şi în oraşul nostru, a unei reţele performante de 

prestări servicii turistice, de agroturism; 

 Restaurarea monumentelor şi muzeelor din localitate; 

 Îmbunătăţirea semnificativă a asistenţei medicale şi sociale în oraş; 

 Ridicarea calităţii mediului înconjurător al zonei şi a resurselor naturale la nivelul 

standardelor Uniunii Europene; 

 Creşterea speranţei de viaţă cu cel puţin 2 ani în termen de10 ani; 

 Implementarea Strategiei oraşului Vălenii de Munte, în următorii 4 ani,  va fi realizată prin 

asigurarea următoarelor resurse financiare: 

o fonduri de la Bugetul local; 

o fonduri de la Bugetul de stat; 

o accesarea fondurilor europene prin proiecte eligibile; 

o investiţii ale agenţilor economici prin parteneriate private sau public-private; 

 

5.3.1. Obiectivele strategice 

  

 Având în vedere situaţia socio-economică, disparităţile existente la nivel local, obiectivele 

dezvoltării regionale, legislaţia existentă şi statutul României de ţară membră a Uniunii Europene, 

obiectivul strategic global este:  

Utilizarea eficientă a tuturor resurselor fizice şi umane, pentru realizarea unei dezvoltări 

economice, sociale şi de mediu durabile, care să ducă pe termen lung la creşterea standardului 
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de viaţă al populaţiei şi la armonizarea coeziunii economice şi sociale la nivelul oraşului Vălenii 

de Munte. 

Orientarea de bază a strategiei o constituie potenţarea punctelor tari ale oraşului în vederea 

valorificării oportunităţilor de creştere şi minimizarea efectelor punctelor slabe prin eliminarea 

factorilor care blochează dezvoltarea.  

În esenţă, prin această strategie se urmăreşte luarea unor măsuri care să permită redresarea 

economică a oraşului Vălenii de Munte şi îmbunătăţirea situaţiei zonelor cu întârzieri în dezvoltare 

– a  cartierelor componente ale acestuia.  

      Strategia prin care se urmăreşte implementarea viziunii vizează următoarele  câmpuri de 

acţiune: 

 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de   carbon; 

 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; 

 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă 

a patrimoniului cultural; 

 Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanță regională; 

 Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului; 

 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale; 

 Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban; 

 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale 

5.4. Prioritățile de dezvoltare  

5.4.1. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de   carbon 
 
 Dezvoltarea economică durabilă a oraşului are ca suport o bună infrastructură de transport 

pentru a deservi toate sectoarele economice, pentru a facilita accesul la comunicaţiile din judeţ. 

Condiţiile necesare  pentru  creşterea economică, dezvoltarea  şi diversificarea pieţei muncii în 

oraşul Vălenii de Munte decurg din crearea sau îmbunătăţirea domeniilor de transport, mediu, 

reabilitare urbană, utilităţi publice. Calitatea nesatisfăcătoare a infrastructurii sau chiar lipsa acesteia 

împiedică dezvoltarea localităţilor componente ale oraşului, în principal. 

 Aceasta este direcţia strategică căreia i se acordă cea mai mare importanţă la nivelul 

oraşului. 

 Vălenii de Munte, conştienţi fiind de faptul că, numai beneficiind de o modernă 

infrastructură tehnică şi economică, putem spune că oraşul nostru poate deveni un oraş european. 
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Pentru a putea moderniza şi reabilita infrastructura oraşului se fac proiecte care vor fi finanţate 

din surse proprii sau din surse externe (guvernamentale sau de la Uniunea Europeană). 

    Reţeaua inadecvată de drumuri în aceste cartiere/localităţi componente şi accesul dificil 

către acestea reduc mobilitatea populaţiei, disponibilitatea bunurilor de consum şi a serviciilor, 

oportunităţile pentru angajare, funcţiile economice şi sociale ale comunităţilor şi implicit coeziunea 

internă a acestora. Sprijinul financiar pentru investiţii în infrastructură şi îmbunătăţirea mediului 

comunităţii conduc la creşterea activităţilor economice şi sociale, intensificarea relaţiilor şi prin 

aceasta, valorificarea potenţialului care încă nu a fost suficient exploatat. 

Se va acorda susţinere financiară şi se vor căuta surse de finanţare extrabugetare pentru lucrări 

din sfera infrastructurii de transport, de comunicaţii şi a infrastructurii din domeniul social. 

Îmbunătăţirea infrastructurii va creşte pe de altă parte şi atractivitatea oraşului pentru investitori 

sau potenţiali investitori.  

În mod concret se va urmări: 

 anveloparea clădirilor publice și private (cladirile aflate in patrimoniul public si privat al 

UAT, precum si zona blocurilor din centrul orasului, prin asociațiile proprietari); 

 realizarea unui parc fotovoltaic; 

 eficientizarea infrastructurii de iluminat public și a consumatorilor bugetați din bugetul 

local; 

 utilizarea energiei solare pentru producerea de apa caldă; 

 asigurarea accesibilităţii populaţiei la reţeaua de transport rutier; 

 dezvoltarea reţelelor de comunicaţii; 

 crearea premizelor necesare diversificării ofertei industriale şi de servicii, a intensificării 

schimburilor comerciale interne şi internaţionale; 

 masuri pentru transport urban- infiintarea unor cai de rulare, a pistelor de biciclete, 

achizitii de mijloace de transport ecologice/electrice. 

 

Rezultate aşteptate: 

 îmbunătăţirea eficienței termice la nivelul clădirilor publice și private (zona blocurilor, 

prin asociațiile proprietari) 

 cadrul favorabil atragerii de investiţii şi implicit crearea de noi locuri de muncă 

sustenabile; 
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 îmbunătăţirea infrastructurii locale de transport va determina crearea de legături directe şi 

rapide între agenţii economici de pe întreaga rază a oraşului şi drumul naţional DN 1A, 

cu efect direct asupra îmbunătăţirii mediului de afaceri; 

 pe termen lung, îmbunătăţirea infrastructurii de transport va duce la creşterea pregătirii şi 

a mobilităţii populaţiei, deci, în consecinţă, a accesului la muncă şi educaţie;  

 Aceste acţiuni sunt şi vor fi realizabile pe bază de proiecte tehnice şi studii de fezabilitate. 

Obiective Specifice:  

 reabilitarea termică prin anveloparea clădirilor publice și private (cladirile aflate in 

patrimoniul public si privat al UAT, precum si zona blocurilor din centrul orasului, prin 

asociațiile proprietari); 

 reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă, cu scopul de a asigura 

alimentarea cu apă în întregul oraşul; 

 crearea unor condiţii decente de trai pentru toţi locuitorii oraşului; 

 reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare în toate zonele oraşului; 

 reabilitarea reţelei de iluminat public; 

 extinderea reţelei de alimentare cu gaze; 

 dezvoltare infrastructură de afaceri; 

 extinderea infrastructurii de locuinţe. 

Acţiuni: 

- extinderea rețelei de alimentare cu apă şi canalizare în toate cartierele oraşului; 

- Realizarea în zona de nord a oraşului, din fonduri de la ANL a doua blocuri de locuinte 

pentru tineri. 

5.4.2 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

Acţiunile legate de  îmbunătăţirea calităţii vieţii  au drept scop construirea unui mediu 

comun atractiv, inclusiv în zonele mai puţin dezvoltate. Un accent deosebit se va pune pe: 

 armonizarea cu standardele europene în domeniul protecţiei mediului; 

 armonizarea cu standardele europene în domeniul calităţii apei potabile, a tratării apelor 

menajere;  

Obiective: 

 protecţia mediului şi prezervarea resurselor naturale;  

 

Rezultate aşteptate: 
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- extinderea și modernizarea pieței orașului; 

- reabilitarea trotuarelor și a zonei pietonale din oraș; 

- dezvoltarea Parcului Industrial Vălenii de Munte; 

- crearea unei platforme pentru mentenanța infrastructurii urbane; 

- Hot spoturi Wi-Fi în spațiile publice (parcurile orașului); 

- acces rapid la serviciile administraţiei locale (informatizare); 

- amenajarea cursurilor de apă de pe teritoriul administrativ; 

- amenajarea bazei sportive conforme cu legislaţia în vigoare; 

- extinderea şi modernizarea sistemului de supraveghere video al oraşului, in special la 

intrarile in localitate, precum si pentru acoperirea unui număr cât mai mare de străzi; 

-  realizarea unui sistem integrat de cadastru şi carte funciară la nivelul U.A.T. Vălenii de 

Munte; 

- revitalizarea zonelor urbane ( reconversia si refunctionalizarea terenurilor abandonate, 

etc); 

- actiuni integrate pentru comunitati marginalizate prin: cladiri pentru activitati educative, 

culturale si recreative, facilitati destinate utilizarii publice, cum ar fi zone verzi de 

dimensiuni mici, piete publice, scuaruri, parculete, locuri de joaca, strazi urbane si 

utilitati de baza la scara mica; 

- infrastructura de educatie ( crese, gradinita, licee tehnologice, scoli profesionale si 

tehnice, ateliere scolare, baze sportive, cantine pentru unitatile de invatamant, etc); 

- masuri pentru transportul urban ( cai de rulare, piste de biciclisti, achizitie mijloace de 

transport ecologice/electrice, etc). 

 

5.4.3. Dezvoltarea sistemelor specifice de management al resurselor de apă 

 

Obiective Specifice:  

- îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru locuitorii oraşului Vălenii de Munte prin asigurarea 

la standarde europene a calităţii apei potabile, a tratării apelor menajare şi a gestionării 

deşeurilor;  

- îmbunătăţirea alimentării cu apă a tuturor cartierelor oraşului; 

- suplimentarea debitelor şi transportul apei în zone cu deficit de apă prin înlocuirea 

tronsoanelor şi reţelelor vechi; 
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- creşterea oportunităţilor de investiţii în special în domeniul turismului şi al activităţilor 

de protecţie a mediului. 

Acţiuni:  

Strategia va consta în acţiuni pentru: 

- Reabilitarea, modernizarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă potabilă a 

oraşului; 

- Reabilitarea, modernizarea şi extinderea reţelelor de canalizare şi staţiei de epurare; 

- Asigurarea calităţii surselor de apă prin realizarea sistemelor de canalizare a apei uzate şi 

epurarea acestora la parametrii prevăzuţi în standardele actuale; 

 

5.4.4. Dezvoltarea şi modernizarea sistemelor specifice de management al deşeurilor 

 

Obiective Specifice:  

Acţiuni de protecţie a mediului prin interzicerea depozitării deşeurilor pe întreg teritoriul 

administrativ al oraşului. 

 

Acţiuni 

- Exploatarea eficientă a Rampei Ecologice Vălenii de Munte inclusiv prin selectarea 

deşeurilor refolosibile; 

- Neutralizarea deşeurilor toxice; 

- Iniţierea şi derularea de programe de educaţie ecologicǎ şi protecţia mediului; 

- Iniţierea şi derularea de proiecte de conştientizare a publicului în ceea ce priveşte 

implementarea acquis-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului. 

5.4.4.1. Reducerea impactului deşeurilor asupra mediului. 

 

Administraţia publică locală îşi propune stimularea societăţii de salubritate existente de a 

realiza acest program şi de atragere a noilor investitori în domeniul gestionării deşeurilor. 

  Acţiuni care trebuie realizate şi care contribuie în acelaşi timp la implementarea prevederilor 

Directivelor 1999/31/CE şi 2000/76/CE sunt: 

 realizarea unei reţele de colectare/colectare selectivă, transport şi transfer, reciclare şi 

valorificare; 
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 reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate; 

 închiderea depozitului de deşeuri orăşeneşti neconforme;  

 ecologizarea amplasamentului; 

 extinderea zonelor deservite de serviciul de salubritate (extinderea colectării deşeurilor); 

 campanii de informare şi conştientizare/educare. 

Astfel, se vor urmări şi se va avea în vedere implementarea colectării selective la sursă a 

deşeurilor (ambalaje, deşeuri organice şi restul deşeurilor menajere) precum şi asigurarea volumului 

şi numărului suficient de containere pe tipuri de deşeuri în funcţie de tipul clădirilor şi a numărului 

de locuitori. De asemenea, se vor crea condiţii ca întreaga cantitate de deşeuri menajere să poată fi 

colectată şi să nu se practice moduri de eliminare ilegale. Consiliul local va trebui să fie responsabil 

de realizarea acestor programe. 

Având în vedere impactul negativ al arderii deşeurilor asupra mediului, se interzice 

construirea de incineratoare de deşeuri pe teritoriul administrativ al oraşului Vălenii de Munte. 

Pentru minimizarea costurilor şi a impactului ecologic, în special asupra populaţiei va fi 

necesară optimizarea activităţilor de transport cât mai mult posibil. Principalele măsuri prevăzute 

pentru optimizarea condiţiilor de transport a deşeurilor vor fi: 

 utilizarea pentru colectarea deşeurilor a unor vehicule cu emisii reduse de noxe (zgomot şi 

gaze de eşapament); 

 adaptarea autovehiculelor de colectare şi transport în funcţie de condiţiile de drum, structura 

localităţii şi structura arhitecturală a diferitelor clădiri; 

 optimizarea distanţelor de transport pentru utilizarea la maxim a capacităţii autovehiculelor 

de transport; 

5.4.4.2. Îmbunătăţirea calităţii managementului deşeurilor 
 

În ierarhia opţiunilor de gestionare a deşeurilor inclusă atât în reglementările Uniunii 

Europene cât şi în cele naţionale, recuperarea/reciclarea/ valorificarea, reprezintă o prioritate aflată 

înaintea eliminării prin depozitare.  

Acţiuni  necesare pentru implementarea cerinţelor Directivei 1999/31/CE:  

- asigurarea continuităţii serviciilor; 

- asigurarea criteriilor de suportabilitate economică din partea cetăţenilor; 

- reducerea impactului asupra mediului a rampei de gunoi a oraşului, ecologizarea zonei, 

prin crearea unei perdele de pomi. 
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5.4.5. Sprijinirea afacerilor, creşterea ocupării, dezvoltarea resurse umane 
 

            Un bun mediu de afaceri, cât şi existenţa unor reale oportunităţi pentru IMM-uri vor 

conduce la creşterea de ansamblu a economiei oraşului. Nevoile în acest sector sunt mari datorită 

restructurărilor din industrie din ultimii 25 de ani.  

           Sectorul IMM este cel care absoarbe cel mai important segment de forţă de muncă, fiind de 

fapt locomotiva economiei oraşului şi a întregului judeţ. De aceea, crearea facilităţilor pentru 

investitori prin amenajarea parcului industrial, stimularea afacerilor prin crearea de locaţii necesare 

incubării afacerilor, reprezintă o prioritate actuală. Creşterea calităţii managementului 

întreprinderilor este de asemenea o măsură cheie pentru catalizarea dezvoltării de afaceri.  

           Promovarea produselor de către firme pentru a le face cunoscute pe piaţa internă şi externă 

constituie de asemenea o acţiune importantă.  

Îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională şi adaptarea acesteia la nevoile 

specifice ale pieţei muncii sunt esenţiale pentru ridicarea potenţialului resurselor umane din oraş 

şi creşterea şanselor individului pe piaţa muncii.  

          În cadrul acestei priorităţi se vor avea în vedere calificarea şi recalificarea forţei de muncă în 

scopul de a o face mai adaptabilă la nevoile în continuă evoluţie pe piaţa muncii, îmbunătăţirea 

măsurilor active de ocupare ca instrument sistemic pentru încurajarea ocupării forţei de muncă şi 

promovarea incluziunii sociale a grupurilor defavorizate.  

 

Obiective:  

- sprijinirea investitorilor din cadrul Parcului Industrial; 

- îmbunătăţirea competenţelor în afaceri, de marketing şi promovare a firmelor existente 

în vederea creşterii competitivităţii şi a vânzărilor; 

- pregătirea IMM-lor pentru accesul produselor şi serviciilor lor pe Piaţa Unică a Uniunii 

Europene şi creşterea atractivităţii acestora în faţa partenerilor de afaceri europeni; 

- creşterea flexibilităţii şi a mobilităţii profesionale a resurselor umane pe baza ridicării 

nivelului de cunoştinţe şi a deprinderilor profesionale; 

- diversificarea, extinderea şi creşterea calităţii serviciilor sociale oferite de autoritatea 

publică locală; 

- promovarea antreprenoriatului prin furnizarea de sprijin pentru persoanele care încep sau 
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administrează o afacere.  

 

Rezultate aşteptate:  

- atragerea de noi investiţii în oraşul Vălenii de Munte; 

- stimularea cooperării dintre sectorul public şi cel privat; 

- apariţia de  noi locuri de muncă şi scăderea ratei şomajului. 

- reducerea ratei şomajului prin crearea unei mai mari mobilităţi pe piaţa muncii; 

- creşterea numărului de angajaţi care au urmat cursuri de calificare/specializare; 

- apariţia unor ONG-uri şi instituţii publice implicate în furnizarea de servicii sociale în 

parteneriat cu Consiliul Local Vălenii de Munte; 

- diversificarea, extinderea şi creşterea calităţii serviciilor sociale oferite de autoritatea 

publică locală; 

- creşterea numărului de persoane care beneficiază de îmbunătăţirea calităţii serviciilor 

sociale; 

- promovarea participării persoanelor excluse social la viaţa culturală şi socială a 

comunităţii; 

- dezvoltarea cunoştinţelor managerilor în tehnici de gestionare a firmei, în domeniul 

politicii de dezvoltare a resurselor umane, tehnici de marketing, etc.; 

 

5.4.6. Dezvoltarea afacerilor prin crearea unei locaţii specifice şi promovarea produselor 
industriale şi a serviciilor pe piaţa internă şi externă 
 

Obiective Specifice:  

- atragerea de noi investiţii prin extinderea Parcului Industrial şi dotarea corespunzătoare 

din punct de vedere al infrastructurii de utilităţi publice a acestuia; 

- crearea de noi locuri de muncă; 

- creşterea numărului de firme nepoluante care creează valoare adăugată mare.  

Acţiuni: 

Strategia va constă în acţiuni pentru: 

- Dezvoltarea şi extinderea Parcului Industrial, în colaborare cu Consiliul Judeţean 

Prahova şi Camera de Comerţ şi Industrie Prahova; 

- Înfiinţarea de asociaţii ale oamenilor de afaceri; 
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- Demararea unei colaborări cu instituţii ale statului în vederea atragerii de noi investitori 

români şi străini.   

5.4.7. Forţa de muncă disponibilă şi dezvoltarea sistemului de formare profesională 
iniţială şi continuă 
 

          Strategia se concentrează asupra a două componente ale formării: formarea profesională 

iniţială şi cea continuă.  

          Se consideră că o atenţie deosebită trebuie să se acorde îmbunătăţirii calităţii învăţământului, 

urmărindu-se modernizarea sistemului educaţional în vederea oferirii prin unitatea de învăţământ a 

unei pregătiri adaptate nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor, dar şi nevoilor de 

dezvoltare integrată, economică şi socială, pe termen mediu şi lung a localităţii.  

       În noul context economico-social, focalizat pe sectorul privat şi pe restructurarea întregii 

economii, se dezvoltă o nouă legătură între sistemul de formare profesională continuă şi piaţa 

muncii. S-a dovedit practic că oferta de formare trebuie să răspundă cererii unei pieţe de forţă de 

muncă,  iar şcolile pot juca un rol activ în refacerea comunităţilor, ocupându-se de dezvoltarea 

resurselor umane.  

         Este importantă dezvoltarea unui parteneriat pentru învăţământul profesional şi tehnic, stabilit 

la nivel judeţean, în vederea elaborării unei strategii privind direcţiile de dezvoltare în acest 

domeniu precum şi adaptarea curricumului şcolar la nevoile pieţei forţei de muncă.  

         Formarea profesională continuă are drept scop armonizarea nevoilor pieţei forţei de muncă cu 

cele ale actorilor sociali prin dezvoltarea de programe deschise, care pot urma oricărei forme de 

educaţie iniţială. 

 

Obiective:  

- sprijinirea şomerilor pentru a (re)intra pe piaţa forţei de muncă prin scheme speciale de 

pregătire profesională, consiliere, tutoriat, mediere şi plasare în muncă; 

- creşterea adaptării între pregătirea profesională a forţei de muncă şi cerinţele de pe piaţa 

muncii. 

Acţiuni: 

Strategia va consta în acţiuni pentru: 

- intensificarea colaborării cu Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Prahova, 

în vederea formării profesionale a adulţilor; 
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- măsuri active de integrare socio-profesională a persoanelor neangajate aflate în căutarea 

unui loc de muncă; 

- organizarea de burse a locurilor de muncă pentru persoanele de etnie rromă; 

- servicii de consiliere pentru persoanele adulte în vederea integrării profesionale; 

- organizarea de programe de pregătire iniţială şi continuă destinate personalului angajat, 

atât în sectorul public, cât şi în cel privat. 

5.4.8. Dezvoltarea componentei agricole 
       Componenta de dezvoltare agricolă referitore la sprijinul U.A.T. sunt: 

 Valorificarea de către producătorii agricoli a produselor agricole proprii şi de exercitare a 

comerţului cu aceste produse. Aceasta se realizează prin intermediul documentelor eliberate 

de către primărie, respectiv atestatul de producător şi carnetul de comercializare. 

 Sprijinirea crescatorilor de albine prin eliberarea documentelor doveditoare necesare 

obţinerii ajutoarelor, subvenţiilor şi a valorificărilor produselor apicole. De asemenea 

comumicara tratamentelor fitosanitare care se fac în zonă în vederea evitării îmbolnăvirii 

familiilor de albine. 

 Dezvoltarea zootehniei, prin îmbunătăţirea producţiei păşunilor naturale, urmărindu-se 

aplicarea măsurilor cuprinse în amenajamentul pastoral de către chiriaşi. 

 Comunicarea către cultivatorii de legume şi deţinătorii de livezi a buletinelor de avertizare 

transmise de Centrul de Protecţie a Plantelor Prahova, privind apariţia bolilor şi 

dăunătorilor, şi tratamentele ce trebuiesc aplicate în funcţie de cultură şi agent patogen. 

 Comunicarea către populaţie a informaţiilor primite de la Direcţia Sanitară Veterinară şi 

pentru Siguranţa Alimentelor, privind apariţia unor boli la animale şi păsări, şi măsurile ce 

trebuie urmate. 

 Sprijinirea proprietarilor şi a utilizatorilor de terenuri agricole pentru depunerea cererilor 

către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în vederea obţinerii subvenţiilor. 

 Punerea în valoare a cât mai multor tipuri de potenţial ale spaţiului agricol: zootehnia, 

apicultura, producţia vegetală, prelucrarea fructelor, agroturism, turism cultural etc. 

 Finalizarea întocmirii documentaţiilor pentru reconstituirea şi constituirea dreptului de 

proprietate persoanelor îndreptăţite, în temeiul legilor fondului funciar. 

 Continuarea efectuării cadastrului sistematic şi pentru celelalte sectoare cadastrale în 

vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară.  

Rezultate aşteptate: 
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 Dezvoltarea sectorului agroalimentar; 

 Valorificarea produselor agricole româneşti; 

 Apariţia unor societăţi comerciale cu activităţi în acest domeniu; 

 Crearea de noi locuri de muncă în acest domeniu;  

 Produse agricole calitative; 

 Valorificarea eficientă a terenurilor agricole; 

 Colectarea de venituri la bugetul local; 

 Creşterea veniturilor populaţiei; 

 Protecţia mediului; 

 Creşterea atractivităţii turistice locale; 

 Eliberarea titlurilor de proprietate; 

 Definitivarea cadastrului general; 

 Clarificarea situaţiei juridice a terenurilor. 

Pentru oraşul Vălenii de Munte, dezvoltarea agricolă trebuie considerată o direcţie 

secundară a strategiei de dezvoltare prin care se urmăreşte punerea în valoare a cât mai multor  

tipurilor de potenţial ale spaţiului agricol:  zootehnia, agricultura vegetală, colectarea şi prelucrarea 

fructelor, piscicultura, apicultura, practicarea meşteşugurilor, turism rural, agroturism, turism 

cultural etc.  

 

5.4.9. Sănătate şi Asistenţă socială 
 

       Creşterea nivelului de trai este legată şi de modernizarea şi reabilitarea infrastructurii 

sistemului de sănătate şi de asistenţă socială, precum şi de acţiuni de prevenire. 

 

Obiective: 

- îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate şi  serviciilor sociale.  

 

Rezultate aşteptate: 

- modernizarea şi reabilitarea infrastructurii sistemului de sănătate în concordanţă cu 

nevoile de dezvoltare integrată, economică şi socială, pe termen mediu şi lung a 

localităţii va avea drept rezultat creşterea standardului de viaţă al locuitorilor; 
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- îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale în oraş, atât pentru cetăţenii acestuia, cât şi 

pentru cei ai localităţilor situate pe întreaga Vale a Teleajenului; 

- reducerea inegalităţilor în accesul la servicii  de sănătate calitativ superioare;  

5.4.9.1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate 
 

Depunerea de eforturi mai ample şi  susţinute pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii 

serviciilor furnizare, cu accent pe individ şi  comunitate, calitate la nivelul structurilor, 

proceselor şi în  rezultatele serviciilor de sănătate şi implicit calitate a managementului, 

informaţiei din sănătate ce asigura decizia oportună, informată şi fundamentată 

 

          Obiective specifice: 

 

      Ameliorarea practicilor medicale şi de ingrijire a pacientului, prin implementarea 

ghidurilor nationale aprobate prin ordine ale Ministrului sanatatii, protocoalelor adoptate de 

asociatiile profesionale la nivel national sau adaptarea unor ghiduri de practica europene sau 

internationale, prin elaborarea de protocoale terapeutice în baza ghidurilor adoptate. 

 

    Implementarea unui sistem de evaluare şi monitorizare continua a calitatii serviciilor 

medicale în spital, prin implementarea standardelor  ISO 9001:2015 şi ISO 22000:2006 

 

     Implementarea unui sistem de colaborare şi parteneriate cu asociatii, servicii sociale, 

medico-sociale şi de ingrijire la domiciliu, în scopul asigurarii integrarii sociale şi a 

continuitatii ingrijirilor acordate pacientului 

 Incheierea de parteneriate cu asociatii, fundatii sau alti furnizori de servicii 

sociale sau medeico-sociale pentru preluarea sau asistenta acordata pacientilor 

internati sau la externarea pacientilor 

 Incheierea de parteneriate cu cultele religioase pentru a oferi asistenta spirituala 

fara discriminare 

   Extinderea gamei de specialitati şi competente oferite în ambulatoriu:    

 Endocrinologie,   

 Psihologie 
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        Implementarea de programe naţionale de sănătate care sa răspundă problemelor 

de sănătate publica prioritare şi nevoilor grupurilor populaţionale vulnerabile. 

 

          Obiective specifice: 

 

 Continuarea derularii  programelor de screening de cancer de col uterin, TBC, Planing familial 

 

          Dezvoltarea, modernizarea infrastructurii spitalului şi dotarea cu aparatura/ echipamente 

medicale. 

 

          Obiective specifice: 

 

          Extinderea şi reorganizarea sectiei de Pediatrie, cu amenajarea de  paturi pentru mame – 

              Buget alocat aprox. 10 mld. Lei 

          Reabilitare Ambulatoriu de specialitate - Buget alocat aprox. 200 mii lei 

          Extindere Laborator analize medicale –Buget alocat aprox.200 mii lei 

          Dotarea cu aparatura medicala şi mobilier medical în valoare de 1 mil. Euro 

 

  Imbunatatirea managementului resurselor umane 

 

          Obiective specifice: 

 

           Stimularea pregătirii postuniversitare a medicilor specialişti şi primari şi a personalului medico-

sanitar din cadrul spitalului prin obţinerea de competente şi supraspecializari, la nivelul actual al 

cunoaşterii şi nevoilor naţionale 

     Identificarea unor facilităţi pentru atragerea personalului medical în zona. Amenajarea, în 

colaborare cu autoritatea locala, a locuinţelor pentru medici şi obţinerea de alte facilitaţi pentru 

personalul medical nou venit 

          Îmbunătăţirea managementului financiar al spitalului 

 

          Obiective specifice: 
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         Creşterea transparentei în utilizarea fondurilor 

         Întărirea disciplinei financiare 

         Atragerea de noi resurse financiare în domeniul sanitar 

         Creşterea capacitatii de control al costurilor. 

 

          Promovarea spitalului 

 

          Obiective specifice: 

          1. Îmbunătăţirea site-ului de prezentare a spitalului  

  2. Lansarea unei campanii de promovarea a spitalului în mass - media 

         Rezultate asteptate 
 

 Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale în oras, atat pentru cetatenii acestuia, cat şi 

pentru cei ai localitatilor situate pe intreaga Vale a Teleajenului. 

 Reducerea inegalitatilor în accesul la servicii de sanatate calitativ superioare. 

 Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii sistemului de sanatate în concordanta cu 

nevoile de dezvoltare integrata, economica şi sociala, pe termen mediu şi lung a 

localitatii va avea drept rezultat cresterea gradului de sanatate al populatiei.  

 Strategie de recrutare activa pentru viitor a unor medici rezidenti în specialitatile 

Obstetrica ginecologie, ATI şi Radiologie imagistica medicala, deoarece în prezent în 

aceste posturi sunt angajati medici pensionari. 

 Imbunatatirea dotarii unor sectii şi a utilizarii  resurselor   

 Cresterea performantei financiare a spitalului prin : 

              -  economie de resurse materiale şi umane prin informatizarea spitalului, 

              - calcularea costului la nivel de pacient pentru care este necesara crearea unei     retele 

informatice şi achizitionarea de soft astfel incat la nivelul fiecarei sectii clinice şi 

paraclinice sa se poata tine evidenta pe pacient; 

            - repartizarea bugetului pe sectii cu monitorizarea indicatorilor financiari prin contracte 

de administrare 
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         Pentru orasul Valenii de Munte Strategia în domeniul sanatatii presupune şi actiuni de 

prevenire concretizate în : 

- Modernizarea şi reabilitarea cabinetelor medicilor de familie şi dotarea 

corespunzatoare a acestora; 

- Masuri active de prevenire şi combatere a imbolnavirilor; 

- Masuri de asigurare a sanatatii pentru persoanele aflate în situatii de risc; 

- Crearea conditiilor şi luarea masurilor pentru asigurarea asistentei medicale în toate 

localitatile invecinate 

- Asigurarea serviciilor medicale de urgenta 

5.4.9.2. Îmbunătăţirea şi extinderea Directiei de Asistență Socială 
 

Scop vizat  
               Viziunea „Strategiei de dezvoltare a D A S pentru perioada 2021-2027 se baxeaza pe 

analiza exhaustiva a situatiei actuale si este fundamentata pe principiile integrarii si corelarii cu 

politicile nationale si regionale. 

    D A S incearca astfel sa ofere o imagine clara asupra punctului de plecare si a celui unde 

se doreste sa se ajunga intr-un anumit orizont de timp (pana in anul 2027),  sa canalizeze eforturile 

DAS si ale partenerilor, in vederea dezvoltarii si perfectionarii serviciilor oferite si sa ierarhizeze 

actiunile de realizat in interiorul domeniului sau de competenta. 

 

   Viziunea D A S are la baza respectarea urmatoarelor principii: 

   - principiile universale privind drepturile si libertatile persoanei promovate de Conventia 

pentru drepturile omului si Conventia pentru drepturile copilului; 

   - nediscriminarea si egalitatea de sanse; 

   - abordarea sistemica, subsidiaritatea si solidaritatea; 

   - interventia intersectoriala si interdisciplinara; 

   - promovarea parteneriatelor; 

   - implicarea beneficiarilor ; 

   - promovarea responsabilitatii familiei si comunitatii; 

   - promovarea economiei sociale. 

 Planul de acţiune/masuri in  vederea implementarii Strategiei de dezvoltare 

                    pentru perioada 2021  - 2027 
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Intrucat prezenta strategie este conceputa pe o perioada de 7 ani, obiectivele generale si 

obiectivele specifice stabilite vor fi atinse treptat, in functie de prioritati, pe  baza urmatorului Plan 

de masuri: 

Obiectiv general 

      Înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem realist şi eficient de servicii sociale la nivelul 

orasului Valenii de Munte, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, 

creşterea calităţii vieţii, tratament egal, nediscriminare şi dreptul la o viaţă demnă pentru toţi 

locuitorii orasului. 

 
Obiective specifice Activităţi/acţiuni/măsuri Termen Responsabili  
1: Implementarea unitară 
şi coerentă a prevederilor 
legale din domeniul 
asistenţei sociale, corela- 
te cu nevoile şi proble- 
mele sociale ale 
Grupului ţintă 
(categoriilor de 
beneficiari) 

Colectarea informaţiilor necesare 
identificării sau actualizării 
nevoilor sociale la nivelul orasului 
Valenii de Munte 

Permanent Directia de 
Asistenta Sociala 

Constituirea categoriilor de 
beneficiari de servicii sociale la 
nivelul localităţii, repartizaţi în 
funcţie de tipurile de servicii 
sociale reglementate de lege 

Permanent Directia de 
Asistenta Sociala 

Acreditarea serviciilor sociale 
derulate la nivelul DAS 

2021-2027 Directia de 
Asistenta Sociala 

Asigurarea şi urmărirea încadrării 
în standardele de cost şi de calitate 
pentru serviciile sociale acordate, 
cu respectarea prevederilor legale 
 

2021-2027 Directia de 
Asistenta Sociala 

2: Înfiinţarea şi actua- 
lizarea continuă a unei 
baze de date  care să 
cuprindă date privind 
beneficiarii (date de con- 
tact, vârstă, nivel de 
pregătire şcolară şi 
profesională, adrese de 
domiciliu etc),date 
privind indemnizaţiile 
acordate (ajutoare socia- 
le, ajutoare de urgenţă, 
ajutoare pentru încălzire, 
ajutoare materiale, 
alocaţii de susţinere etc.), 
cuantumul şi data 

Măsuri de facilitare a accesului 
persoanelor aflate în grupurile ţintă 
în acordarea ajutoarelor financiare, 
materiale şi medicale pentru 
situaţiile reglementate de lege: 
ajutoare sociale, ajutoare de 
urgenţă, ajutoare pentru încălzire, 
alocaţii de susţinere etc. 

2021-2027 Directia de 
Asistenta Sociala 

Crearea unei evidenţe 
informatizate (fişiere, foldere, 
tabele centralizatoare etc.) care să 
cuprindă toate informaţiile 
referitoare la beneficiarii de 
servicii sociale.  
 

Permanant Directia de 
Asistenta Sociala 
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acordării acestora, 
precum şi alte informaţii 
relevante pentru 
completarea Bazei de 
date 

Completarea acestor documente pe 
zile, luni, ani (pe cât posibil, şi 
perioadele anterioare). 

Permanent Directia de 
Asistenta Sociala 

Centralizarea datelor, verificarea şi 
corelarea cu evidenţele numerice, 
financiare din compartimentele 
contabilitate, resurse umane etc. 

Permanent Directia de 
Asistenta Sociala 

Actualizarea continuă a întregii 
baze de date. 

 Directia de 
Asistenta Sociala 

3: Înfiinţarea şi imple- 
mentarea unui sistem 
armonizat, integrat şi 
performant de furnizare a 
tuturor categoriilor de 
servicii sociale la nivelul 
orasului Valenii de 
Munte 

Organizarea, la nivelul autorităţii 
sau cu sprijinul unor structuri 
publice sau private (ONG-uri, 
fundaţii, asociaţii etc.) pentru 
copii, a următoarelor tipuri de 
acţiuni: prevenirea abuzului, 
neglijării, exploatării şi a oricăror 
forme de violenţă asupra copilului 
sau de separare a copilului de 
părinţii naturali, prevenirea 
malnutriţiei şi îmbolnăvirilor, 
informarea părinţilor şi a copiilor 
cu privire la alimentaţia celor mici, 
inclusiv cu privire la avantajele 
alăptării, igienei şi salubrităţii 
mediului înconjurător, verificarea 
periodică a tratamentului copiilor 
care au fost plasaţi pentru a primi 
îngrijire, protecţie sau tratament, 
dezvoltarea, în unităţile şcolare, de 
programe de educaţie a copiilor 
pentru viaţă, inclusiv educaţie 
sexuală pentru copii, în vederea 
prevenirii contactării bolilor cu 
transmitere sexuală şi a gravidităţii 
minorelor etc. 

2021-2027 Directia de 
Asistenta Sociala si 
asistent comunitar 

Colaborarea cu instuțiile județene 
în vederea asigurarării furnizării de 
servicii pentru persoanele vârstnice 
și facilitarea accesului acestora în 
centre sociale, precum şi a 
persoanelor cu handicap 

Permanent Directia de 
Asistenta Sociala 

4: Dezvoltarea unor 
atitudini proactive şi 
participative în rândul 
populaţiei localităţii şi a 
beneficiarilor de servicii 
social 

Informare şi consiliere a 
locuitorilor, în orice domeniu de 
interes al serviciilor şi măsurilor 
sociale 

Permanent Directia de 
Asistenta Sociala 

Măsuri de implicare a 
asistentului/asistenţilor medicali 

2021-2027 Directia de 
Asistenta Sociala 
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comunitari şi/sau a medicului de 
familie din localitate în programele 
de prevenire a stării de sănătate a 
populaţiei oraşului, indiferent de 
vârstă 
Organizarea de grupuri de 
informare pe diverse tematici, în 
vederea reducerii riscului de abuz, 
neglijare,  pentru orice persoană 
aflată în dificultate 

2021-2027 Directia de 
Asistenta Sociala 

Organizarea unor întâlniri 
periodice, la care vor participa 
personalul Primăriei, partenerii, 
reprezentanţi ai beneficiarilor şi ai 
comunităţii, alte persoane cu 
pregătire şi expertiză în domeniul 
serviciilor sociale, alţi invitaţi, 
unde vor fi prezentate problemele 
personale sau de grup ale 
comunităţii. 

2021-2027 Directia de 
Asistenta Sociala, 
asociaţii şi fundaţii 
cu activităţi de 
asistenţă socială, 
reprezentanţi ai 
beneficiarilor 

  
Obiectiv general: Diversificarea serviciilor sociale individualizate bazate pe nevoile 

persoanelor varstnice si persoanelor vulnerabile: 
 

Obiective specifice Activităţi/acţiuni/măsuri Termen Responsabili  
1.Infiintarea serviciului 
de ingrijire la domiciliu 

Acordare ajutor si ingrijire socio-
medicala in propria locuinta 

2021-2022 Directia de  
Asistenta Sociala 

2.Achizitionarea unui 
mijloc de transport 

Mijloc transport auto necesar 
rezolvarii problemelor sociale 

2021- 
2022 

Primaria orasului 
Valenii de Munte 

3.Facilitatea si 
incurajarea dezvoltarii 
relatiilor interumane cu 
restul beneficiarilor 
persoane varstnice 

Implicarea comunitatii in 
problematica si imbunatatirea vietii 
persoanelor varstnice 

2021-2027 Primaria or.Valenii 
de Munte si  DAS 

 
Obiectiv  general: Grupuri vulnerabile – proiecte  
 

Obiective specifice Activităţi/acţiuni/măsuri Termen Responsabili  
1.„Imbunatatirea accesului 
la servicii de sanatate 
pentru grupurile vulnera- 
bile inclusiv Romii 

Proiect cu finantare prin 
granturile SEE si Norvegiene 
2014 – 2020 

2021 – 
2027      

Primaria orasului 
Valenii de Munte  

  Elaborarea procedurilor de 
selectie a proiectului de 
parteneriat, potrivit legii, 
parcurgerea procedurilor de 
selectie, publicarea anuntului de 
participare 

    2021 Primaria orasului 
Valenii de Munte  
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2. „Cresterea calitatii 
vietii pentru populatia din 
orasul Valenii de Munte 
prin imbunatatirea servi- 
ciilor sociale, educa tio- 
nale, culturale si recreative 
si imbunatatirea spatiilor 
publice urbane”, 

construire 2 imobile de locuinte 
sociale P+2E+M si sala  
multifunctionala in str.Eaubonne 
si  2 imobile de locuinte sociale 
P+2E+M  in str.Ghidulesti. 
 
 

2021-2027 Primaria orasului 
Valenii de Munte si 
D A S 

 
Obiectiv general: Dezvoltarea serviciilor oferite persoanelor cu dizabilitati 
 

Obiective specifice Activităţi/acţiuni/măsuri Termen Responsabili  
1.Mentinerea persoanelor 
aflate in dificultate in 
comunitatile de 
domiciliu prin 
dezvoltarea de servicii 
adecvate 
 

Organizarea de cursuri de 
instruire/formare profesionala cu 
asistentii personali ai persoanelor 
cu handicap grav 

2021-2027 Primaria Valenii de 
Munte si Directia 
de Asistenta 
Sociala  

 Monitorizarea activitatii 
asistentilor personali ai persoanelor 
cu handicap grav 

2021-2027 Inspectorii DAS cu 
atributii in acest 
sens 

 Monitorizarea copiilor incadrati in 
grad de handicap, a modului de 
implementare a planului de 
abilitare/reabilitare 

2021-2027 Inspectorii DAS cu 
atributii in acest 
sens 

2.Facilitatea accesului la 
servicii adaptate nevoilor 
persoanelor cu 
dizabilitati 

Consiliere si sprijin acordate 
persoanelor/familiilor in vederea 
obtinerii beneficiilor si serviciilor 
socisle de catre copii si adultii cu 
handicap 

2021-2027 Inspectorii DAS cu 
atributii in acest 
sens 

 
 

Obiectiv general: Asigurarea unui echilibru psiho-social pentru copiii aflati in situatii de risc  
 
Obiective specifice Activităţi/acţiuni/măsuri Termen Responsabili  
1.Depistarea precoce a 
situatiilor de risc care pot 
determina separarea 
copilului de parintii sai 

Realizarea la nivel local a unei 
baze de date privind copii si 
familiile aflate in situatii de risc, 
violenta in familie si raportarea lor 

 2021-
2027 

Compartiment 
servicii sociale 
evaluare initiala, 
prevenire, 
monitorizare 
familii cu copii 
aflati in situatie de 
risc 

 Incheierea de parteneriate intre 
institutiile relevante de pe plan 
local, avand drept scop sesizarea si 
interventia in cazurile de abuz, 

2021-2027 Compartiment 
servicii sociale 
evaluare initiala, 
prevenire, 
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neglijare, exploatare monitorizare 
familii cu copii 
aflati in situatie de 
risc 

2.Imbunatatirea 
metodelor de consiliere, 
informare si monitorizare 
a familiilor cu copii in 
intretinere cu privire la  
exercitarea drepturilor si 
indeplinirea obligatiilor 
parintesti, asupra 
drepturilor copilului  
 

Analiza tuturor elementelor care 
sunt implicate in cazul 
instrumentat: copilul familia si 
mediul sau de viata. 
 
Intocmirea planului de servicii in 
vederea rezolvarii cazului prin 
indeplinirea obiectivelor planului. 
Monitorizrea familiei copilului 
prin urmarirea si evaluarea 
permanenta a situatiei 
beneficiarului pentru  a se asigura 
starea de echilibru urmarita in 
rezolvarea cazului. 

2021-2027 Compartiment 
servicii sociale 
evaluare initiala, 
prevenire, 
monitorizare 
familii cu copii 
aflati in situatie de 
risc 
 
 

 Prevenirea marginalizarii familiei 
prin sprijin si indrumare in vederea 
obtinerii si respectarii drepturilor 
fundamentale ale copilului 

2021-2027 Compartiment 
servicii sociale 
evaluare initiala, 
prevenire, 
monitorizare 
familii cu copii 
aflati in situatie de 
risc 
 

 
Obiectiv general: Cresterea capacitatii compartimentului prestatii sociale de a identifica si evalua 
nevoile si situatiile care impun acordarea de beneficii de asistenta sociala si cresterea gradului de 
responsabilizare in acordarea de beneficii de asistenta sociala. 

 
 

Obiective specifice Activităţi/acţiuni/măsuri Termen Responsabili  
1.Focalizarea sprijinului 
catre persoanele si 
familiile aflate in nevoie 
reala, minimizarea 
riscurilor si respectiv, 
reducerea erorilor si 
fraudei 

Analiza, monitorizarea si 
verificarea situatiilor si nevoilor 
reale ale familiilor si persoanelor 
singure aflate in situatie de 
dificultate. 

2021-2027 Inspectorii DAS 
din compartimentul 
cu atributii in acest 
sens 

 Cresterea capacitatii de 
autodetectare a riscurilor de eroare, 
in procesul de acordare a 
beneficiilor de asistenta sociala 

2021-2027 Director ex.DAS si 
inspectorii DAS din 
compartimentul cu 
atributii in acest 
sens 

2. Cresterea gradului de 
responsabilitate in 

Promovarea drepturilor si 
obligatiilor beneficiarilor si 

2021-2027 Personalul angajat 
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acordarea de beneficii de 
asistenta sociala si 
actualizarea procedurilor 
operationale pentru 
instituirea si implemen- 
tarea masurilor de pro- 
tectie sociala 

potentialilor  beneficiari de 
prestatii sociale 

 Imbunatatirea gradului de 
competenta si implicare activa a 
personalului angajat. 

2021-2027 Director executiv 
DAS si personalul 
angajat 

  
 
Implementarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate la nivelul orasului 

Valenii de Munte pentru perioada 2021-2027 se va realiza in baza Planului de masuri pentru 

implementarea strategiei si a Planurilor anuale de actiune inaintate Consiliului Local  la inceputl 

fiecarui an. 

Planurile anuale de actiune vor cuprinde masurile propuse  a fi implementare in anul 

respectiv, termenele de realizare, sursele de finantare  si se vor realiza  prin prioritizarea 

obiectivelor stabilite in Planul de masuri din prezenta strategie, cat si in concordanta cu masurile 

si actiunile prevazute in  Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a judetului Prahova pentru 

perioada 2021-2027. 

In procesul de elaborare a previziunilor bugetare, Directia de Asistenta Sociala va urmari 

ca prevederile strategiei sa beneficieze de resurse financiare in masura in cae ele vor fi aprobate 

in Planurile anuale de actiune. 

 

Monitorizarea si evaluarea implementarii strategiei, respectiv a Planurilor anuale de 

actiune, consta, in principal, in verificarea atingerii obiectivelor propuse. In acest sens se vor 

elabora instrumente de monitorizare si evaluare a planurilor anuale,  precum si atingerii 

obiectiveelor generale prevazute in strategie.Acestea vor avea in vedere indicatorii, in termeni  

 

Finantarea obiectivelor strategiei 

Pentru atingerea obiectivelor stabilite in strategie, se au in vedere mai multe surse de 

finantare: 

- buget de stat; 

- buget local; 
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- fonduri externe, prin accesarea acestora in cadrul programelor cu finantare 

nerambursabila; 

- contributii ale beneficiarilor; 

- donatii, sponsorizari sau alte contributii din partea persoanelor fizice ori juridice din 

tara si din strainatate. 

 

               Riscuri: Activitatile propuse in plan pot fi intarziate/amanate in functie de masurile 

restrictive impuse de pandemia COVID-19 si se vor realiza in conformitate cu actele normative 

emise in acest sens. 

5.4.10. Cultura şi învăţământul 

5.4.10.1. Dezvoltarea şi diversificarea ofertei culturale 
 

Oraş situat în zona de Nord Văii Teleajenului, pe DN 1A, Vălenii de Munte îşi cucereşte 

vizitatorii prin liniştea sa „patriarhală”, prin aşezarea ca o fortăreaţă apărată de dealurile împădurite 

cel înconjoară. 

 Patrimoniul cultural este adevăratul tezaur al fiecărui popor, raportat la destinul său istoric şi 

la recunoaşterea valorii sale pe scara valorilor civilizaţiei universale şi ca atare protecţia şi 

valorificarea sa trebuie asumată de către toate instituţiile de patrimoniu şi structurile statului. 

Condiţia asigurării valorilor culturale ale unui popor este conştientizarea şi necesităţii 

definirii unei identităţi proprii în raport cu alte culturi şi popoare, ale patrimoniului cultural naţional. 

Ca urmare, şi oraşul Vălenii de Munte trebuie să-şi stabilească o identitate culturală proprie, prin 

care să poată afirma. 

 

Obiective: 

 Valorificarea patrimoniului cultural existent; 

 Asigurarea accesului la cultură a unor largi categorii socio-umane; 

 Îmbunătăţirea activităţii Centrului Cultural din oraş. 

 

Rezultate aşteptate: 

1. Revigorarea şi diversificarea ofertei culturale;  

2. Promovarea respectului pentru patrimoniul cultural a tinerei generaţii. 

Acţiuni:  
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1. Promovarea manifestărilor culturale ce se vor derula în oraş; 

2. Includerea principalelor monumente istorice într-un circuit turistic (Complexul Muzeal „N. 

Iorga”, Muzeul etnografic al Văii Teleajenului, Şcoala de Misonare „Regina Maria”, Muzeul 

de Artă Religioasă, Muzeul Stiințelor Naturi); 

3. Colaborarea cu alte muzee şi case de cultură din judeţ, în vederea organizării unor expoziţii 

de pictură, artă, spectacole; 

4. Înfiinţarea unor echipe de teatru, la nivel de şcoli şi nu numai, care să prezinte periodic 

spectacole pentru cetăţenii oraşului şi care să participe la concursuri judeţene şi pe ţară; 

5. Îmbunătăţirea organizării sărbătorilor tradiţionale: Ziua Oraşului, Universitatea Populară de 

Vară „Nicolae Iorga”, Serbările Toamnei – Festivalul Ţuicii la Vălenii de Munte; 

6. Schimburi interculturale cu alte oraşe din alte ţări (pe baza unor legături stabilite de foşti 

cetăţeni ai oraşului care s-au stabilit în aceste localităţi). 

7. Dotarea Bibliotecii Orăşeneşti cu un nou şi bogat fond de carte;  

8. Reabilitarea monumentelor istorice de pe raza oraşului  

 

5.4.10.2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii şcolare 
 

Din punctul de vedere al învăţământului se vor avea în vedere următoarele: 

Obiective: 

1. Îmbunătăţirea tehnică a infrastructurii de învăţământ; 

2. Asigurarea unei pregătiri educaţionale de înalt nivel; 

3. Accesul tuturor categoriilor de copii la sistemul de educaţie publică; 

Acţiuni: 

1. Reabilitarea şi modernizarea continuă a unităţilor de învăţământ; 

2. Schimburi de elevi şi profesori între şcolile din oraş şi şcoli din alte localităţi din ţări 

membre ale U. E.; 

3. Accesarea de programe cu finanţare europeană pentru elevi; 

4. Pregătire corespunzătoare a elevilor, în vederea dobândirii de burse oferite de alte ţări;  

5. Reabilitarea şi dotarea grădiniţelor din localitate. 

6. asigurarea de cabinete medicale, stomatologice şi logopedice în școli; 
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5.4.11. Turism 
Direcţiile strategice urmărite în dezvoltarea turismului din oraşul Vălenii de Munte 

pentru perioada 2021-2027 sunt următoarele: 

- creşterea importanţei turismului în economia locală; 

- înscrierea obiectivelor oraşului într-un circuit turistic; 

- valorificarea avantajelor situării pe DN 1A Ploieşti – Cheia - Brasov; 

- conservarea identităţii locale a oraşului (arhitectură, mod de viaţă local şi produse 

tradiţionale, etc.) 

Obiective generale propuse pentru dezvoltarea turismului 

 repertorierea şi analiza permanentă a potenţialului turistic;  

 reabilitarea, conservarea şi valorizarea  resurselor cu importanţă turistică; 

 creşterea competitivităţii şi promovarea imaginii turistice a oraşului la nivel judeţean şi 

naţional; 

 înfiinţarea unor pensiuni agro-turistice; 

 realizarea unui circuit cicloturistic prin amenajarea unor piste pentru biciclete; 

  exploatarea zonelor turistice pe tot parcursul anului prin organizarea de drumetii pe trasee 

bine stabilite, echitatie, agrosi ecoturism; 

 restaurarea, renovarea,reabilitarea obiectivelor de patrimoniu cultural istoric si valorificarea 

lor din punct de vedere turistic; 

 valorificarea din punc de vedere turistic si cultural a parteneriatelor încheiate cu oraşele 

înfrăţite (Eaubonne, Cimişlia şi Saranda) si incheierea altor parteneriate cu alte localitati; 

 

Rezultatele aşteptate în anul 2027:  

- patrimoniul cultural, istoric şi tradiţional reabilitat, conservat şi valorizat din punct de 

vedere turistic; 

- recunoaşterea oraşului ca destinaţie turistică competitivă, pentru început, la nivelul 

judeţului; 

- accesarea de fonduri europene pentru implementarea proiectelor de dezvoltare în turism; 

Pentru a ajunge la rezultatele propuse, este necesară o relaţionare şi coordonare permanentă 

a tuturor măsurilor specificate anterior. 

De asemenea, domeniile conexe, care influenţează turismul (infrastructura de acces şi 

dotările tehnice, mediul înconjurător, dezvoltarea rurală, piaţa forţei de muncă, amenajarea 
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teritoriului, comunicaţiile etc.), sunt analizate în cadrul celorlalte priorităţi din strategie şi vor fi 

permanent urmărite în relaţia lor cu turismul. 

5.4.11.1. Dezvoltarea infrastructurii turistice    
 

Obiective specifice: 

- repertorierea permanentă a resurselor turistice ale oraşului şi a necesităţilor de 

dezvoltare; 

- dezvoltarea turismului de nişă (turism cultural, conferinţe, agroturism, turism de afaceri 

etc.); 

- conservarea patrimoniului cultural, istoric şi etnografic. 

Acţiuni: 

A. Inventariere resurselor cu potenţial turistic: 

- constituirea şi întreţinerea unei baze publice de date şi informaţii asupra resurselor 

turistice ale oraşului; 

- realizarea de cercetări şi studii periodice de piaţă: studii de diagnostic şi fezabilitate, 

sondaje, chestionare, etc. în vederea stabilirii atractivităţii turistice a oraşului 

 

B. Crearea unei infrastructuri turistice generale:  

- înfiinţarea unor noi pensiuni; 

- înscrierea oraşului într-un circuit turistic zonal; 

- construcţia unor toalete publice în zonele vizitate de turişti 

- dezvoltarea de facilităţi pentru persoanele cu handicap şi semnalizarea acestora; 

- modernizarea şi întreţinerea spaţiilor verzi şi obiectivelor turistice; 

- modernizarea şi semnalizarea punctelor de intrare în oraş; 

- construirea unor chioşcuri speciale, din lemn, pentru comercializarea produselor 

meşteşugăreşti, artizanale şi a celor agricole, cu ocazia sărbătorii oraşului şi nu numai; 

- accesarea fondurilor europene in vederea amenajarii unui circuit turistic pe biciclete( 

piste de biciclete care sa lege obiective turistice din oras si zonele adiacente) 

-  

C.  Promovarea oraşului: 

 definirea unui brand local (Ţuică de Văleni); 
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 elaborarea de materiale locale de promovare (tematice sau diversificate, în limba română şi alte 

limbi de circulaţie internaţională): postere, broşuri, materiale informative, cataloage cu produse 

şi servicii, hărţi, calendare ale evenimentelor, etc.; 

 diseminarea materialelor de promovare prin centre de informare turistică locale şi naţionale; 

 promovare on-line; 

 Promovarea turismului local în cadrul târgurilor naţionale şi internaţionale şi a altor evenimente; 

 Infiintarea  unui centru de promovare şi informare turistica în oraşul nostru; 

  

5.4.11.2. Dezvoltarea capacităţii administrative 
Obiective specifice: 

- Management instituţional şi strategic; 

- Îmbunătăţirea şi simplificarea relaţiilor curente între administraţie, cetăţeni şi mediul 

asociativ; 

- Valorificarea competenţelor şi responsabilităţilor personalului; 

- Metode şi instrumente de gestiune previzională a resurselor umane; 

- Gestiunea informatizată a evidenţei personalului; 

- Formarea profesională continuă; 

- Gestiune publică eficientă; 

- Creşterea gradului de informatizare în  administraţia publică; 

Acţiuni: 

Măsura va consta în acţiuni pentru: 

- creşterea monitorizării modului de aplicare şi ducerii la îndeplinire de către structurile 

proprii Consiliului Local Vălenii de Munte a deciziilor, hotărârilor şi ordonanţelor 

Guvernului, a celorlalte acte normative provenind de la organele centrale sau 

administraţia publică; 

- actualizarea permanentă a regulamentelor de organizare şi funcţionare prin 

reactualizarea rolurilor, obiectivelor şi direcţiilor structurilor interne ale Consiliului 

Local Vălenii de Munte şi serviciilor publice de sub autoritate; 

- realizarea unui sistem de management care să focalizeze obţinerea rezultatelor, 

valorificându-se eficienţa serviciilor furnizate prin elaborarea  cadrului de auto-evaluare; 

- definirea clară a responsabilităţilor, procedurilor şi standardelor ce urmează a fi utilizate 

în procesul de evaluarea a rezultatelor; 
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- îmbunătăţirea comunicării şi circuitului informaţiilor între compartimente, între 

nivelurile ierarhice şi cele funcţionale; 

- îmbunătăţirea activităţii de evidenţă şi circulaţie periodică a actelor; 

- preluarea şi organizarea, în urma descentralizării, a serviciilor publice deconcentrate; 

- îmbunătăţirea cadrului de informare/raportare  cu managerii serviciilor şi instituţiilor 

publice finanţate/subvenţionate prin buget şi monitorizării contractelor de performanţă 

pentru directorii acestora; 

- introducerea sistemului de evaluare şi monitorizare a performanţelor pe un serviciu 

public. 

- acordarea unei importanţe sporite  mediatizării  activităţilor de  modernizare şi apropiere 

a administraţiei publice de cetăţean; 

- diminuarea birocraţiei; 

- realizarea transparenţei în activitatea administraţiei publice locale asigurându-se 

participarea activă a cetăţeanului în procesul de luare a deciziilor, în deplină concordanţă 

cu prevederile Legii 52/2003, republicată;  

- optimizarea relaţiilor Consiliului Local cu cetăţenii şi persoanele juridice în activitatea 

privind soluţionarea petiţiilor şi a documentaţiilor specifice activităţilor desfăşurate de 

acesta; 

- consolidarea colaborării cu sectorul neguvernamental şi cu societatea civilă, 

implementarea de parteneriate public-private, încurajând participarea organizaţiilor din 

sectorul neguvernamental la procesul de elaborare a politicilor publice; 

- actualizarea permanentă a fişei postului, cu implicarea în redactarea fişei postului a 

funcţionarului public sau salariatului care ocupă postul respectiv; 

- aplicarea corectă a procedurilor de evaluare a activităţii personalului ca premisă de 

promovare şi de motivare; 

- adoptarea, modificarea sau completarea organigramei, numărului de personal şi statului 

de funcţii al aparatului propriu în funcţie de necesităţile impuse de atribuţiile acestuia, 

corelat cu reglementările legale în vigoare; 

- asigurarea unei planificări a resurselor umane în funcţie de procesele instituţionale ce 

urmează a se derula; 

- îmbunătăţirea programelor de gestionare informatizată a evidenţei personalului; 
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- crearea de programe de gestiune informatizată a evidenţei raporturilor de activitate şi 

contractelor de muncă, conform registrelor de evidenţă existente; 

- elaborarea planurilor de formare continuă a funcţionarilor publici şi salariaţilor în funcţie 

de rezultatele evaluării performanţelor profesionale şi reglementările legale în vigoare 

(cel puţin 7 zile / an); 

- în bugetul de venituri şi cheltuieli vor fi aprobate resursele financiare necesare realizării 

planului de formare continuă; 

- eficientizarea accesării şi managementului fondurilor nerambursabile; 

- programele de formare specializate în administraţia publică organizate de Institutul 

Naţional de Administraţie; 

-  întărirea colaborării cu comisia paritară şi comisia de disciplină în vederea negocierii 

măsurilor referitoare la sănătatea salariaţilor şi securitatea muncii, constituirea şi 

folosirea fondurilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor de muncă, precum şi crearea 

facilităţilor de respectare de către funcţionarii publici şi salariaţi a codurilor etice 

specifice de conduită; 

- instruirea funcţionarilor publici şi, după caz, a personalului contractual, în dreptul 

comunitar precum şi în aplicarea programelor europene; 

- stabilirea unui circuit operaţional şi eficient al documentelor, cu ajutorul tehnologiei 

informaţiei, între Consiliul Local Vălenii de Munte, C.J. Prahova şi Direcţia Generală a 

Finanţelor Publice (DGFP) Prahova şi Trezorerie, astfel încât să se elimine întârzierile la 

plată, să crească acurateţea operaţiunii, să se asigure transparenţa şi să permită controlul 

concomitent; 

- stabilirea, urmărirea şi aplicarea unor politici şi strategii bugetare pe termen lung şi 

mediu, care să urmărească creşterea gradului de autofinanţare şi implicit de autonomie; 

- specializarea personalului şi asigurarea unor schimburi de experienţă cu profesionişti 

similari din U.E., adaptarea sistemului bugetar actual la cerinţele U.E.; 

- adoptarea standardelor de calitate în baza cărora să se poată monitoriza şi evalua un 

serviciu public şi activitatea funcţionarilor publici; 

- adoptarea normativelor de cost aferent standardului de calitate a unui serviciu public, 

astfel încât cheltuielile publice să devină justificate, transparente şi supuse controlului 

financiar; 

- monitorizarea utilizării fondurilor de investiţii publice şi a resurselor bugetare;  
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- pentru eficientizarea calităţii serviciilor se vor folosi instrumente de participare 

cetăţenească: Centrul de Informare pentru Cetăţeni, chestionare de opinie, comitete 

consultative cetăţeneşti, dezbateri şi întruniri publice; 

- lărgirea ofertei de servicii informaţionale pentru îmbunătăţirea relaţiei cetăţean – 

administraţie publică; 

- folosirea tehnologiei informaţionale în vederea îmbunătăţirii circulaţiei informaţiilor. 

5.4.12 Întărirea legăturilor interinstituţionale 
 

Acţiuni: 

Măsura va consta în acţiuni pentru: 

- realizarea unei comunicări eficiente între autoritatea publică locală şi Consiliul Judeţean 

Prahova pentru identificarea nevoilor şi resurselor în vederea promovării de proiecte şi 

programe comunitare; 

- încheierea unui acord de înfrăţire cu o altă administraţie dintr-o altă ţară membră a U.E. 

pe diverse domenii de activitate (turism, cultură, formare continuă, etc.); 

- cooperarea cu Agenţia de Dezvoltare Regională 3 Sud - Muntenia pentru elaborarea şi 

implementarea Planului Regional de Dezvoltare până în anul 2027, precum şi pentru 

diseminarea informaţiilor referitoare la Programele de finanţare externă şi ale 

Guvernului României, pe care autorităţile locale le pot accesa; 

- colaborarea cu Instituţia Prefectului; 

- colaborarea continuă cu serviciile desconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe 

centrale, cu instituţii de învăţământ superior, pentru dezvoltarea politicilor publice 

specifice domeniului;  

- demararea unor relaţiilor de colaborare/cooperare/parteneriat cu ONG–uri, patronate şi 

sindicate şi alte organisme asimilate pentru informare reciprocă şi acordarea funcţiilor la 

nevoile locale şi realizarea unor proiecte de interes comun; 

- dezvoltarea unei relaţii deschise şi active cu mass - media pentru diseminarea 

informaţiilor şi realizarea transparenţei actelor administrative şi a activităţilor de 

modernizare a instituţiilor. 

 

 


