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    Strategia de dezvoltare economico-

socială a comunei Pietrari, îşi  propune  să 

valorifice potenţialul , oportunităţile şi 

disponibilităţile reale pentru 

dezvoltare,inclusiv crearea unui mediu de 

afaceri stimulativ  şi  competitiv , menit  a 

atrage investiţii private importante atat din 

ţară cat şi din străinătate. 

    Strategia de dezvoltare locală , este în 

egală măsură instrumentul de bază în ceea 

ce priveşte dezvoltarea 

infrastructurii,dezvoltarea economică şi 

umană în perioada 2014 -2020 

Strategia de dezvoltare locală a comunei 

Pietrari va reprezenta punctul central al 

tuturor ideilor şi proiectelor ce se vor 

derula în cadrul comunităţii studiate în 

perioada 2014 -2020 şi care va contribui în 

mod decisiv la atragerea finanţărilor din 

fonduri europene nerambursabile. 

Include: Strategia de Dezvoltare a 

infrastructurii Apa-Canalizare Pietrari. 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014-2020 

Comuna Pietrari – Judeţul Valcea 
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CUVANT ÎNAINTE 

     Strategia de dezvoltare a comunei Pietrari pentru perioada 

2014-2020,prezintă acţiunile pe care administraţia locală le va 

iniţia pentru a crea condiţiile necesare dezvoltării viitoare a 

comunei şi relevă proiectele şi oportunităţile pe care ni le ofera 

intrarea Romaniei în Uniunea Europeană. Ca parte a comunităţii 

europene, Pietrari are nevoie de o viziune clară pentru a putea 

orienta eforturile proprii şi de o strategie care să sublinieze rolul 

important ce revine valorificării potenţialului de absorbţie a 

fondurilor europene.  

       Doresc  să mulţumesc  întregii  echipe  din  cadrul primăriei, 

care prin efortul şi încrederea acordate,au făcut posibil acest 

proiect  şi  îmi  exprim încrederea că ideile cuprinse in Conceptul  

de   Dezvoltare Strategică vor contribui la dezvoltarea comunei 

noastre intr-un cadru democrat, cu valenţe europene, care va 

asigura cresterea calităţii vieţii şi prosperitatea cetăţenilor săi. 

                                                 Primarul comunei Pietrari, 

                                                                   Nicolae Moraru. 
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Introducere 

Context 
Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a comunei Pietrari are loc în contextul pregătirii unei noi perioade de programare a 

fondurilor europene alocate României pentru perioada 2014 – 2020. Această alocare financiară generează elaborarea sau 

actualizarea strategiilor de dezvoltare atât la nivel local, judeţean, regional cât şi naţional.  

Necesitatea armonizării planurilor de dezvoltare în cadrul comunei Pietrari cu cele ale comunelor limitrofe şi ale judeţului 

Valcea, a dezvoltării integrate si a cooperării în scopul realizării de investiții este esenţială, iar Strategia de dezvoltare locală 

reprezintă un pas important în acest sens.  

Din punct de vedere conceptual, strategia este bazată pe situatia socio-economică, nevoile şi potentialul de dezvoltare al 

comunei Pietrari cu luarea în considerare a priorităților europene, naţionale, regionale pentru perioada de dezvoltare post 

2013, mai exact noul ciclu financiar, 2014-2020. 

La nivel european, documentul programatic  Europa 2020, defineşte poziţia UE stabilită a fi atinsă la nivelul anului 2020, 

bazată pe trei priorităţi de dezvoltare interdependente, respectiv creştere inteligentă, creştere durabilă şi creştere favorabilă 

incluziunii. În concordanță cu prioritătile europene, dezvoltarea unei economii durabile, eficientă din punct de vedere al 

resurselor şi cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă reprezintă puncte centrale ale Strategiei de dezvoltare a comunei 

Pietrari  pentru perioada 2014-2020. 

La nivel naţional, ca orientare generală ,Strategia pentru dezvoltarea durabilă a României orizonturi 2013-2020-2030 vizează 

drept obiectiv strategic pentru orizontul de timp 2020 – „Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la 

principalii indicatori ai dezvoltării durabile.”. La nivelul programării strategice a comunei Pietrari  pentru perioada 2014-2020, 

promovarea unor practici de consum si producţie sustenabile, a unei dezvoltări în acord cu resursele existente constituie 

repere în abordarea planurilor de măsuri şi a portofoliului de proiecte propus pentru perioada următoare de timp.  

În vederea eficientizării procesului de absorbtie a fondurilor post aderare, România a transmis Uniunii Europene, Acordul de 

parteneriat pentru intervalul de timp 2014-2020, document aflat în dezbaterea Comisiei Europene. Conţinutul Acordului de 

parteneriat abordează în mod detaliat principalele provocări pe care ţara noastră urmează să le transpună în proiecte viabile, 
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cu stabilirea principalelor obiective şi priorități, modalitatea de utilizare a fondurilor nerambursabile acordate precum rolul 

diverselor instituţii publice în gestionarea resurselor atrase. 

În vederea asigurării unui flux ridicat de fonduri europene în comuna Pietrari, strategia de dezvoltare cuprinde propuneri de 

proiecte în acord cu nevoile identificate la nivelul administratiei locale cu implicarea directă a opinei publice şi a stakeholderilor 

interesați de procesul de definire strategică a comunei Pietrari în următorii 6 ani. 

La nivel regional, Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al regiunii Sud – .Vest Oltenia va trebui sa fie un instrument care 

sa sustina includerea în strategiile nationale a obiectivelor de investitii ce vor contribui la dezvoltarea socio-economica a 

regiunii, sa fundamenteze domeniile de interventie si necesarul de finantare din fonduri europene in perioada urmatoare de 

programare si sa cuprinda un portofoliu de proiecte strategice cu impact regional si local. Strategia de dezvoltare a comunei 

Pietrari contribuie la atingerea acestui obiectiv prin definirea unor obiective strategice care pot fi în mod real îndeplinite în 

orizontul de timp 2014-2020. 
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Cadrul elaborării strategiei de dezvoltare locală 

Până în prezent, în România s-au elaborat Planuri de Dezvoltare Regională, pentru perioadele 2000-2004, 2004-2006 şi 

2007-2013. Experienţa procesului de planificare s-a îmbogăţit la nivelul regiunilor din România, fiind puse în practică o 

varietate de mecanisme de parteneriat. În comparaţie cu generaţia anterioară de planuri de dezvoltare regională, abordarea 

de formulare a noilor planuri presupune o adaptare către o nouă generaţie de politici integrate de dezvoltare. Acestea vor 

fundamenta atât structurarea programelor operaţionale cu fonduri europene cât şi programele cu finanţare naţională de la 

nivel central şi local. Această nouă abordare presupune nu doar o reformulare a obiectivelor şi instrumentelor, ci şi a structurii 

şi cadrului de implementare a planurilor de dezvoltare regionale prin coordonarea acţiunilor politicilor sectoriale de dezvoltare.  

Pentru viitoarea periodă de programare, 2014-2020, Strategia de dezvoltare locală a Comunei Pietrari s-a realizat 

pornind de la următoarele documente programatice: 

 Strategia Europa 2020 

 Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării 

 Al 5-lea Raport privind coeziunea economică, socială şi teritorială 

 Programul naţional de reformă 2011 -2013  

 Planul de Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia 2014 – 2020 

 

Noua perioadă de programare reprezintă o oportunitate pentru consolidarea experienţei acumulate de ţara noastră în perioada 

de post aderare la Uniunea Europenă în domeniul utilizării resurselor financiare nerambursabile. Alocarea fondurilor europene 

pentru România în intervalul de timp 2014-2020 impun pregătirea de documente strategice adecvate fiecărei administrații 

publice pentru a putea exista o imagine de ansamblu asupra priortităților investiţionale şi a direcţiilor de absorbţie a fondurilor 

nerambursabile. 

Strategia de dezvoltare a comunei Pietrari, reprezintă un instrument de lucru, coordonare şi susţinere a măsurilor şi acţiunilor 

noi sau revizuite care vor avea un impact asupra comunității locale şi vor contribui la dezvoltarea economico-socială locală. 

Dinamica dezvoltării impune o actualizare periodică a directiilor de dezvoltare, a documentelor de planificare existente şi 

alinierea acestora la abordările strategice la niveluri superioare de conducere şi organizare. 
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Scopul strategiei de dezvoltare 
 

Strategia de dezvoltare a comunei Pietrari  are drept scop atingerea unei dezvoltări locale durabile care să angreneze 

creşterea nivelului de trai al populaţiei. În vederea îndeplinirii acestei ţinte strategice este necesar a fi încadrate direcţiile de 

acţiune stabilite în concordanţă cu nevoile comunităţii într-un document programatic, bază pentru planificarea resurselor în 

atingerea obiectivelor propuse. 

Ca urmare a implementării strategiei de dezvoltare locală, se doreşte transformarea comunei Pietrari într-o zonă atractivă din 

punct de vedere economic şi cultural, stabilă şi viabilă pentru mediul privat şi cel investiţional, capabilă să ofere locuitorilor săi 

conditii decente de viaţă şi acces la servicii de bază precum şi la o infrastructură adecvată. De asemenea prin intermediul 

documentului programatic pentru perioada 2014-2020 este vizat şi mediul înconjurător, protejarea acestuia şi orientarea 

activității factorilor interesați de progresul economic și social al comunităţii pentru a putea susţine o dezvoltare durabilă a 

comunei Pietrari . 

 

Necesitatea Strategiei de dezvoltare a comunei Pietrari  derivă din faptul că în cadrul acesteia sunt trasate şi stabilite 

priorităţile investiţionale în acord cu viziunea populaţiei si administraţiei publice locale. Mai mult, acest document programatic 

furnizează şablonul necesar coordonării pe termen lung al planificării şi gândirii strategice între sectorul public şi cel privat. 
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Metodologia de elaborare 
 

Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Pietrari  pentru perioada 2014 -2020 a urmărit în mod constant 

respectarea criteriilor de calitate utilizate la nivel european pentru evaluarea documentelor strategice, respectiv: relevanţă, 

eficacitate, eficienţă, consecvenţă şi coerenţă, pragmatism, sustenabilitate, aranjamente de management şi monitorizare. 

Prin viziunea şi obiectivele propuse, strategia de dezvoltare a comunei Pietrari  a fost elaborată în acord cu politicile 

comunitare, strategiile de la nivel naţional, programele şi documentele programatice de la nivel judeţean şi regional, asigurând 

beneficiul integrator al planului de investiţii propus. 

Momentul întocmirii strategiei este unul esenţial având în vedere rolul important al acesteia în pregătirea comunităţii locale şi a 

administraţiei publice a Comunei Pietrari  pentru noua etapă de programare a fondurilor europene pentru perioada 2014 – 

2020. 

Din punct de vedere structural, Strategia de dezvoltare a comunei Pietrari  este compusă din patru părţi, respectiv: 

 analiza diagnostic – în această parte au fost analizaţi principalii indicatori reprezentativi din domenii precum mediul 

economic, demografic, infrastructură, sănătate, resurse umane etc. prin utilizarea celor mai recente date statistice 

obiţnute; 

 planificarea strategică – această parte reflectă planurile de acţiuni viitoare ale comunei Pietrari  propuse a fi realizate, 

cu accent pe cele prioritare în functie de nevoile identificate şi opinia factorilor decizionali implicaţi; 

 analiza SWOT – în această parte au fost identificate punctele tari şi slabe ale comunei Pietrari  , precum şi 

oportunitățile de dezvoltare şi ameninţările identificate ca urmare a analizei diagnosticului actual al comunității; 

 implementarea şi monitorizarea – această parte cuprinde metodele şi intrumentele de verificare a implementării 

strategiei de dezvoltare de către administraţia publică locală.  
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Radiografia stadiului actual de dezvoltare socio-economică a comunei Pietrari 

 

 

 Realizarea primei etape a presupus culegerea de date statistice şi interpretarea acestora cat mai aproape de situaţia 

prezentă.Analiza stadiului actual al comunei Pietrari s-a interconectat cu analiza principalelor documente de 

programare strategică de la nivel judeţean, regional şi naţional pentru o evidenţiere clară a tendinţelor şi direcţiilor de 

dezvoltare. 

 

 Importante în analiza stadiului socio-economic al comunei Pietrari au fost şi informaţiile şi datele statistice emise de 

Institutul Naţional de Statistică, respectiv cele furnizate de către Direcţia Regională de Statistică Valcea pentru perioade 

cuprinzand anii 2010 - 2013. 

 

 

 De asemenea, etapa de culegere a datelor a inclus trimiterea de cereri de informaţii către instituţii publice locale şi 

judeţene,colectarea şi interpretarea datelor furnizate. În acest sens analiza statistică a comunei Pietrari a încorporat 

informaţii şi date furnizate de Oficiul Registrului Comerţului, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

Valcea, Inspectoratul Judeţean Pentru Situaţii de Urgenţa Valcea,Primăria Comunei Pietrari,etc.  

 

 

 Astfel, a fost asigurată în cadrul elaborării strategiei, consultanţa cu caracter participativ a părţilor interesate prin 

intermediul solicitărilor de informaţii publice. 
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Situaţie curentă 

 Localizare și accesibilitate 

 Poziţia geografică 

Pietrari este o comună din Judeţul Valcea,în vestul Romaniei, formată din satele:Pietrari(centrul de comună) şi Pietrari de 
Sus. 

Poziţionare geografică: Comuna Pietrari este aşezată în partea central-nordică a judeţului Vâlcea, în zona treptelor înalte ale 
dealurilor Subcarpaţilor Getici, pe ambele părţi ale cursului mijlociu al Otăsăului (afluent al Bistriţei vâlcene, în cadrul 
depresiunii Otăsău, depresiune ce se încadrează în Depresiunea Subcarpatică Olteană). Centrul civic al localităţii se situează 
la întretăierea paralelei de 45°6'22" latitudine nordică cu meridianul de 24°6’30” longitudine estică.Vecinii comunei  sunt: la est  
comuna Stoeneşti, satul Bârlogu, de care o desparte un hotar convenţional axat pe culmea Dealului Mare; la sud cu comuna 
Păuşeşti-Otăsău de care o desparte un hotar convenţional ce traversează pârâul Otăsău şi ajunge spre est până în Dealul 
Govorei, iar spre vest până în punctul numit “Valea Mare”; la vest cu comuna Tomşani, hotar convenţional ce începe din 
punctul “La Lac” şi merge pe culmea Dealului Tomşani în direcţia SE-NV pe o lungime de 1730 m până în movila din Valea 
Bună (numită şi Măgură); la nord se delimitează de comuna Bărbăteşti (satele Bârzeşti şi Negruleşti) de care o desparte un 
hotar convenţional în lungime de 1750 m ce începe din punctul “Răduţ”, merge până în piscul Chicirlă, iar de aici, pe o linie 
sinuoasă, până în matca pârâului Otăsău”. 

Comuna Pietrari este situată faţă de Oraşul-staţiune Băile Govora la o distanţă de 5 km iar faţă de Horezu  la o distanţă de 15 
km.Faţă de capitala de judeţ, oraşul Ramnicu Valcea, comuna Pietrari este situată la 28 km.Principalul drum de legătură cu 
localitatea Pietrari se face prin DN 67. 

 PREZENTARE GENERALĂ                                                                          

AŞEZAREA ÎN CADRUL JUDEŢULUI VALCEA  
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Comuna Pietrari este aşezată în partea central-nordică a judeţului Vâlcea, în zona treptelor înalte ale dealurilor Subcarpaţilor 

Getici, pe ambele părţi ale cursului mijlociu al Otăsăului (afluent al Bistriţei vâlcene, în cadrul depresiunii Otăsău, depresiune 

ce se încadrează în Depresiunea Subcarpatică Olteană). 

HARTA AŞEZĂRII COMUNEI PIETRARI  ÎN CADRUL  JUDEŢULUI VALCEA 

 

                                         Fig.1.-Harta localităţilor judeţului Valcea(haşurat:PIETRARI)  –  sursa:Wikipedia                                                                                          

 

Reprezentarea de mai sus pune în evidenţă poziţia geografică a comunei Pietrari(haşurat), în partea central-nordică a 

judeţului Valcea. 
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Consideraţii   istorico - geografice   

 Aspecte din istoricul comunei 

 Atestări documentare şi arheologice 
 

Cadrul natural şi habitatul 

Pietrari – localitate cu nume de cremene 

Comuna Pietrari este amintită încă din anul 1536 cand este dată în parte lui Negomir şi Coman. Pe teritoriul satului, în primul 

război mondial, s-au purtat lupte, în amintirea eroilor neamului fiind ridicate “Monumentele eroilor”. Localitatea Pietrari este 

sediul festivalului folcloric “Hora costumelor” unde participa reprezentanţii tuturor zonelor folclorice ale judetului Valcea, festival 

care are loc in luna aprilie. In comuna pot fi vizitate doua biserici din lemn din sec al XVIII-lea.” 

Cele două sate componente au format comune separate pană în anii 1875-1876 cand au fuzionat şi au constituit comuna 

Pietrari din judeţul Valcea, Plasa Ocolul. Aceasta fuzionare a durat pană în anul 1890 cand din nou s-au despărtit în două 

comune distincte. In anul 1908 s-au reunit pană în anul 1924 cand iarăşi s-au despărţit în comune separate din cauza 

neîntelegerilor , a luptei pentru preponderenta dintre locuitorii celor două sate. Separarea a durat pană în anul 1942 , cand au 

fost iarăşi reunite, pentru ca la 1 aprile 1943 să se separe din nou. In sfarşit, în anul 1952 cele două sate au fuzionat pentru 

ultima oară sub numele de comuna Pietrari, situaţie în care se găsesc şi astăzi. 

Desele fuzionări si dezbinări au avut la bază interese minore determinate de lupta pentru supremaţie, pentru emanciparea 

spre care năzuiau locuitorii din satul Pietrari de Sus, considerandu-se neprivilegiaţi dacă nu sunt comuna de sine stătătoare. 

Această pretenţie a început să fie puerilă după anul 1900 ca urmare a construirii şoselei nationale Tg. Jiu-Rm Valcea ce trece 

prin satul Pietrari şi constituie artera de circulaţie spre care focalizează ambele sate. 
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Pană în jurul anului 1900 nu se poate vorbi nici de graniţe stabile între cele două sate, întrucat în afara de unele măsuratori 

ale moşiilor din perimetrul satelor, nu existau hotarnicii. Abia în anul 1901 inginerul V. Vladimirescu face o hotărnicie a satului 

Pietrari de Sus, în care se specifică toate graniţele satului, inclusiv cele dinspre satul Pietrari. Cam în aceeaşi perioadă se 

întocmeşte şi hotărnicia satului Pietrari, urmand ca din acea perioadă fiecare sat să-şi cunoască atat hotarele cat şi întinderea 

teritoriului. 

In sprijinul afirmatiei că la anul 1875-1876 cele doua sate au format o singură comună vine şi precizarea din “Marele dictionar 

geografic al Romaniei” din anul  1901 al lui George Ion Lahovari care  la pagina 705 arată:  “Pietrari de Jos, comună rurală, 

judetul Valcea, Plasa Ocolul, situată pe raul Otăsău la 20 km de capitala judeţului şi la 15 km de cea a plaiului. La 1875-1876 

a format o singură comună cu Pietrarii de Sus.”  In acelaşi izvor , la pagina 715 se spune :”comuna rurala Pietrari de Sus e 

divizată  în  patru  mahalale  :  Sărata,  Moteşti,  Ograzul  şi  Vartoapa.&quot;  In  prezent cătunele Moteşti şi Ograzul fac parte 

din satul Pietrari şi nu din satul Pietrari de Sus, ceea ce înseamna că în jurul anului 1900, linia de demarcatie dintre cele două 

sate  era  valea  paraului  Otăsau.  Cert  este  că  după  construirea  şoselei  nationale,lateral de valea paraului , satul Pietrari 

de Sus a rămas izolat de artera de circulaţie.  Pozitia satului Pietrari pe artera de circulatie a determinat stabilirea lui ca centru 

de comună,  acest  lucru fiind menţionat şi  în schiţa de sistematizare a localităţii, întocmită din anul 1970 de Direcţia de 

Sistematizare a judeţului Valcea. 

Străveche aşezare de moşneni, comunitatea umană are origini îndepărtate pe aceste locuri. Urme materiale ale culturilor 

neolitice au fost identificate cu ocazia unor săpături întamplătoare în cătunul Ograzi. Cu această ocazie au fost scoase la 

iveală fragmente ceramice, topoare din piatră şi bronz şi urme de construcţii în care materialul predominant era piatra. O altă 

descoperire (tot intamplatoare) s-a facut în satul Pietrari de Sus cand la 26 aprilie 1902 mai multi localnici au găsit în timpul 

lucrărilor agricole, în punctul "Tobuleşti” un tezaur de monede geto-dace depozitat într-un vas de lut. S-au putut recupera 44 

de tetradrahme de tip Aninoasa-Dobuleşti care se păstrează la Institutul de Arheologie Bucureşti. La sfarşitul veacului al XVI-

lea, izvoarele istorice scrise ne vorbesc despre satul Pietrari ca structură administrativă în judeţul Valcea, ceea ce ne 

determină să considerăm că satul feudal Pietrari se constituise pe vatra veche a comunitătii din neolitic. 

Un alt izvor unde se pomeneşte de comuna Pietrari este “Dictionarul geografic al judeţului Valcea” al lui C.Alessandrescu din 

1893 în care se dau unele informaţii  despre  veniturile  comunei,  numărul  locuitorilor,  date  referitoare  la balciurile 

traditionale şi cateva date toponimice. “Marele Dicţionar geografic al Romaniei” de George Ion Lahovary (1901)inserează 

originea numelui comunei, care ar fi onomastică sau rezultată din ocupatia locuitorilor de cioplitori în piatră , fapt ce nu 
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corespunde realităţii deoarece materia primă nu se găseşte în localitate. V.Vladimirescu a întocmit “Cartea de hotărnicie a 

comunei Pietrari de Sus”la  anul  1901  din  care  au  fost  extrase  elementele  referitoare  la  vecinii  şi  hotarele satului. 

Numele comunei are mare vechime şi asupra acestui fapt circulă mai multe versiuni şi anume: 

Datorită faptului că majoritatea temeliilor caselor erau construite din piatră de rau stransă din albia paraului Otăsău; 

In lucrarea intitulată “Valcea-ghid turistic”, autori V.Berbece, Costea Marinoiu, Aurel Matei, Ghe. Mamularu, din anul 1976, la 

pag. 108-109 se precizează că denumirea localităţii Pietrari arăta îndeletnicirea străveche a locuitorilor de aici – carausia 

pietrei de var (calcar) de la Bistriţa la Rm.Valcea – spre deosebire de cei care scot piatra din munte, o ard şi se numesc 

“pietreni”. 

O  altă variantă ar fi aceea că, cu mai mult de o jumătate de mileniu în urmă s-au aşezat pe valea Otăsăului locuitori fugiti din 

zona de campie, de la Piatra Călmaţui, din cauza năvălirilor. Aceştia, căutand un loc ferit de drumul de acces, un loc ascuns, o 

parte din fugari s-au aşezat pe lunca paraului Otăsău, într-o zonă ferită de dealuri, iar altă parte mai spre sud unde în prezent 

se afla comuna Păuşeşti-Otăsău care pe atunci se numea Paisesti. Se spune că locuitorii din Paisesti veneau să-şi vadă “fratii 

pietrari” denumirea provenind de la localitatea din care plecaseră (Piatra Călmăţui). Această variantă nu este susţinută de 

cercetările făcute în localitatea Păuşeşti-Otăsău, fiind mai mult o legendă. 

O altă variantă ar fi cea onomastică şi anume că denumirea de Pietrari ar veni de la numele boierului Pietraru care işi avea 

conacul în secolul trecut în punctul numit Schit; varianta aceasta este contestată de documentele care au vechime mai mare 

de 400 de ani. 

În sfarşit, o ultimă variantă este aceea că numele localităţii ar veni de la o veche ocupaţie a locuitorilor acesteia – căratul (cu 

carele) pietrelor de sare de la Ocnele Mari pe “Drumul Sării”.                                       (Arhivele Statului Valcea, cules de Ion Soare). 

Dezvoltarea localităţii a fost legată de trecerea pe teritoriul actualei localităţi a drumului subcarpatic existent încă de la 

începutul organizării politice a Ţării Romaneşti care lega Turnu Severin de capitala ţarii, Targoviste. Drumul era ferit de 

posibilele imixtiuni otomane şi se afla sub protecţia marelui Ban al Craiovei şi făcea legătura cu marele “drum al sării” care 

cobora de-a lungul Văii Oltului. Tot un “drum al sării” era cel care pornea de la Ocnele Mari, trecea prin satul Barlogu, apoi 

peste dealul “Stramba”, prin Pietrari şi ajungea în judeţul Gorj, către “schela Cladovei”. Sarea era transportată pe cai de 

povară şi cu căruţe, iar pentru transport se plătea vama. 
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Anul 1857 – în cei zece ani ce au urmat revolutiei de la 1848, starea satului romanesc în general şi a celui valcean în special, 

era deosebit de grea. Astfel, relaţiile dintre proprietar şi arendaşi pe de-o parte şi clăcaşi pe de alta s-au înrăutăţit continuu 

după 1853. In arhiva Tribunalului Valcea se păstrează din acelaşi an (1857) cateva dosare care atestă acţiuni mai mult sau 

mai puţin violente ale locuitorilor satelor valcene împotriva proprietarilor şi arendaşilor. Astfel, “Gheorghe Ion Pietreanu şi alti 

trei consăteni din Pietrari l-au bătut pe boierul de neam Ion Cismaru”, 

 

In timpul Unirii de la 1859, locuitorii celor două sate au participat cu entuziasm la marele act istoric. 

 

Izbucnirea Primului Război Mondial în vara anului 1914, a constituit o crancena şi sangeroasă înfruntare între marile puteri 

imperialiste. Datorită aşezării sale la graniţa cu Austro-Ungaria, avand pe teritoriul său importantă cale rutieră şi feroviară ce 

urmăreşte Valea Oltului, judeţul Valcea a fost antrenat odata cu primele dislocari de trupe în evenimentele anilor 1916-1918. 

Aici, pe Olt, s-au dat apoi grele lupte pentru apararea pămantului strămoşesc şi nu puţini au fost aceia care s-au înfrătit cu 

ţărana acestor meleaguri, pecetluind cu sange deviza “ Pe aici nu se trece! “. A urmat apoi ocupaţia germană care a adus şi 

acestui colţ de ţară distrugeri şi pagube deosebite, unele dintre acestea ireparabile. Pagubele totale consemnate pentru 

judeţul Valcea s-au ridicat la enorma suma de 56.075.752 lei, suma care nu a putut fi recuperată niciodată în totalitate. Mult 

mai însemnate au fost însa jertfele omeneşti. Comuna Pietrari, deşi nu s-a aflat în imediata apropiere a granitei cu Austro-

Ungaria, şi-a plătit tributul de sange patriei mamă. 

 

 

 

 

 

1. (Arhivele Statului Valcea, Fond Tribunalul Judetean Valcea, dosarul 288/1857). 



 17 

 

  Caractere fizico-geografice  

 Relieful 

 Geologia şi evoluţia paleogeografică  
Analiza geologica a teritoriului scoate in evidenta urmatorul aspect:comuna  Pietrari  este  situata  in  depozitele  helvetiene,  

care  apar  in  versantii dealurilor  inconjuratoare.  Acestea  sunt  compuse  din  marne  rosii,  cenusii  si  din conglomerate.                   

In partea de nord a localitatii, langa valea Otasaului, apar depozite de varsta tortoniana formate din marne si argile; in est – 

respectiv zona Dealului Mare– ca  roci  predominante  sunt  calcarele,  nisipurile,  pietrisurile,  marnele  

argiloase,conglomeratele, argilele sistoase si tufurile vulcanice.   Partea de vest si sud a comunei este constituita predominant 

din conglomerate, marne cenusii si rosii, nisipuri si tufuri de varsta helvetiana.  Spre nordul comunei, la contactul cu Dealul 

Tomsanilor sunt prezente depozite de marne, nisipuri si gresii datand din meotian. Meotianul se dispune transgresiv peste 

miocen si este format din nisipuri,marne, gresii, apoi un orizont grezos si un alt orizont reprezentat in general prin nisipuri, 

gresii ( uneori cu forme caracteristice de trovanti ) si marne . Natura petrografica a zonei a creat pe intinsul teritoriului zone de 

dealuri masive, orientate paralel cu culmea Muntilor Buila, fata de care comuna se gaseste  la  o  distanta  de  mai  putin  de  

20  km.  Dealurile  inconjuratoare  coboara in trepte de la nord la sud, pana la hotarul cu Pausesti – Otasau. Sub acest 

aspect,vaile sunt inguste avand profil in “V” pronuntat, iar interfluviile sunt alungite simasive, apele sapandu-si vai la poalele 

acestora. 

Analizand situatia depozitelor superficiale, ne dam seama ca in zona localitatii noastre nu sunt roci metamorfice sau roci 

eruptive la zi, ci mai mult roci sedimentare care se incadreaza in general in tipul de roci friabile, in special argile,luturi, iar in 

zona ocupata de terasele paraului sunt nisipuri si pietrisuri acoperitecu un strat de sol a carui grosime variaza intre 10-15 cm 

pe prima terasa si 40-50 cmin zona terasei a III-a.Pe dealurile inconjuratoare se gasesc in special argile acoperite cu un strat 

de sol brun-roscat de padure slab sau puternic podzolit; zonele de bazinete auca roca-suport marne, luturi si gresii acoperite 

cu soluri specifice.Conglomeratele si gresiile se inscriu printr-o mare varietate morfologica deoarece frecvent sunt intercalate 

cu orizonturi de marne si argile care submineaza rezistenta intregii formatiuni. In functie de aceste intercalatii, de natura 
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cimentului si  a  materialelor  incluse  in  gresii  si  conglomerate,  circulatia  apelor  se  face diferentiat. Astfel,  rocile pot fi  

permeabile,  generand frecvente dezechilibre. Apar astfel zone in care se manifesta alunecari de teren.   

“In Subcarpati, in formatiuni apartinand paleogenului, mai ales in Subcarpatii  Valcei,  sau  in  cele  pontiene  si  daciene,  

frecvent  intalnite  in  restul arealului  subcarpatic  in  structuri  cutate  si  in  structuri  monoclinale,  argilele  si marnele 

genereaza degradari de teren. Se individualizeaza in bazinele de obarsie oaglomerare  de  valuri  de  alunecare  din  care  

apar  izvoare  intermitente  care accentueaza gradul de torentialitate a vailor. Totodata, umectarea lor in urma topirii bruste a 

zapezii sau a ploilor torentiale favorizeaza declansarea unor noi generatiide alunecari.” 

2. (Valeria Velcea, “Geografia fizica a Romaniei”, 1997).    

Evoluţia paleografică                

Paleogenul  se dezvolta pe marginea de nord a Depresiunii Getice in fataCarpatilor Meridionali, ca o fasie continua orientata 

est-vest pana la vest de Olt si patrunde in spatele culmii Cozia. Eocenul – o puternica stiva de depozite eocene formata din 

doua orizonturi  de  conglomerate,  dintre  care  cel  inferior  cu  elemente  mai  mari,  celsuperior  cu  elemente  mai  mici,  

separate  printr-un  orizont  de  marne  cenusii micafere, cu rare intercalatii de gresie. Trecerea spre oligocen se face printr-

un pachet de marne albicioase cu globigerine,  apoi  o  serie  de  marne  cenusii  si  nisipuri  cu  intercalatii  de  marne si 

deritice. 

Neogenul este reprezentat prin doua etaje si anume : prin miocenul superior si  pliocen in aflorimente.  Neogenul este 

dezvoltat “in facies de molasa”.Peste orizontul cenusiu al helvetianului urmeaza tortonianul in cuprinsul caruia sedezvolta in 

baza orizontul marnelor cu globigerine. Urmeaza orizontul breciei sarii,reprezentat printr-o masa de argile negricioase in care 

se dispun haotic fragmente de argile gipsifere, gresii paleogene, calcare jurasice. Orizontul cuprinde lentile de sare gema ce 

apar la suprafata sub forma izvoarelor sarate. 

O alta faza de cutare , dupa faza stirica noua, are loc in timpul sarmatianului  mediu ( faza attica )  indicata prin 

conglomeratele  de regresiune apartii  terminale  a  sarmatianului  mediu.  Probabil  asa  se  explica  orientarea dealurilor din 

comuna unele pe directia nord-sud, altele pe directie est-vest. Se constata ca dupa pliocenul argilos urmeaza pleistocenul 

format din pietrisuri, nisipuri si argile avand o grosime ce ajunge spre est la 3.000 metri. 
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RELIEFUL 

Comuna Pietrari  este  cuprinsa in marea unitate de relief  a Subcarpatilor  –  sectorul  dintre  Olt  si  Dunare  –  avand  forma  

unui  bazinet  –depresionar  inconjurat  de  dealuri,  fie  de  incretire  spre  nord  –  vest,  fie  de sedimentare spre sud si spre 

nord – est. Din punct de vedere al unitatilor de relief, teritoriul se grupeaza in cele trei zone amintite anterior si anume : zona 

vaii Otasaului, zona vaii Sarata si zona de  dealuri  din  partea  de  vest  a  comunei.  In  cadrul  acestor  zone  se  disting 

urmatoarele elemente ale unitatilor geomorfologice :- coline – dealuri;- valea Otasaului;- lunca ingusta a paraului Otasau;- 

terase. 

Coline – dealuri : 

Exista pe teritoriul comunei dealurile din partea de nord – vest cu semne evidente de incretire ce se observa pe versanti, in 

timp ce dealurile din sud si nord-est prezinta la zi strate necutate. Dealurile se evidentiaza, pe teritoriul cercetat, printr-o 

orientare generala de la nord la sud, mai ales cele de pe stanga Otasaului, si o orientare vest-est pe care o au dealurile din 

partea de vest a comunei cum ar fi dealul Ograzu sidealul Motesti. La toate dealurile, versantii prezinta ondulatii accentuate si 

pante cuprinse intre 10 grade in punctul Melia, 25 grade in punctul Sub Fata si 45 gradein punctul Sub Dos.                    

Altitudinea absoluta a acestor dealuri variaza intre 330 m in punctulDupa Pisc si 420 m in punctul La Nitu, ajungand la 540 m 

in punctul Sub Fata,respectiv 549,8 m in Dealul Mare. Valorile altimetrice medii se incadreaza in grupa450-500 m, iar cele 

maxime intre 550-600 m, minimele fiind de 330-400 m. Intre dealurile dispuse in trepte paralele, scazand ca altitudine spre 

sud,se gasesc bazinete care sunt folosite in parte pentru culturile agricole si  in parte pentru fanete. Interfluviile au in general o 

desfasurare in trepte paralele cu zona muntoasa a Builei, avand o orientare E-V pe partea dreapta a Otasaului si NE – SV pe 

partea stanga.    

Valea Otăsăului : 

Albia paraului Otasau are in profil plan un curs sinuos formandu-se meandre largi din loc in loc pe intreaga lungime de circa 4 

km, ce au forma convexa in partea de nord a comunei, iar spre sud trec la forma concava fata de directia descurgere.                    

Panta generala a profilului longitudinal este de circa 6 m intre punctulde intrare si cel de iesire din localitate a paraului, iar 

viteza curentului este de 1 m/s.In profil transversal, albia are aspectul unui “U” mult largit, intrucat albia minora are o latime de 

2-2,5 m, in timp ce albia majora este lata de 8-17 m, latime care scade dinspre nord spre sud. Ca aspect general, valea este 

asimetrica, mai abrupt fiind malul drept care, in cea mai mare parte, se sprijina pe dealurile de gresie, in timp ce malul 
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stangeste plat pentru ca este sapat in depozitele ultimei terase a paraului. Valea Otasaului taie capetele dealurilor de pe 

partea sa, spre portiunile terminale, iar in stanga valea s-a dezvoltat in sectorul celei mai tinere terase. 

Lunca paraului Otasau este destul de bine dezvoltata in special la nord si la sud,spre zonele de intrare si de iesire a Otasaului 

din localitate. Se gaseste la altitudinea absoluta de 355 m la intrarea in localitate si la 340 m in zona de iesire din 

localitate.Desfasurarea luncii se face pe o intindere de 4,5 km, avand in profil transversal treimeandre, doua despletiri si o 

panta de 15m. Datorita malurilor inalte ale Otasaului,pericolul inundatiilor este mic, in schimb la viituri mari intreaga albie 

majora este acoperita de ape, ajungandu-se la o eroziune laterala pronuntata datorita faptului ca malurile sunt constituite din 

nisipuri si pietrisuri.Luncile sunt efectul direct al eroziunii si al conditiilor de depunere, al caror  mecanism  este  dirijat  de  

arterele  hidrografice. Altitudinea  acestora inregistreaza  variatii  in  profilul  transversal  si  longitudinal,  in  general  scazand 

altimetric catre cursurile de ape si conform cu acestea in aval. Luncile de deal si podis pot evolua ca terase de lunca bine 

individualizate in functie de autoreglarea debitelor lichide si solide sau a protectiei antropice.Luncile, in general, se constituie 

printr-un peisaj specific in care rolul predominant il au cursurile de apa cu frecvente mutatii, excesul de umiditate care se 

reflecta in covorul vegetal si in procesele pedogenetice.In lungul vailor se disting o serie de forme de relief care traseaza 

evolutialor anterioara, reprezentative fiind in acest sens fiind terasele.      

Alltitudinea,  numarul,  desfasurarea,  dispozitia si  constitutia lor petrografica in cadrul culoarelor de vale constituie elemente 

de racord in stabilirea etapelor evolutive ale unor unitati teritoriale extinse. Terasele, prin caracterele lor, constituie elemente 

de referinta in analiza geomorfologica  de  ansamblu.  Totodata,  prin  aspectele  lor  morfologice  si morfogenetice  alcatuiesc  

elemente  favorabile  pentru  asezari,  pentru  extinderea terenurilor agricole si a cailor de comunicatie. Paraul Otasau are trei 

terase care sunt bine dezvoltate pe partea stanga pana sub “Dealul Mare”, latimea lor totala variind intre 30 si 200 metri in 

partea centrala si sudica.  Diferenta de nivel dintre terasa si lunca este de 3-5 m, iar trecerea dintre terasa si  zona colinara, de 

dealuri,  se face printr-o diferenta de nivel  care creste treptat de la baza spre culme, pe stanga Otasaului, de la 349 m la 

549,8 m in Dealul Mare, iar pe dreapta, de la 348 m la 543 m in Dealul Motesti. Cele trei terase ale Otasaului se extind pe o 

latime totala de peste 500 min zona centrala, iar la nord si la sud de centrul comunei latimea ajunge si la 1500m.  

Terasa a III-a, cea mai veche, se gaseste la altitudinea de 370 m si la circa30 m fata de nivelul paraului, nivel care este de 344 

m altitudine absoluta. Aceasta terasa are o latime maxima de circa 250 m si  face jonctiunea aproape direct  cu dealul Picurel. 

Dovada ca aceasta suprafata este o terasa este data de constitutia sa stratigrafica intrucat la numai 0,5 m se gaseste un strat 

de nisipuri si pietrisuri din fostul pat de albie al Otasaului. Cea de-a doua terasa, centrala, este mai ingusta, extinzandu-se pe 



 21 

olatime de 40-60 m si se gaseste la altitudinea absoluta de 355 m, iar fata de nivelul paraului inaltimea relativa este de 10 m. 

Pe aceasta terasa se gasesc si asezarile din centrul civic si tot aici se afla soseaua nationala D.N. 67 Rm.Valcea-Tg.Jiu.                   

Prima terasa se afla la altitudinea absoluta de 350 m, iar fata de nivelul paraului este la o altitudine relativa de numai 3m. In 

locul in care se face legatura intre satele Pietrari si Pietrari de Sus, la podul de peste Otasau, terasa I se extinde si pe partea 

dreapta a Otasaului. De la podul de peste Otasau, spre sud, cele trei terasese desfasoara numai pe partea stanga pana ce 

Otasaul, in curgerea lui, paraseste localitatea. Terasele paraului Otasau se leaga intre ele prin abrupturi si frunti de terasa 

,care,desi au evoluat in timp ,se disting destul de bine. 

  Geografia istorică a comunei Pietrari: 

Nu se stie cu certitudine de cat timp  exista satele comunei Pietrari ca unitati care sa apartina aceleiasi comune, dar le intalnim 

in aceasta situatie dupa anul  1875,  cand  prin  fuziune  au  format  comuna  Pietrari,  judetul  Valcea,  Plasa Ocolu. In vatra 

satului Pietrari erau incluse catunele: Albota, Anghelesti, Carpinisu,Schit,  Manta,  iar in  vatra  satului  Pietrari  de  Sus  erau 

incluse  catunele:  Sarata,Motesti,  Ograzu  si  Vartoapa.  (Lahovari  G.  Ion,  “Marele  Dictionar Geografic  alRomaniei”, 1901).                    

Satele componente ale comunei au fost deseori despartite si au format comune separate,  iar vetrele  celor doua sate si-au 

schimbat mereu aria  datorita neintelegerilor pentru intaietate.Astfel satul Pietrari a fost lipsit de catunele Motesti si Ograzu 

pana in1924, iar satul  Pietrari  de Sus isi  asumase dreptul  de proprietate asupra acestor catune  pentru a avea acces  la  

drumul  de larga circulatie  care,  pana la sfarsitul secolului al XIX-lea, era pe matca Otasaului. Cele doua sate s-au format 

prin roire dinspre apa Otasaului spre comunele  vecine,  pe  drumurile  de  legatura  cu  comunele  invecinate  cat  si  cu 

terenurile  de cultura  si  padurile  comunale.  Aceasta afirmatie  este  sustinuta  prin aceea  ca  cele  mai  vechi  locuinte  au  

fost  construite  pe  langa  apa  Otasaului,  iar locuintele mai noi apar spre periferia satelor.In prezent, comuna Pietrari este 

asezata, din punct de vedere morfologic,pe terasele paraului Otasau si pe dealurile de pe dreapta acestuia :                            

1. Satul Pietrari este situat pe versantii sud-estici ai dealurilor Motesti si Carlige si pe ambele maluri ale Otasaului; 

2. Satul Pietrari de Sus are vatra situata pe versantii estici si nordici aidealurilor Cuculici si Sarata si pe cursul Vaii Sarata. 

Forma generala a teritoriului localitatii este un patrulater neregulat. Satul  Pietrari  este  format  din  catunele:  Coastele  Cernii,  

Anghelesti,Schit,  Brodele,  Manta,  Patirasti,  Motesti,  Ograzu,  Carlige,  dispuse  pedrumurile ce fac legatura cu soseaua 

nationala, cu case mai rasfirate, in timp ce satul Pietrari de Sus are opt catune si anume: Albota, Cuculici,Linia Noua, Sarata, 

Bucheni, Valea Ciuhurezestilor, Linia Bailor, cu casemult  mai  grupate.  Satul  Pietrari  de  Sus  are  aspectul  nervurilor unei 
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frunze  deoarece  drumul  principal,  de  legatura  cu  centrul  civic  al comunei,  formeaza  nervura   principala  din  care  

pornesc  celelalte drumuri ale catunelor satului. 

Straveche asezare de mosneni, comunitatea umana are origini indepartate  pe  aceste  locuri.  Urme  materiale  ale  culturilor  

neolitice  au  fostidentificate cu ocazia unor sapaturi  intamplatoare in catunul Ograzi. Cu aceasta ocazie au fost scoase la 

iveala fragmente ceramice, topoare din piatra si bronz si urme de constructii in care materialul predominant era piatra.                    

O alta descoperire (tot intamplatoare) s-a facut in satul Pietrari de Sus cand la 26 aprilie 1902 mai multi localnici au gasit in 

timpul lucrarilor agricole, in punctul &quot;Tobulesti” un tezaur de monede geto-dace depozitat intr-un vas de lut. 

S-au putut recupera 44 de tetradrahme de tip Aninoasa-Dobulesti care se pastreaza la Institutul de Arheologie Bucuresti. 

(“Studii valcene nr.V/1982”, pag.34). La sfarsitul veacului al XVI-lea, izvoarele istorice scrise ne vorbesc despre  satul  Pietrari  

ca  structura  administrativa  in  judetul  Valcea,  ceea  ce  nedetermina sa consideram ca satul  feudal  Pietrari  se constituise 

pe vatra veche acomunitatii  din  neolitic.  Anul  1536 ramane anul  atestarii  documentare  a satului printr-un  document  dat  

de  Radu  Paisie  Voievod  prin  care  intareste  “ocina”  in Pietrari pentru “Negomir si fratele sau Coman”. 

Numele localităţii Pietrari 

Incepand cu anii 1718 – 1739, numele comunei apare specificat in diverse  documente,  fie  singur,  fie  insotit  de  precizarile  
“de  Sus”  sau  “de  Jos”,dovedind o viata economico-sociala continua, si anume:    

 dupa harta intocmita de Anton Maria del Chiara, fost secretar al lui Constantin Brancoveanu (la sfarsitul sec.al XVII-
lea, inceputul sec.al XVIII-lea). Pe aceasta harta este indicata o localitate situata pe partea stanga a unui rau (fara 
denumire), ce are semnul conventional al unui sat si este dispus in nordul Govorei.Specific este faptul ca apare 
semnul conventional al unui pom prin care se definesteo regiune pomicola.   

   in documentul “Romania sub austrieci” localitatea este mentionata ca facand parte din judetul  Valcea si  se spune ca 
“ prin acest sat  trece  drumul national spre Ramnic” (Arhivele Olteniei, mai-iunie 1924).  

   in timpul ocuparii Olteniei de austrieci localitatea apare mentionata in 1728 in cunoscuta conscriptie virmontiana 
(1722). In aceasta lista Pietrarii sunt trecuti printre satele libere (de mosneni), “medziasesti, cioc, che non hanno 
PadroniTerrestri” (megiesesti, care nu au stapani de pamant).  

  in prima jumatate a secolului trecut localitatea face parte din plaiul Cozia, fiind prezente doua sate: Pietrarii de Sus si 
Pietrarii de Jos, primul avand 226 familii  dintre care 193 birnici,  iar celalalt  avand 132 birnici  din 225 familii. 

3. ( din “Buridava –Studii si materiale nr.4/1982”, pag.261). 



 23 

Dezvoltarea localitatii a fost legata de trecerea pe teritoriul actualei localitati a drumului subcarpatic existent inca de la 
inceputul organizarii politice aTarii Romanesti care lega Turnu Severin de capitala tarii, Targoviste. Drumul era ferit de 
posibilele imixtiuni otomane si se afla sub protectia marelui Ban al Craioveisi facea legatura cu marele “drum al sarii” care 
cobora de-a lungul Vaii Oltului. Tot un “drum al sarii” era cel care pornea de la Ocnele Mari, trecea prin satul Barlogu,apoi 
peste dealul “Stramba”, prin Pietrari si ajungea in judetul Gorj, catre “schela Cladovei”. Sarea era transportata pe cai de 
povara si cu carute, iar pentru transport se platea vama.Primul hotar al comunei a fost stabilit, se pare, de episcopul Climent 
care in anul 1743 a facut ca borne de hotar trei cruci de piatra dintre care se mai pastreaza una singura la hotarul cu comuna 
Stoenesti. Se pare ca hotarul acesta afost stabilit deoarece in acea vreme a bantuit ciuma in sat si “ a fost trasa brazda pe 
culmea dealului, au fost puse crucile, iar episcopul a facut rugaciuni si slujbe, iar molima a incetat”. 

In anul 1662 oct.14 s-a construit in Pietrarii de Sus, mahalaua Motesti, o biserica de lemn, facuta de Clement, pe atunci, 
episcop al Ramnicului, si de mosnenii satului ce avea hramul Cuvioasa Paraschiva. (Arhivele Statului Valcea,I. Soare). In 
prezent, biserica nu mai exista.  Biserica “Schit”, in prezent monument istoric, cu hramul“BunaVestire”,  construita pe locul  
numit Pajistea,  zidita de episcopul Climent al Ramnicului (n. 1685, in Pietrarii  de Jos, jud. Valcea, decedat la 31 ian. 1753, ca 
schimonahul Cosma),  metoh al  manastirii  Bistrita intre  1743 – 1760,  ajutat  de fratii  sai,  Popa Mihul si Simion Vataselul 
ridicata intre 1742 – 1744. In 1910 a fost acoperita cu sita,schimbata in 1963 cu sita de stejar. In dreapta pronaosului e piatra 
de mormant a lui Popa Mihul ( dupa calugarie s-a numit Macarie ). Sunt in interior pictati ctitorii principali:  episcopul  Climent,  
Popa  Mihul,  Simion Vataselul  si  voevodul  vremii,Constantin Nicolae Voevod.Pisania sfantului lacas:                            
“Aceasta sfanta si dumnezeiasca biserica intru care se cinsteste si se praznuieste  blagovesteniile  Prea  Sfintei  de  
Dumnezeu  Nascatoare  si  pururi fecioara Maria care din temelia ei este zidita din bun gandul si cu toata cheltuiala parintelui  
Kir  Climent,  episcopul  Ramnicului  si  Noului  Severin  in  zilele prealuminatului domn  Mihai Racovita Voevod la curgerea 
anilor 7250 (1742) la luna lui aprilie 26.Ispravnic fiind Kir Iralion proegumenul Bistritei.” Iata ce cuprindea diata (testamentul) 
incheiata de episcopul Clement la 4 martie 7259 (1751), facandu-se referire la mosia ce apartinea bisericii Schit. 

Un alt monument din acea perioada este o biserica din lemn care,datorita vechimii ei si-a pierdut si hramul. Ea se afla in 
curtea bisericii cu hramul“Cuvioasa Paraschiva” din Pietrari de Jos. Biserica este de tip nava cu un pridvormic sustinut de 
stalpi de lemn si are o singura camera cu functie de naos si pronaos.Partea  cladirii  din  zid  reprezinta  jumatate  din  absida  
altarului,  ceea  ce  nedetermina sa credem ca la inceputuri si aceasta parte a fost din lemn, ulterior fiind inlocuita cu zid. 
Traditia istorica spune ca monumentul a fost ridicat in ultima partea veacului al XVIII-lea. Credem insa ca la acea data a fost 
refacut altarul de zid. Ca tipologie biserica se inscrie in clasa bisericilor de lemn de la sfarsitul veacului  alXVI-lea si inceputul 
veacului al XVII-lea.In anul 1804 se intalnesc cazuri de vanzare a unor tarani din comuna Pietrari la diferiti creditori care au 
imprumutat bani satelor pentru plata birurilor.Acestea au loc ca urmare a procesului  de acumulare  primitiva a 
capitalismului,insotind procesul de destramare a vechilor relatii feudale. Fara sa prezinte nici o asemanare  cu  robia  din  zorii  
epocii  medievale,  aceasta  forma  sui-generis  de rezolvare  a  datoriilor  reflecta  situatia  fiscala  precara  a  economiei  
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tuturor categoriilor  de  asezari  dajnice,  pe  de-o  parte,  cat  si  rolul  important  jucat  de capitalul camataresc in aceasta 
epoca. 

In anul 1831 satul Pietrari de Jos avea 121 familii si 3630 leicapitatie, cu 30 oameni nedajnici, iar in Pietrari de Sus erau 141 
familii cu 4230 lei capitatie si 24 nedajnici. (Arhivele Statului Valcea). 

Intre anii 1842-1845, locuitorul Nicolae Ghe. Vulpe face o moara pe apa asezata pe mosia lui Stefan Deaconescu, care 
provoca o pricina intre cei doi,pricina  judecata  de  Divanul  Craiovei.  De  aici  aflam  o  alta  informatie  foarte valoroasa, 
aceea ca si raul apartinea tot locuitorilor.In a doua jumatate a secolului al XIX-lea, adica dupa anii 1850,avem informatii 
despre o alta moara pe apa care functioneaza pe iazul amenajat la capatul podului “lui Dinculescu”, moara care va fi 
desfiintata in jurul anilor 1908-1909, dar in locul ei se va ridica o alta moara, mai jos cu vreo 200 metri, adica la intrarea  de  
azi  in  catunul  Brodele  –  aceasta  a  fost  ridicata  de  locuitorii  Ion Bordencea, Ion Dinculescu si Gheorghe Pietraru.                           
Tot in acelasi timp functiona o moara si la intarea in catunul Motesti, la podul lui Moteanu, langa casa proprietarului de atunci, 
Ion Moteanu.Am facut pana acum referire numai la morile Pietrarilor de Jos, dar si  Pietrarii  de  Sus  au  avut  morile  lor  
particulare,  diferenta  fiind  aceea  ca  ale acestora au aparut ceva mai tarziu.     

In anul 1876 locuitorul  Ion Vasile ridica o moara, pentru ca in anul1890,  alti  locuitori  precum  Gheorghe  Zamfirescu,  
Nicolae  Capatanescu  si  Ion Cazacu, construiesc prima moara cu turbina, numita “moara din drum”. Aceasta a functionat 50 
de ani, fiind transformata si refacuta in anul 1940. Dupa anul 1920 apar si alte mori in Pietrarii de Jos ridicate de Ion 
Bordencea si Constantin Ivan. In afara de acestea, in anul 1912, Codin Burtan construieste alta moara in Pietrarii de Jos, mai 
intai din lemn, apoi din caramida, dar de data aceasta dotata cu motor Diesel, langa care a atasat un gater si un circular. 
Moara mai exista si astazi dar e dotata cu valturi.Pe langa avantajele aduse din activitatile morilor, locuitorii au avut de castigat 
si de pe urma amenajarii iazurilor care, in afara de faptul ca puneau in miscare rotile morilor, ajutau si la irigatii, de-a lungul 
iazurilor existand gradini de zarzavat.In anul 1965 s-a construit un iaz lung de 1000 m pe care s-a amplasat prima micro-
hidrocentrala care alimenta comuna cu energie electrica. 

Primăria din Pietrari:  

“Facut azi 14 iulie 1906 in orasul R.Valcea. Subsemnatul Nicolae Gh. Sosoaca, agricultor domiciliat in comuna Pietrarele,  
plasa  Horezu,  judetul  Valcea,  vazand  ca  aceasta  comuna reprezentata prin Consiliul  Comunal,  este  dispusa a construi   
un local propriu pentru Primarie in centrul ales ca centru al comunelor intrunite“Pietrarii de Sus” si “Pietrarii de Jos” si avand in 
vedere ca comuna nu are in acest punct nici un teren pe care sa se faca acea constructiune,declar ca de buna voie si in 
scopul de a se construi un local care sa serveasca ca local de Primarie,daruiesc in mod irevocabil si chiar de acum in deplina 
proprietate siposesie comunei Pietrarele reprezentata prin primarul sau Dl. GheorgheIonescu autorizat de Consiliul Comunal 
prin incheierea Nr.7/906, una bucata de pamant mostenesc, iar nu rural numita in “Lunca la Jilava” situata in raionul acestei 
comune Pietrarele in marime , suprafata totala de sase sute treizeci ( 630 metri patrati, adica 30 metri lunga si 21metri lata ) 
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care se invecineste la rasarit cu soseaua judeteana, la apus cu mine,  donatorul,  la miazanoapte cu I.Popescu si  la  miazazi 
cu soseaua Motestiilor …Valoarea acestui teren este de saptezeci (70) …”  Asa suna actul de donatie al locuitorului Nicolae 
Gh. Sosoaca prin care daruia comunei intregite Pietrarele un loc unde sa se construiasca localul Primariei. Acest act de 
donatie este plin de informatii despre localitatea noastra pornind de la insusi donatorul terenului, pozitionarea Primariei, 
primarul din acea vreme.                     

 

Ca o scurta concluzie a istoriei stravechi a comunei Pietrari, se poate spune ca aceasta are o istorie indelungata, de 
sute de ani,cu vechi atestari documentare, o veche asezare rurala din centrul judetului Valcea cu un trecut istoric dar 
si cu un prezent aflat in continua dezvlotare ce urmareste un viitor european,prin atragerea de fonduri si surse de 
finantare ce vor dezvolta localitatea si va oferi locuitorilor acesteia conditii de viata  conform noilor standarde 
europene. 

 

Caracteristici climatice şi hidrografice generale ale regiunii:    

 

Clima 

Clima este temperat continentală specifică regiunilor de podiş joase şi de câmpie din sudul ţării. Caracteristicile sale sunt 

determinate de trei factori: 

- o circulaţie extrem de activă din vest şi sud (sud-vest); doar la est de Olt se simte influenţa, mai ales iarna, a maselor 

estice anticiclonale; 

- efecte foehnale în extremitatea vestică, legate de circulaţia aerului vestic peste Munţii Banatului şi Podişul Mehedinţi şi 
sesizate până aproape de Jiu (încălziri iarna şi în anotimpurile de tranziţie, toamne lungi, secetoase şi calde, topiri 
timpurii ale stratului de zăpadă). 

- altitudinea impune o etajare a unor parametri climatici (îndeosebi cei de natură termică; între regiunile joase, vecine 
câmpiei şi cele înalte există o diferenţă de temperatură de 1...1,50 C). 

-  temperatura medie anuală variază între 110 C în sud-vest (11,90 C la Drobeta Turnu Severin) şi în jur de 90 în nord-est, 
în cea mai mare parte a podişului fiind în jur de 10 0C. 

Temperaturile medii ale lunii iulie variază între 22,20 C în SV (Drobeta-Turnu Severin) şi 190 C în NE (18,70 la Curtea de 
Argeş). 
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Temperaturi negative iarna, dar moderate valoric (- 0,90C la Drobeta-Turnu Severin) şi – 2,50... – 30 C în nord-est. Îngheţul la 
sol se produce în 140 – 150 zile, fiind posibil la vest de Olt între jumătatea lui noiembrie şi finalul lui martie, iar la est – între 
finalul lui septembrie şi mijlocul lunii aprilie. 
Primăvara este timpurie în vest (la mijlocul lunii februarie) şi mai târzie cu circa două săptămâni în est. 

Verile sunt calde, umede în nord (precipitaţii în jur de 100 mm în luna iunie) şi mai uscate în vest; în sud, la contactul cu 

câmpia, se produc secete. 

Toamnele sunt calde, lungi şi secetoase (septembrie este cea mai secetoasă lună). 

Precipitaţiile anuale variază între 500 mm în sud şi aproape 800 mm în N, NE. 

La vest de Olt se produc două intervale cu căderi maxime: primăvara în aprilie-iunie, cu o medie de peste 100 mm/lună şi 
toamna – finalul luni noiembrie, cu o cantitate medie apropiată de aproximativ 100 mm; al doilea maxim, care este impus de 
circulaţia mediteraneană, nu se manifestă la est de Olt. 

Ninsorile se produc în cca 20 de zile, dar stratul de zăpadă, cel puţin în sud şi sud-vest, nu se păstrează decât 15 – 20 de zile; 
la vest de Olt, frecvenţa activităţii ciclonale mediteraneene impune ploi, lapoviţă şi, în mai mică măsură, ninsori. Decembrie, 
ianuarie, februarie sunt luni reci, dar umede. 

Deci, sub raport climatic, se delimitează mai întâi un sector vestic (dincolo de Olt) aflat atât sub directa influenţă a activităţii 
ciclonale mediteraneene, cât şi a producerii influenţelor foehnale. Se caracterizează prin al doilea maxim al precipitaţiilor, 
toamne calde şi uscate, un interval mai scurt de îngheţ, precipitaţii solide reduse. Al doilea sector, cel estic,resimte influenţa 
maselor de aer continental estice (mai ales iarna); precipitaţiile sunt mai puţine şi au un singur maxim; la contactul cu câmpia, 
luna august este aridă. În al doilea rând, diferenţe semnificative (termic de 1...1,50) apar şi între regiunile sudice (mai calde şi 
mai secetoase) şi cele nordice (mai umede şi mai răcoroase) sau între culoarele de vale (circulaţie activă a maselor de aer, 
inversiuni termice, ceaţă etc.) şi podurile interfluviale (mai însorite datorită expunerii sudice). 

 
 

 Apele     

Există o reţea bogată de râuri autohtone şi mai multe râuri mari alohtone care, pe ansamblu, se desfăşoară în concordanţă cu 

panta generală a reliefului de la N la S, sau de la NV la SE; sunt unele centre de convergenţă hidrografică (Filiaşi, Piteşti). 

Râurile aparţin  mai multor bazine hidrografice, care au pondere diferită (Jiu 37,7 %; Olt 28,5 %; Argeş 12,9 %; Vedea 9,5 %, 

alte râuri 11,4 %). Cele mai mari râuri sunt: Jiu (120 km, panta medie 0,59 %0), Olt (79 km, panta medie 1,2 %0), Argeş (44 

km, 3,4 %0), Vedea etc.  

La nivel local, raul Otăsău, se desfăşoară pe o lungime de circa 4 km, străbătand localitatea.    
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Densitatea reţelei hidrografice variază între 0,2 km/km2 (în sud) şi 0,57 km/km2 (în nord) la contactul cu Subcarpaţii; valoarea 

medie este de 0,3...0,4 km/km2. 

Regimul scurgerii este dependent de alimentarea nivo-pluvială la vest de Olteţ şi pluvio-nivală la est de acesta; alimentarea 

din subteran este extrem de mică şi are importanţă numai după perioadele bogate în precipitaţii. Ca urmare, în vest sunt ape 

mari primăvara (aprilie – iunie) şi toamna (noiembrie – început de decembrie) şi ape mici în august – octombrie, pe când în est 

se desfăşoară un regim normal pentru ţara noastră, cu ape mari primăvara, viituri scurte de vară şi în rest ape mici.         

Se diferenţiază un regim al scurgerii lichide şi solide la râurile mari, alohtone şi altul la cele mici, autohtone. Astfel, din reţeaua 

alohtonă Jiul are un debit mediu multianual  de 50,5 m3/s la intrare şi 91,4 m3/s la ieşire; Oltul, 145 m3/s în N şi 160 m3/s în S, 

Gilortul, 12,3 m3/s, Motru, 14,9 m3/s. 

Dintre râurile autohtone cea mai mare valoare o are Olteţul, între 2,67 m3/s în nord şi 12,7 m3/s în sud; Vedea, 5 m3/s. 

Scurgerea maximă s-a înregistrat în anii 1940 şi 1972 (la Jiu 1.320 m3/s, în 1940 la Peşteana; pe Olt la Stoeneşti, 2.570 m3/s, 

în 1972; pe Argeş, la Malu Spart, 1.520 m3/s, în 1975).  

Fenomenul de secare este caracteristic pentru majoritatea râurilor autohtone.      

Scurgerea solidă variază de la nord la sud, dar şi de la vest la est. Cele mai mari valori sunt în N (10...15 t/ha/an) pe când în 

sud-vest (Podişul Bălăciţei) abia ajung la 1 t/ha/an. 

Fenomenele de iarnă se înregistrează în 20...40 de zile la vest de Jiu şi 40...60 de zile pe Jiu, Olt, Argeş etc. 

 

  

Solurile 

Solurile aparţin dominant clasei argiluvisoluri (luvisoluri), cu o distribuţie impusă de desfăşurarea reliefului . Astfel, pe podurile 

interfluviale şi pe terase sunt soluri brune de la slab luvice la luvisoluri albice (luvosoluri). Pe depozitele cu o pondere 

însemnată a argilei apar soluri slab şi mediu pseudogleizate, iar între Cotmeana şi Jiu – vertisoluri (pelisoluri). Pe versanţi, 

varietatea condiţiilor de pantă, rocă, umiditate a impus o multitudine de soluri: pe nisipuri şi pietrişuri, soluri brune eu–

mezobazice (eutricambosoluri), soluri brune luvice (luvosoluri) şi chiar brune – acide (districambosoluri), pe un substrat 

marnos s-au dezvoltat pseudorendzine (faeziomuri), în microdepresiunile de pe deluviile de alunecare sunt soluri gleice 

(gleiosoluri), pe pantele mai mari, supuse şiroirii, s-au individualizat erodisolurile (erodosoluri) etc. În lunci, există soluri 

aluviale (aluviosoluri)aflate în diferite stadii de evoluţie (aluviuni, protosoluri, soluri aluviale etc.). 
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Analiza reliefului local –  

Comuna Pietrari este cuprinsa in marea unitate de relief a Subcarpatilor – sectorul dintre Olt si Dunare – avand forma unui 

bazinet – depresionar inconjurat de dealuri, fie de incretire spre nord – vest, fie de sedimentare spre sud si spre nord – est. 

Din punct de vedere al unitatilor de relief, teritoriul se grupeaza in cele trei zone amintite anterior si anume: zona vaii 

Otasaului, zona vaii Sarata si zona de dealuri din partea de vest a comunei. In cadrul acestor zone se disting urmatoarele 

elemente ale unitatilor geomorfologice : 

 coline 

 dealuri 

 valea Otasaului 

 lunca ingusta a paraului Otasau 

 terase 

Clima  / Date specifice comunei Pietrari 

Pentru caracterizarea conditiilor de clima ale localitatii s-au folosit date din “Atlasul climatologic” si datele climatice inregistrate 

la statia meteo Rm.Valcea.  

Temperatura medie anuala este de circa 9°C (dupa Atlasul climatic). Cea mai scazuta temperatura medie anuala la 

Rm.Valcea se inregistreaza in luna ianuarie (-2,4°C), iar cea mai ridicata temperatura medie anuala se inregistreaza in iulie 

(+21,3°C). Amplitudinea termica anuala, care reprezinta diferenta intre temperatura medie anuala cea mai ridicata si 

temperatura medie anuala cea mai scazuta, este de 23,7°C. 

 Primul inghet apare de obicei in prima jumatate a lunii noiembrie, iar ultimul inghet isi face simtita prezenta in a doua jumatate 

a lunii aprilie. Se intampla uneori ca primul inghet sa se faca simtit si in ultimele zile ale lunii octombrie, iar primul inghet 

intarziat, in a doua jumatate a lunii noiembrie. 

 De asemenea, cel mai timpuriu ultim inghet apare cu 7-8 zile inainte de incheierea lunii martie, iar cel mai tarziu ultim inghet 

isi face simtita prezenta si la 15 mai. 
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 Astfel, durata medie a intervalului de zile fara inghet este de aproximativ 148 zile. Nebulozitatea se incadreaza in general in 

grupa 0-10, cea mai mare inregistrandu-se in noiembrie si decembrie, iar cea mai mica fiind observata in iulie - august. 

Amplitudinea anuala a nebulozitatii este de 3,2. 

  TABELUL 1.Temperatura aerului (C). Media lunară şi anuală :  

Statia  I II   III IV V VI VII VIII IX  X XI XII Anuala Ampl 

Rm. 
Valcea 

-2.4 0.4 4.9 10.8 16 19 21.3 20.7 16 12 0.2 0.4 10.2 23.7 

 

Precipitaţiile – se observa ca in toata perioada anului se inregistreaza un  nivel  ridicat  al  acestora.  Cantitatile  cele  mai  

ridicate  de  precipitatii  se inregistreaza in lunile mai si iunie, iar cele mai reduse cantitati medii lunare de precipitatii  se  

inregistreaza  in  lunile  ianuarie  si  februarie.  Cantitatea  medie anuala de precipitatii inregistrata la Rm.Valcea este de 820,7 

mm/an. 

Vanturile dominante sunt cele dinspre sud si nord atat iarna cat si vara; ele se infiltreaza in lungul albiei paraului Otasau si 

ocolesc dealurile care formeaza un scut protector pentru vanturile care bat dinspre est sau vest. Ca regim, vanturile sunt de tip 

neregulat. Aceste vanturi sunt retinute de catre dealurile inconjuratoare, fapt care face ca bazinul Otasaului sa se bucure de o 

clima blanda. Se inregistreaza uneori zile in care aerul este asa de linistit incat fumul care iese din hornuri, nu se abate de la 

verticala, saltandu-se ca niste coloane deasupra caselor. Tot ca o conditionare a dealurilor inconjuratoare, vanturile nu produc 

pagube, intensitatea lor fiind scazuta, iar iarna nu se inregistreaza geruri prea mari pe perioade mari de timp. Acest fapt este 

demonstrat si prin aceea ca paraul Otasau, desi cu debit scazut, iarna nu a inghetat niciodata complet. 

Reţeaua hidrografică - principalul curs permanent de apa de pe teritoriul comunei Pietrari este paraul Otasau, care 

traverseaza comuna pe directia NE-SV avand o vale relativ adanca si care taie depozitele cuaternare. Acest parau este 

afluent pe stanga al Bistritei Valcene. Izvoraste de sub varful Vanturarita al Muntilor Buila din masivul Muntilor Capatanii si se 

varsa in Bistrita langa satul Sareni. Are o lungime totala de peste 28 km si o suprafata a bazinului sau hidrografic de 106 kmp. 
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Acest parau strabate comuna pe o lungime de 3,5 km fiind cel mai important afluent al Bistritei Valcene si colecteaza toate 

apele in general temporare de pe teritoriul localitatii. 

Sursele de alimentare cu apa potabila sunt in general izvoarele si puturile, iar cursurile de apa temporara se alimenteaza atat 

din izvoare cat si din precipitatii. 

Trebuie facuta precizarea ca in satul Pietrari de Sus la “Baile Sarate” si in “Urzicari” din satul Pietrari sunt izvoare cu ape 

sarate. De asemenea, la forajele facute in timpul lucrarilor pentru alimentarea cu apa a localitatii s-a analizat stratul acvifer 

situat la adancime si s-a descoperit ca la 180-200 m apele sunt sarate. Apele sarate din satul Pietrari de Sus sunt deja folosite 

pentru tratamentul afectiunilor reumatismale, dand rezultate incurajatoare. 

Compozitia chimica a apelor freatice este corespunzatoare, majoritatea fiind potabile, cu exceptia celor de sub dealul “Picurel” 

la care a fost evidentiata concentratia prea mare de amoniac, ceea ce le face inutilizabile pentru baut. Totusi, trebuie 

mentionat faptul ca apele din Pietrari sunt bogate in calcar, iar in unele puncte, mai ales acolo unde stratul acvifer este 

dezvoltat pe marne sau argile, apa are concentratie mai mare de saruri minerale, iar apele au un gust salciu. 

 

VEGETATIA SI FAUNA 

Vegetatia : 

In functie de patura de sol si conditiile climatice, vegetatia de pe intinsul comunei Pietrari este variata. Zona vailor de pe 

cursurile torentiale este marginita de vegetatie de lunca formata din arini, salcii si rogoz. Acest tip de vegetatie de lunca, 

formata din arbori de esenta moale, se gaseste si in lunca paraului Otasau, formand o perdea de protectie a malurilor 

impotriva eroziunii torentiale. 

Pornind de la o analiza sumara a plantelor existente pe teritoriul comunei, am reusit sa distingem urmatoarele plante din flora 

locala: Helicrisum bracteatum, Daucus carota, Cornus mas, Tripholium arvense, Leucopodium clavatum, Fragaria viridis, 
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Clematis vitalba, Euphorbia cuparisias, Viola tricolor, Hedera helix, Ranunculus bulbosus, Tripholium pratense, Salvia 

nemorosa s.a. 

Vegetatia din bazinetele depresionare este formata din ierburi de fanete – in special graminee: golovat, obsiga, firuta de 

padure si de livada, fraga de camp, cimbru, lacramioare, piciorul caprei, etc. 

Stratul ierbos din gorunete si fagete este format din flora de mull cu graminee, flora acidofila, subarbusti acidofili si xerofili – 

rugul, porumbarul, murul etc. Flora de mull din gorunete si sleauri are cam aceeasi componenta ca in fagete: vinarita, 

trepadatoarea, laptele cainelui, sanisoara, urzica moarta, mierea ursului etc. Padurile din perimetrul comunei, ce se intind pe 

circa 490 ha, sunt formate din fag, gorun sau paduri de amestec. Raspanditi prin aceste asociatii vegetale, se mai gasesc: 

teiul, carpenul, jugastrul, ciresul, frasinul. 

Padurile de pe dealurile mai joase, cu inaltimi de pana la 500 m si cele de pe interfluvii se prezinta ca un mozaic de foioase, 

arareori intalnindu-se o padure de fag sau de stejar fara a fi in amestec si cu alti arbori. Versantii dealurilor au fost plantati cu 

salcam, dar si aici se gasesc in amestec cu plopul, mesteacanul sau alunul ca subarboret. Cele mai compacte corpuri de 

padure se gasesc in zona de dealuri ce prezinta diferite expozitii si pante ce adesea depasesc 35°- 45°. 

In zonele inmlastinite care se gasesc din loc in loc, atat pe terasa Otasaului cat si in bazinetele depresiuni (Rovina, Sangeret, 

Tinisoare, Sub Grosi, Aninis, La Lac) se gaseste o vegetatie tipica de balta formata din : rogoz, parul porcului si pe alocuri, 

papura. 

Fauna : 

Pe dealurile inconjuratoare, in padurile amestecate de foioase, se gaseste o mare varietate de animale: de la lupi si vulpi pana 

la viezuri, iepuri, veverite si soareci de camp. In ultimii ani, caprioarele, inmultindu-se, au coborat in plantatiile de meri si pruni, 

plantatii facute in masiv pe o suprafata de circa 200 ha. Pasarile, sunt si ele pe cat de variate ca specii, pe atat de raspandite 

– alaturi de ciocanitoare,mierle, ghionoaie, se gasesc vrabii, pitigoi, cinteze, ciocarlani, pupeze, cuci, pitulici, pasari care, de 

primavara pana toamna tarziu, umplu padurile cu cantecele lor. Incepand din aprilie isi fac aparitia berzele si cucii care stau 

pana in septembrie, dupa care se indreapta spre tarile calde, ramanand pe teritoriul comunei numai pasarile care stau 

permanent pe aceste meleaguri. 
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In apa Otasaului se gaseste o varietate de pesti migratori mai ales din speciile de trecere de la apele de munte la cele de 

campie. Piscicultura nu are nici o importanta pentru comuna. In balti se gasesc broaste, iar ici-colo si broaste testoase de 

dimensiuni mici. 

 Marea varietate biogeografica impune o atentie sporita din partea localnicilor, iar ca o masura de sporire a patrimoniului 

cinegetic am preconiza refacerea patrimoniului forestier, starpirea daunatorilor, asigurarea hranei pe timpul iernii, precum si 

asigurarea linistii padurii. 

 

Peisaj colinar Pietrari / Ciocanitoare – Imagini apartinand Atent Consult 
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POPULAŢIA ŞI AŞEZĂRILE 

CARACTERISTICI DEMOGRAFICE IN PODISUL GETIC 

Conditiile naturale (relief, clima, ape, vegetatie, soluri, resurse) sunt deosebit de favorabile vietii si activitatii societatii 

omenesti. Relieful depresionar permite concentrarea populatiei, localitatilor si activitatilor agricole. Reteaua de riuri 

influenteaza transporturile si asezarile. Resursele naturale au dus la aparitia unor industrii noi.  

Subcarpatii Getici reprezinta o zona de straveche si continua populare umana. Aici au aparut primele capitale ale Tarii 

Romanesti: Campulung si Curtea de Arges.  

Densitatea populatiei este de peste 100 loc/km˛ pe ansamblul Subcarpatilor Getici. In depresiunile mari ajunge la 150 loc/km˛, 

iar pe dealuri se diminueaza corespunzator.  

Sporul natural este egal cu media tarii, cu valori mai reduse in vest (Gorj) decit in est (Arges). Exista deplasari de populatie cu 

caracter definitiv (spre orasele mari, spre centre industriale noi), periodic (prilejuite de unele lucrari, cum ar fi constructiile 

hidroenergetice de pe Olt si Arges) si zilnic (navetism) spre orasele mari (Tg. Jiu, Ramnicu Valcea). Asezarile rulare sunt in 

general mijlocii (500-1.500 loc.) si mici (sub 500 loc.) au o structura rasfirata (cu case printre gradini si vii), functii agricole, iar 

mai recent, functii miniere, industriale sau mixte. 

Asezarile urbane. In Subcarpatii Getici se afla situate urmatoarele orase: Campulung, Curtea de Arges, Ramnicu Valcea, Baile 

Govora,Pietrari, Calimanesti, Baile Olanesti, Horezu, Bumbesti-Jiu, Ticleni, Targu Carbunesti (ultimele doua in zona de 

contact), Ocnele Mari, Novaci, Tirgu Jiu.  

Campulung (44.000 loc.) prima capitala a Tarii Romanesti, oras de o insemnatate deosebita in evul mediu, are, in prezent o 

industrie cu profil complex ( combinatul chimic, combinatul de lianti si azbociment, ramuri ale industriei usoare), monumente 

istorice si culturale.  

Curtea de Arges (36.000 loc.), are in prezent si o vocatie industriala (industrie electrotehnica, industria lemnului) si turistica.  
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Ramnicu Valcea (113.000 loc.), oras comercial inca din evul mediu, are o industrie bine reprezentata (rafinarie, combinat de 

prelucrare a lemnului, industria pielariei) si functie administrativa. Are un aspect urban modern si importante obiective turistice.  

Tirgu Jiu (98.000 loc.) are industrii in interior (utilaj minier, industrie textila si alimentara) si in apropiere (combinatul de 

industrializare a lemnului de la Preajba, combinatul de lianti de la Barsesti, cea mai mare din tara); este un centru turistic, 

administrativ si comercial. Celelalte orase au cite o ramura mai reprezentativa: Ocnele Mari - extractia sarii, Bumbesti-Jiu - 

industria constructoare de masini, Ticleni - extractia petrolului si gazelor naturale), Novaci si Horezu - industrie mica si 

artizanala. Altele au functie balneoclimaterica (Baile Olanesti, Baile Govora, Calimanesti). Tirgu Carbunesti, oras cu o 

insemnatate regionala in trecut, isi cauta in prezent o identitate proprie. 

Podişul Getic,caruia ii apartine si localitatea Pietrari, constituie o regiune bine populată, în cadrul său fiind peste 1,1 milioane 

locuitori (aproape 5% din populaţia României). În baza datelor statistice, evoluţia numărului de locuitori relevă o creştere 

continuă şi rapidă în secolele XIX–XX. Se estimează pentru începutul sec.XIX (harta rusă, 1835) cca 300.000 locuitori, iar în 

1912 peste 854.000 locuitori (Geografia României, vol IV, 1992). Această creştere demografică a fost favorizată de stabilirea 

definitivă aici a românilor emigranţi din Transilvania, dar şi de către sporul natural. În secolul XX, războaiele şi încetarea 

imigrării transilvane au făcut ca singurul factor care a impus o creştere, pe ansamblu mai lentă, dar mai accentuată după 

1950, să fie sporul natural. Regional, creşterile cele mai însemnate s-au constatat în aşezările de pe terasele din culoarele 

marilor văi şi în lungul principalelor drumuri (aflate pe Jiu, Olt, Olteţ, Argeş etc.), iar în ultimele decenii în vecinătatea ariilor de 

exploatări miniere şi petroliere şi în oraşele mai mari din podiş (Drobeta-Turnu Severin) sau din unităţile vecine (Slatina, 

Craiova, Piteşti etc.). Cele mai importante concentrări ale populaţiei sunt în culoarele văilor (Jiu, Olt, Argeş şi pe principalii lor 

afluenţi), iar cele mai mici pe câmpurile piemontane (folosinţă agricolă). 

După 1990 s-au produs câteva procese demografice semnificative. Pe ansamblul podişului, de la o creştere nesemnificativă la 

început s-a ajuns la stagnare şi chiar regres (mai ales în centrul şi nordul unităţilor geografice). În detaliu, aşezările din 

culoarele văilor principale (mai ales Olt, Argeş) şi cele din lungul axelor de comunicaţie transversale vor înregistra o sporire a 

locuitorilor atât ca urmare a natalităţii mai însemnate cât şi a revenirii unei părţi din cei ce au părăsit oraşele. Opus acestei 

situaţii sunt localităţile din regiunile cu slabe resurse de sol şi subsol, intens fragmentate şi cu versanţi afectaţi de şiroire şi 

alunecări (în centrul şi nordul podişului). 
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Densitatea populaţiei înregistra la nivelul anului 1990 o valoare medie de 80 loc/km2, fiind cu cca 20% mai ridicată faţă de 

începutul secolului. În cele două situaţii, creşteri evidente apar în toate categoriile de densitate. Rămâne însă constantă 

repartiţia geografică a acestora. Astfel, în 1912, valori sub 25 loc./km2 erau în centrul Podişului Olteţului, Podişul Bălăciţei, 

centrul Podişului Cotmenei; cea mai mare parte a Podişului Getic avea valori cuprinse între 50 şi 75 loc./km2; valorile cele mai 

ridicate (în jur de 100 loc./km2) erau în oraşe şi vecinătatea lor, dar şi pe văile Olt, Olteţ. În anul 1985 cele mai mici valori, 

50...75 loc./km2, erau în Podişul Bălăciţei, nordul Podişului Olteţului şi centrul Podişului Cotmenei; ariile cu valori mari se 

concentrează în culoarele văilor Jiu, Olt, Argeş (100...125 loc./km2); în cea mai mare parte a podişului, valorile oscilau între 75 

şi 100 loc./km2, iar în oraşe se plasau la peste 150 loc./km2. Situaţiile s-au menţinut şi ulterior, cu diferenţa că valorile au sporit 

pe axele de comunicaţie şi în oraşe şi au diminuat în interiorul unităţilor de podiş. 

Sporul natural care constituie factorul primordial în creşterea populaţiei este negativ. Valori mai ridicate sunt în aşezările din 

culoarele văilor principale de podiş şi oraşele mari: între – 0,5 şi –1,5 şi foarte coborâte în localităţile situate în bazinele de 

recepţie ale unor văi, mai ales în nord, depărtate de reţeaua principală de căi de comunicaţie (coboară sub –3,5‰). 

Imagine turistica, judetul Valcea(Oltul). 
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Caracteristici demografice în judeţele în care se desfăşoară Podişul Getic: 

 
Tabel nr. 2. Caracteristici demografice (în roşu Judeţul Valcea) 

  

Judeţul 

  

Nr. loc. 

1996 

2005 

Densitate 

Loc./km
2
 

Populaţia pe sexe Populaţia pe 
medii   % 

Sporul natural 

‰ 

M F urban rural Natalitate Mortalitate 

  

Sporul 

natural 

Argeş 

  

678705 99,4 332614 346091 47,5 52,5 10,4 11,2 -0,8 

646320 94,7 314318 332002 48,2 51,8 9,4 11,6 -2,2 

Dâmboviţa 

  

557125 137,4 273408 283717 31,5 68,5 10,9 12,2 -1,6 

537090 132,5 262511 274579 31,3 68,7 9,7 12,4 -2,7 

Dolj 

  

756318 102 370015 386303 50,4 49,6 10,1 18,9 -3,7 

718871 97 349699 369175 53,4 46,6 9,1 14,2 -5,1 

Gorj 

  

397170 70,9 197023 200147 42,7 57,3 14,7 11,3 0,4 

384852 68,7 110214 194638 46,9 53,1 9,4 11,1 -1,7 

Mehedinţi 

  

328517 66,6 161154 167363 48,8 51,2 10,2 14,1 -3,9 

303869 61,6 149290 154579 48,5 51,5 8,8 14,3 -5,5 

Olt 

  

519030 94,4 256375 262655 39,8 60,2 10,6 13,3 -2,7 

483674 88 238507 245167 40,6 59,4 8,5 14,2 -5,7 

Vâlcea 

  

413144 75,7 214374 221770 40,6 59,4 10,3 11,7 -1,4 

415181 72 203702 211479 45,2 54,8 9 12,5 -3,5 
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Forţa de muncă  şi migraţia populaţiei: 

Cea mai mare parte din forţa de muncă a fost şi este ocupată în agricultură (în unele comune din Podişul Bălăciţei, nord-vestul 

Podişului Olteţului, centrul Podişului Cotmeana chiar peste 80%). În ultimele decenii ale sec. XX, prin intrarea în exploatare a 

zăcămintelor de petrol, gaze şi cărbuni, prin dezvoltarea unor unităţi din industria alimentară, forestieră etc. s-au produs unele 

mutaţii atât în structura pe ansamblu, cât şi la nivel de ramură economică (în agricultură predomină forţa de muncă feminină). 

După 1990, discrepanţa s-a accentuat. În cele mai multe aşezări ponderea populaţiei ocupată în agricultură a crescut foarte 

mult. Un echilibru relativ s-a menţinut în marile oraşe şi în satele unde se mai realizau exploatări petroliere (V, NV, Podişul 

Olteţului, nordul Podişului Cotmenei) şi mai puţin de lignit. 

Modificări însemnate sunt legate şi de migrarea de la sate spre oraşele din podiş (Drobeta-Turnu Severin) sau din regiunile 

vecine (Târgu Jiu, Craiova, Slatina, Râmnicu Vâlcea, Piteşti etc.) a populaţiei tinere absorbită în activităţile economice (mai 

ales în industrie şi construcţii) foarte rapid înainte de 1990 şi lent ulterior. Ca urmare, în mediul rural  s-a ajuns ca aproape 1/5 

din populaţie să depăşească 60 de ani; există sate mici (sub 250 locuitori) cu populaţia îmbătrânită (nordul podişului). 

CARACTERELE GENERALE ALE AŞEZĂRILOR: 

Aşezările rurale concentrează circa 80% din totalul populaţiei; sunt vechi, cele mai multe fiind datate de la mijlocul mileniului 

nostru, dar cu urme de cultură materială uneori încă din antichitate. Condiţiile naturale au favorizat nu numai numărul mare al 

lor, dar şi o serie de particularităţi reflectate de structura, forma, mărimea, profilul economic etc. 

Cele mai numeroase se află în culoarele văilor (Olt, Jiu, Argeş, Motru, Olteţ, Amaradia etc.), pe terase, glacisuri, conuri de 

dejecţie, iar cele mai puţine pe podurile interfluviale (apa la adâncime mare, suprafeţe agricole). Din această poziţionare a 

decurs în prima situaţie forma lineară sau poligonală a vetrei, mărimea ei (majoritatea satelor depăşesc 500 de locuitori), 

densitatea ridicată şi un profil economic variat (culturi cerealiere, creşterea animalelor, pomicultură etc.). 

Satele situate în bazinele de recepţie torenţiale, la partea superioară a versanţilor sau în regiunile mai fragmentate d in nord se 

desfăşoară pe suprafeţe mai mici, sunt răsfirate, au un număr mic de locuitori şi un profil economic restrâns. Cele mai mari 

aşezări (peste 1500 locuitori) sunt legate de contactul cu câmpia (profil agricol complex), de vecinătatea oraşelor (cele mai 

mari ce au un grad ridicat de dotări şi servicii), de căile de comunicaţie modernizate şi de ariile principalelor exploatări 

petrolifere şi miniere (profil economic mixt). 
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Agricultura 

Ramură de tradiţie, ea se practică pe cca 2/3 din suprafaţa podişului (pondere mai mică în nord şi foarte mare în centru, sud şi 

în culoarele văilor principale). Din cadrul acesteia, 2/3 revine arabilului (60...80% în sud şi în culoarele văilor principale), 1/5 

păşunilor şi fâneţelor, 8 % pomiculturii, 3,3 % viticulturii. 

Cerealele se cultivă pe 4/5 din arabil, precumpănitor în podişurile Bălăciţei, Olteţului şi Cotmenei (producţii mari de grâu, 

porumb, orz şi secară). În luncile râurilor (Jiu, Olt, Olteţ etc.) şi mai ales în apropierea marilor centre urbane suprafeţe 

importante sunt cultivate cu legume, după cum în cadrul podişurilor Olteţ, Cotmeana şi Bălăciţei se cultivă floarea-soarelui. 

Livezile de pruni, meri au frecvenţă în centru şi în nordul podişului, iar cele de cireşi, vişini, în sud. Viţa de vie ocupă suprafeţe 

mai mari în Culoarul Oltului (Podgoria Drăgăşani), în sudul Podişului Cândeşti (Podgoria Ştefăneşti). 

Creşterea animalelor, ocupaţie de tradiţie, se bazează pe păşuni şi fâneţe în nord (ovine, bovine, caprine) şi pe culturi furajere, 

pajişti de luncă în sud (bovine, ovine, porcine). 

 

Potenţialul turistic al regiunii: 

Este reprezentat predominant de vestigiile istorice şi de numeroase elemente de cultură populară; se adaugă unele peisaje 

inedite din luncile Oltului, Jiului, Dunării, lacurile amenajate pe râurile mari (îndeosebi Olt şi Argeş), pâlcuri de pădure. În 

municipiul Targu-Jiu sunt concentrate numeroase obiective turistice precum celebrele opere brancusiene(poarta sarutului, 

masa tacerii sau coloana infinitului) şi însemnate dotări necesare practicării turismului. În celelalte aşezări urbane sau rurale 

ponderea acestora este mică. Mai însemnate sunt statiunile balneo-climaterice de pe Valea Oltului cat si Baile Olanesti si 

Baile Govora,un important capital turistic fiind adus zonei si de manastirea Cozia, important lacas de cult amplasat pe malul 

Oltului,constructie apartinand lui Mircea Cel Batran si datand din secolul al XIV-lea. De asemenea, orasul Horezu cu celebra 

„ceramica de horezu” este o alta atractie turistica a judetului Valcea. 
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Imagini turistice Judeţul Valcea: Mănăstirea Cozia,Vedere-Băile Govora, Ceramica de Horezu. 
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Prin comparaţie cu cele exprimate la nivel regional dar şi ca judeţ, principalele caractere fizico-geografice ale 

localităţii PIETRARI, se prezintă astfel: 

 

CLIMA – Pietrari apartine judetului Valcea, judet situat in partea central – sudica a Romaniei si beneficiaza de o clima 

temperat continentala, relativ blanda, cu slabe influente mediteraneene, dominand cu precadere vanturile dinspre sud si nord 

atat vara cat si iarna. Clima localitatii Pietrari este propice dezvoltarii pomiculturii, predominand livezile de pruni si meri, urmate 

indeaproape de peri,peste 3% din totalul livezilor de pe teritoriul comunei.   

RELIEFUL – Relieful comunei este deluros, la nord fiind format din dealurile: Spinete, Vârtoapă, La Râpi si Măgura; la vest–

Dealul Tomşanilor şi al Foleştilor care se continuă spre sud cu Coastele Cernei; la est-Dealul Mare. Din Dealul Tomşanilor se 

desfac spre est dealurile inferioare: Calea Dealului, Culmea Lacului, Jaroşte, Aninişul, Ogrăzile, Dealul lui Gucă şi Dealul 

Moteşti. Altitudinea absolută a acestor dealuri variază intre 330 m în punctul “După Pisc” şi 420 m în punctul “La Niţu “, 

ajungând la 540 m în punctul “Sub Faţă”. Valea şi Lunca Otăsăului, ce traversează şerpuitor localitatea, întregesc relieful 

acestei aşezări. Ca aspect general valea este asimetrică, mai abrupt fiind malul drept care în cea mai mare parte se sprijină 

pe dealuri, în timp ce malul stâng este plat pentru că este săpat în depozitele ultimei terase a pârâului. Lunca Otăsăului este 

destul de bine dezvoltată în special la nord şi la sud, spre zonele de intrare şi ieşire a Otăsăului din localitate. Desfăşurarea 

luncii se face pe o lungime de 3,5 km şi cu o pantă de 15 m. În lungul Văii Otăsăului se disting forme de relief care trasează 

evoluţia anterioară a acesteia, respectiv terasele.  

REŢEAUA HIDROGRAFICĂ – Râul Otăsău, afluent pe stânga al Bistriţei vâlcene, izvorăşte de sub Vf. Vânturariţa al Munţilor 

Buila din Masivul Căpăţânii şi se varsă în Bistriţa, lângă satul Săreni. Lungimea sa totală este de 28 km iar suprafaţa bazinului 

său hidrografic este de 106 kmp. Acest pârâu străbate comuna pe o lungime de aproximativ 4 km şi colectează toate apele de 

pe teritoriul comunei: Valea Sărată, Vâlceaua Radului, Valea Cârţii şi Valea Bradului care se unesc vărsându-se în Otăsău 

sub numele de Valea Sărată; mai la sud, între Dealul Moteşti şi Dealul Cârlige curge Valea Manta. Dealurile comunei Pietrari 

sunt acoperite în parte cu păduri de foioase ( fag, stejar, paltin, frasin, mesteacăn ). Terenul arabil, de categoria a V-a, dând o 

cantitate neîndestulătoare de cereale, locuitorii s-au obişnuit să se aprovizioneze din regiunile de câmpie, prin schimb cu 

fructe sau cartofi, fapt ce a dus la dezvoltarea cărăuşiei. Solul este argilos făcând parte din clasa argiluvisoluri, tipul de sol fiind 

brun-roşcat de pădure. 
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FUNCŢIA TURISTICĂ - Prin asezarea sa, comuna constituie un loc obligatoriu de trecere al turistilor spre manastirile Hurez, 

Arnota, Manastirea Dintr-un Lemn de la Serbanesti sau culele de la Maldaresti, fapt ce amplifica functia turistica a localitatii. 

Frumusetea peisajului, impusa de forma de bazinet atribuie un plus de atractivitate zonei Pietrarilor, la care se adauga si 

frumoasa panorama a Muntilor Capatanii ce se profileaza in zare. Existenta izvoarelor sarate recomandate in tratarea bolilor 

reumatice, precum si amenajarea rudimentara a unor cabine de bai calde si reci, cu activitate sporadica in sezonul calduros, 

imprima localitatii si un caracter balnear, deocamdata destul de timid. 

Context actual: Din păcate, nici pană în prezent, valorificarea acestei uriaşe resurse(izvoarele sarate) , o adevarătă bogăţie 

naturală, nu aduce comunei Pietrari statutul pe care l-ar merita cu prisosinţă, acela de staţiune cu specific curativ balneo-

climateric. Actuala administraţie locală doreşte punerea în valoare a acestor izvoare şi dezvoltarea in comuna Pietrari a unei 

baze turistice şi de tratament după modelul Govora.  

Administratia locala Pietrari, doreste accesarea de fonduri europene pentru amenajarea unui strand , localitatea „stand” pe o 

panza freatica cu apa sarata, un izvor puternic existand in satul Pietrari de Sus si un altul langa gospodarirea de apa 

comunala care este si artezian. 
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VALEA OTĂSĂULUI – RAUL OTĂSĂU  

Râul Otăsău este un curs de apă, afluent pe stânga al râului Bistriţa. Izvorăşte din Munţii Căpăţânii şi are o lungime de 28 km. 

Bazinul său hidrografic ocupă o suprafaţă de 106 km 2.Principalele localitati pe care le strabate sunt: Barbatesti si Pietrari. 

Valea Otasaului are de asemenea o importanta turistica insemnata pentru localitatile Barbatesti si Pietrari, un important traseu 

turistic putandu-se efectua pe axa:Barbatesti-Valea Otasaului-Valea Bulzului-Varful Tucla-Curmatura Builei. 

                                                                                                                                                                        Imgine:Raul Otasau  
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Factorii pedogenetici naturali 

Solul este corpul natural tridimensional, de material relativ afânat, situat la suprafaţa scoarţei terestre (M. Parichi, 2003)1 . 

Principalii factori pedogenetici ai solului sunt: 

 

1. relieful – influenţează formarea şi repartiţia solului atât direct cât şi indirect. Influenţa directă este exercitată prin 

acţiunea de eroziune. Influenţa indirectă se observă prin modificarea peisajului geografic. 

 

2. clima – în zona de câmpie clima influenţează formarea solului prin elementele sale cum sunt : temperatura, 

precipitaţiile, vântul, insolaţia etc. Precipitaţiile sunt foarte importante deoarece apa care pătrunde în sol aduce cu ea 

diverse substanţe benefice sau dăunătoare . Temperatura influenţează forma sub care cad precipitaţiile, evaporarea 

acestora dar şi îngheţul şi dezgheţul solului. 

 

 

3. vegetaţia – solul şi vegetaţia se influenţează reciproc. Datorită prezenţei unor zone de vegetaţie pe teritoriul României 

există şi zone de soluri corespondente acestora. 

 

4. apa freatică – intervine în formarea şi evoluţia solului numai când ea se găseşte la mică adâncime. În zona studiată, 

caldă si avand influente mediteraneene influenţa apei freatice se datorează în special supraumectării solului dar şi 

fenomenelor legate de evaporarea intensă a apei din sol. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Parichi M., Stănilă Luiza , (2003) , Solurile României , Editura Fundaţiei România de Mâine , Bucureşti 
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Suprafaţa agricolă  din localitatea Pietrari, conform datelor puse la dispoziţie de către Primăria comunei şi direcţia judeţeană 

de statistică se prezintă astfel: 

 

 

Suprafaţa totală a exploataţiilor(hectare), localitatea Pietrari: 

               Tabelul nr.3. 

Localitatea TOTAL 

                          Pietrari                                 1777 

 

 

Suprafaţa agricolă utilizată,suprafaţa agricolă neutilizată şi alte suprafeţe(hectare),pe categorii de 

folosinţă,localitatea Pietrari: 

 

    Tabelul nr.4. 

 
    Localitatea 

  Suprafaţa 
agricolă 
utilizată 

  Suprafaţa 
agricolă 

neutilizată 

 Teren arabil Grădini 
familiale 

Păşuni şi 
faneţe  

Culturi 
permanente 

TOTAL  

Pietrari 412 5 711 649 1777 2 

 

Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Valcea www.valcea.insse.ro 

 

http://www.valcea.insse.ro/
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Scurte concluzii ale primei părţi din Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 PIETRARI: 

    

 

 

 

Pietrari n-a fost şi nu este doar o vatră istorică, ea a fost şi încă mai este o vatră etnografică,spirituală,cu un tezaur de 
credinţe,datini,obiceiuri,rituri.O localitate rurală cum a fost şi continuă să fie Pietrari, şi-a putut asigura existenţa prin 
diferite activităţi economice,agricole,dar şi prin morarit si panificatie, comuna avand o lunga traditie in acest sens 
inca din anii 70. 
 
Astfel, ca o concluzie a primei părţi analizate în cadrul Strategiei de dezvoltare locală a comunei Pietrari, putem spune 
că localitatea a avut şi are un puternic caracter istorico-cultural,cu vechi tradiţii in ceea ce priveşte portul traditional si 
tesutul acestuia,in localitate existand inca din 1970 sarbatoarea portului popular sub denumirea „HORA 
COSTUMELOR”. Totodată Pietrari poate deveni un obiectiv demn de luat în seamă pe harta balneo-climaterică a 
Romaniei,comuna avand posibilitatea punerii în valoare a unor ape sarate aflate in panza freatica a localitatii prin 
atragerea de fonduri nerambursabile destinate dezvoltării turismului local. 
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Resurse primare şi secundare 

 

Resursele naturale 

Pe teritoriul comunei Pietrari au fost identificate resurse ale subsolului care pot fi de interes economic, precum apele sarate  

ce pot fi exploatate în sens curativ. Din totalul de 1777 ha de teren agricol deţinute de comuna Pietrari,rezultă cantităţi 

importante de cereale , iar suprafaţa de 330 ha  de livezi poate duce la dezvoltarea localităţii în timp bazandu-se exclusiv pe 

exploatarea acestui potenţial ce se poate extinde cu inca 150 de ha. 

 

Fondul funciar 

Cu o suprafaţă totală de 1947 ha, doar 6.16 %(120 ha) reprezintă suprafaţa intravilană, însă terenul ocupat de livezi reprezinta 

16.94 %(330 ha), suprafata cu potential de extindere de pana la 480 ha. Prin suprafata de 330 ha ocupata cu livezi, comunei 

Pietrari ii este mentionat caracterul de grupare pomicola. Aceasta se incadreaza in regiunea pomicola sud-carpatica (situata in 

sudul Carpatilor Meridionali). 

 

Resurse hidrografice 

 

Râul Otăsău, afluent pe stânga al Bistriţei vâlcene, izvorăşte de sub Vf. Vânturariţa al Munţilor Buila din Masivul Căpăţânii şi 

se varsă în Bistriţa, lângă satul Săreni. Lungimea sa totală este de 28 km iar suprafaţa bazinului său hidrografic este de 106 

kmp. Acest pârâu străbate comuna pe o lungime de 3,5 km şi colectează toate apele de pe teritoriul comunei: Valea Sărată, 

Vâlceaua Radului, Valea Cârţii şi Valea Bradului care se unesc vărsându-se în Otăsău sub numele de Valea Sărată; mai la 

sud, între Dealul Moteşti şi Dealul Cârlige curge Valea Manta. 

 

Fondul forestier 

O importantă resursă regenerabilă este reprezentată de păduri.Pe teritoriul comunei Pietrari, există la această dată o 

suprafaţă de paduri de 350 ha .Astfel, cu o suprafaţă remarcabilă de pădure, comuna Pietrari este una dintre cele mai „verzi” 

localităţi ale judeţului Valcea. 
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Resurse antropice 

Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia este situată în partea de sud - vest a României (de unde i se trage şi numele), între 

meridianele de 22°2’ și 24°2’ şi paralelele de 43°3’ și 45°3’, acoperind 29212 km2, adică 12,25% din suprafaţa României. Are o 

populaţie de 2 330 792 locuitori cu o densitate de 79,8 loc./km2. Potrivit recensămîntului din 2002, alţi 1 857 013 locuitori ai 

României (cu predilecţie din oraşele: Bucureşti şi Timişoara) au locul naşterii în Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia. 

Din punct de vedere administrativ, Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia include 5 judeţe (Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, 

Vâlcea), cu localitătile structurate, în anul 2005, în 40 oraşe, din care 11 municipii, 408 comune şi 2 066 sate. 

La nivelul anului 2013, numărul gospodăriilor înregistrate în comuna Pietrari era de 1460. 
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În prezent în comuna Pietrari nu există un sistem centralizat de alimentare cu energie termică şi nici reţea de gaz. 

Asistenţa medicală este asigurată de un doua cabinete individuale în care îşi desfăşoară activitatea doi medici si doi asistenti 

medicali dar şi trei farmacii in care isi desfasoara activitatea trei farmacisti, cat si existenta uni cabinet stomatologic.Asistenţa 

socială asistată este asigurată de cinci asistenti sociali  dedicati  persoanelor cu handicap. 

De asemenea, comunitatea locală beneficiază de servicii publice diverse precum servicii poştale,televiziune prin cablu, 

telefonie mobilă şi digitală fixa sau internet. 

La nivelul comunei Pietrari există o ofertă diversificată din sectorul comercial, cuprinzand supermarketuri, depozite şi 

magazine. 

Din punct de vedere cultural, localitatea Pietrari dispune de o bibliotecă ce are in spate o istorie de zeci de ani. Primul 

document care certifica existenta unei biblioteci comunale in Pietrari este un proces-verbal incheiat la data de 19 aprilie 1936 

(gasit in Arhiva Primariei Pietrari) in care se specifica infiintarea Bibliotecii Comunale Pietrari ce va functiona in cadrul 

Caminului Cultural "Traian Dumitrescu". Se mentioneaza ca biblioteca la infiintare are un numar de 200 volume, cartile fiind 

donate de invatatorii Popescu Dumitru, Sosoaca Gheorghe, Merisescu Constantin si Dinculescu I.Constantin, acestia fiind 

initiatorii infiintarii unei biblioteci in localitate.  

Anul 2009 putem spune ca este un an de referinta in activitatea acestei institutii. Acest lucru se datoreaza in principal includerii 
bibliotecii in programul national “Biblionet-lumea in biblioteca mea” fapt realizat prin sprijinul nemijlocit al domnului Primar, al 
Consiliului Local Pietrari si al Bibliotecii Judetene Antim Ivireanul. Pentru a putea fi inclusa in program, biblioteca a fost mutata 
din spatiul pe care il ocupa la Caminul Cultural Pietrari de Sus intr-un spatiu modern pus la dispozitie de Scoala cu cls. I-VIII 
Pietrari, pentru a fi astfel indeplinite conditiile de eligibilitate impuse de program. 
Fondul de carte de 7859 volume al bibliotecii a fost imbogatit in acest an cu un numar de 36 volume .In cursul anului s-a 
inregistrat la biblioteca un numar de 537  cititori, au fost eliberate 5297 volume catre acestia, din care 962 volume au fost 
studiate la sala de lectura, 1433 au fost referinte de pe internet, iar frecventa anuala (numar total de persoane care viziteaza 
biblioteca) a fost de 4522 cititori, aceste valori fiind in crestere fata de anii precedenti, fapt ce se datoreaza in primul rand 
modernizarii din acest an a bibliotecii. 
 
In anul 2010 Biblioteca Pietrari a continuat parteneriatele la nivel local si judetean cu institutiile educationale, sociale si 
culturale pentru a mentine si dezvolta furnizarea informatiilor comunitare, respectiv cu Centrul Europe Direct din cadrul 
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Bibliotecii Judetene Valcea, cu ANBPR Valcea, cu Asociatia Kogayon a Parcului Buila Vanturarita, cu Asociatia Pensionarilor 
din localitate si cu cele doua scoli. 
În cursul anului 2014 biblioteca a înregistrat un număr de 577 utilizatori activi,frecvenţa anuală pentru diferitele tranzacţ ii de 
împrumut = 6873 vizite, iar un număr de 4504 de participanţi au fost înregistraţi în acest an la programele şi proiectele 
derulate de biblioteca. Fondul de carte al bibliotecii a fost îmbogăţit în acest an cu un număr de 117 volume noi în valoare 
totală de 1997 lei din bugetul local şi cu un număr de 1098 volume din donaţii, ajungând astfel la un număr de 9443 de volume 
deţinute de biblioteca dintre care 3500 volume cuprinse în catalogul T-Lib. 
In anul 2015 Biblioteca Pietrari a fost selectata alaturi de alte 16 biblioteci din tara si a derulat programul de voluntariat 
"Biblioteca din livada" in proiectul national de "Raftul cu initiativa" derulat de catre Centrul National de Resurse pentru 
Voluntariat Cluj-Napoca, program care a adus bibliotecii o diploma de Biblioteca V Experta alaturi de Biblioteca Judeteana 
Vrancea si Biblioteca Judeteana Cluj. 
 
                                                                                                                                                      Biblioteca Pietrari 
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Demografie 

 Situaţia demografică şi indicatori reprezentativi 

Evoluţia şi tendinţele demografice reprezintă repere cu o importanţă majoră ce angrenează influenţe directe asupra întregii 

comunităţi locale.De aceea,colectarea şi prelucrarea informaţiilor veridice,cuantificate şi actualizate, reprezintă premise în 

măsurarea performanţelor, în atingerea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală. 

Sub aspect demografic, comuna Pietrari a înregistrat o involuţie uşoară la recensămantul din 2011 faţă de cel din 2002. 

Populaţia comunei Pietrari, înregistra la recensămantul din anul 2011 un total de 2881 locuitori stabili. Din punct de vedere 

etnic romanii sunt majoritari cu un procent de 97,88 % . Pentru 2,10 % din populaţie, apartenenţa etnică nu este cunoscută.Din 

punct de vedere confesional, într-un procent majoritar, 97,39 %, cetăţenii sunt ortodocşi. Pentru 2,5 % din populaţie, 

apartenenţa confesională nu este cunoscută. Populaţia comunei Pietrari este  în scădere faţă de recensământul anterior din 

2002, când se înregistraseră 3315  locuitori. 

Evoluţia numărului de locuitori ai comunei Pietrari 

Tabelul nr.5. –Evoluţia numerică a populaţiei între cele două recensăminte principale. 

Nr.Crt. Pietrari 2002 2011 

1. Populaţia totală 3315 2881 

Date furnizate de Direcţia Regională de Statistică Valcea www.valcea.insse.ro  

 

Conform tabelului de mai sus , se poate observa o scădere de aproximativ 13% a populaţiei comunei Pietrari faţă de anul 

2002, mai axact, localitatea înregistrează cu 434  locuitori mai puţin.  

http://www.valcea.insse.ro/
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Recensămantul din martie 2002 , ne prezintă localitatea Pietrari din punct de vedere etnic, conform tabelei şi procentajelor de 

mai jos: 

Nr.Crt. Pietrari-Total 2002 Romani Nedeclaraţi 

1. 3315 3249 66 

Tabelul nr.6. – Apartenenţa etnică la recensămantul din martie 2002 

 

 

                                        Fig.nr.- 2  - populaţia după etnie, martie 2002 

Date furnizate de Direcţia Regională de Statistică Valcea www.valcea.insse.ro  

Romani
98%

Nedeclarati
2%

Populaţia d.pd.v.etnic - martie 2002

http://www.valcea.insse.ro/
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La recensămantul din toamna anului 2011, datele statistice ale comunei Pietrari răman din punct de vedere etnic în aceiaşi 

parametri de reprezentare, populaţia majoritară fiind de origine romană. 

Nr.Crt. Pietrari -Total 2011 Romani Nedeclaraţi 

1. 2881 2820 61 

Tabelul nr.7. – Apartenenţa etnică la recensămantul din 2011 

 

                                    Fig.nr. – 3 -  populaţia după etnie, octombrie 2011 

 

Date furnizate de Direcţia Regională de Statistică Valcea www.valcea.insse.ro 

Romani
98%

Nedeclarati
2%

Populaţia d.p.d.v etnic - 2011

http://www.valcea.insse.ro/


 53 

Populaţia şi densitatea populaţiei  – Regiunea Sud-Vest Oltenia / Judeţul Valcea, pe grupe de varstă recensămant – 2011 : 

 
 

Regiune 
Judeţ 

                 Grupa de varstă           

 Copii 0-14 ani  15 - 24 ani  25 - 64 ani  65 ani si peste 85 ani si peste 

 
 
VALCEA 

 
 
15,9 % 

 
 
12,8 % 

 
 
56,0 % 

 
 
15,1 % 

 
 
1,1 % 

Tabel nr.8. / Sursa: Direcţia judeţeană de statistica Valcea www.valcea.insse.ro  

Populatia si densitatea populatiei,la principalele recensaminte , judetul Valcea : 

JUDETUL NUMARUL LOCUITORILOR LOCUITORI / KM 2 

VALCEA   

29 decembrie 1930 295560 51.3 

25 ianuarie 1948 341590 59.3 

21 februarie 1956 362356 62.9 

15 martie 1966 368779 64.0 

5 ianuarie 1977 414241 71.9 

7 ianuarie 1992 438388 76.0 

18 martie 2002 413247 71.7 

Tabel nr .9. / Sursa: Direcţia judeţeană de statistica Valcea www.valcea.insse.ro 

http://www.valcea.insse.ro/
http://www.valcea.insse.ro/
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Din datele statistice prezentate în tabelele de mai sus rezultă că populaţia judetului Valcea a inregistrat o scadere la ultimele 

recensaminte.Pe de alta parte, raportat la comuna Pietrari, tendinta de scadere si imbatranire a populatiei comunei se 

incadreaza in tendintele nationale, populatia Romaniei inregistrand scaderi semnificative pe toate categoriile de varsta. 

Urmare a celor mentionate, în absenţa unor politici stimulative de creştere a natalităţii, populaţia comunei Pietrari va tinde 

către îmbătranire cu efect direct asupra scăderii natalităţii. 

 

Populaţia comunei Pietrari ,numără la ultimul recensămant din 2011 un total de 2881 locuitori dintre care: 1390 barbati şi 1491 
femei. 

 
 
 
 
Fig. nr.4. – Distribuţia populaţiei pe sexe Valcea www.valcea.insse.ro  
 

 

Barbati
48%

Femei
52%

Distribuţia populaţiei pe sexe, 
recensămant 2011

http://www.valcea.insse.ro/
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Mişcări ale forţei de muncă  

 

 

Forţa de muncă din comuna Pietrari exercită în general mişcări pendulatorii zilnice. Multi dintre locuitorii comunei se ocupă cu 

activităţi ce ţin de domeniul agro-zootehnic iar o altă parte sunt înglobaţi în activităţi ce ţin de administraţia publică, învăţămant 

şi diverse societăţi comerciale locale locale sau din oraşele apropiate.. 

 

 

Populaţia salariată a comunei Pietrari  pe domenii de activitate în anul 2012 :  

 

 
                                                                         Fig.5. –salariati pe domenii, comuna Pietrari- situatie la nivelul anului 2013 

Directia judeteana de statistica Valcea www.valcea.insse.ro 

Agricultura/Zootehni
e

35%

Invatamant
21%

Administratie 
publica

13%

Comert
31%

Procentele ocupării forţei de muncă locale pe 
domenii

http://www.valcea.insse.ro/
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Structura confesională  
Religia dominantă a locuitorilor comunei Pietrari este cea ortodoxă, la ultimele recensăminte înregistrand 2805 de adepţi în 

randul populaţiei stabile de 2881 locuitori. 

Pe de alta parte, 76 dintre locuitorii permanenti ai localitatii apartin altor culte religioase sau nu si-au declarat aparteneta 

religioasa. 

Statistic vorbind, situaţia apartenenţei la religie a cetăţenilor comunei Pietrari, la nivelul anului 2011 se prezintă astfel: 

 

 

 

Tabel nr.10. – Structura confesională- 

Nr.Crt. Pietrari-Total 2011 Ortodocşi Nedeclaraţi 

1. 2881 2805 76 

 

 Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Valcea www.valcea.insse.ro   

http://www.valcea.insse.ro/
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                                            Fig.6.  Apartenenţa religioasă-distributie procentuala Valcea www.valcea.insse.ro 

Conform datelor statistice de mai sus, se constată majoritatea apartenenţei populaţiei la religia ortodoxă într-un procent 

majoritar de 97% din totalul populaţiei stabile de 2881 locuitori. Doar 3 % dintre locuitori declarandu-şi apartenenţa la alte culte 

la recensămantul din 2011. 

 

 

Polpulaţia comunei Pietrari după limba maternă la nivelul anului 2011 

Populaţia majoritară de pe teritoriul comunei Pietrari este de origine română (2823 persoane). 

În prezent, pe lângă populaţia de origine română mai există un număr de 58 de persoane care au refuzat sau nu şi-au declarat 

apartenenţa lingvistica la recensămantul din 2011. 

 

Sursa: Valcea www.valcea.insse.ro 

Ortodocsi
97%

Nedeclarati
3%

Structura populaţiei după religie

http://www.valcea.insse.ro/
http://www.valcea.insse.ro/
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În acest context tabela vorbitorilor de limbă, se prezintă astfel: 

Tabel nr. 11.- Tabelul vorbitorilor de limba 

Localitate Populaţie stabilă total Romană Nedeclaraţi 

Pietrari 2881 2823 58 

 

 

 

                                     Fig.7. – populaţia după limba maternă-distributie procentuala. 

 

Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Valcea www.valcea.insse.ro  

Romana
98%

Nedeclarati
2%

Populaţie - limbă maternă / procente

http://www.valcea.insse.ro/
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Locuinţele  

Mărimea unei gospodării ţărăneşti (numărul încăperilor locuinţelor, construcţiilor anexe etc) a variat de-a lungul anilor în 

funcţie de puterea economică a acesteia, de numărul de membri adulţi,de numărul de animale, de perioada istorică şi gradul 

de funcţionalitate al construcţiilor. 

Mărimea demografică 
 

Din punct de vedere al mărimii demografice după numărul de locuitori (2881 populaţie totală) comuna Pietrari se încadrează în 

categoria satelor mijlocii. Localitatea este o comună ce are în componenţă, pe langa satul de centru un sat apartinator Pietrari 

de Sus. 

Suprafaţa totală ocupată cu construcţii reprezintă aproximativ 91  ha la nivelul întregii comune. 

 

În raport cu relieful 

Din punct de vedere al unitatilor de relief, teritoriul se grupeaza in cele trei zone amintite anterior si anume: zona vaii 

Otasaului, zona vaii Sarata si zona de dealuri din partea de vest a comunei. 

 

Tipul funcţional 

Comuna Pietrari, ca tip funcţional de aşezare rurală face parte din categoria aşezărilor cu funcţii predominant agricole având 

funcţie pomicola si zootehnica. 

Din totalul terenului agricol, 330 ha reprezinta suprafaţa de livezi, suprafata cu mare potential de extindere.Din punct de 

vedere cerealier, al terenului arabil, comuna detine 413 ha.Totodată, Pietrari mai deţine o suprafaţă de 342 ha fond forestier şi 

29 ha luciu de apă (diferite iazuri si balti). 

Avand in vedere faptul ca localitatea are o veche traditie in cresterea animalelor, la nivelul intregii comune, suprafata de 

pasune este de 255 ha. 
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ATRACTIVITATEA ECONOMICĂ   

O viziune revitalizantă asupra dezvoltării locale prin crearea unui cadru favorabil antreprenoriatului, incluziune 

socială şi un grad sporit de ocupare a forţei de muncă, vor constitui fundamentul pentru reconstrucţia economiei 

locale,care poate oferi cea mai bună combinaţie între mediul rural şi cel urban. 

În vederea poziţionării comunei Pietrari ca piaţă de desfacere pentru produsele locale şi generatoare de locuri de muncă  

,atractiv pentru locuitori,infrastructura reprezintă baza acestui proces de dezvoltare.Diferenţele dintre mediul urban şi cel rural 

din judeţul Valcea sunt semnificative, iar o interconectare a nivelului de dezvoltare impun o aliniere a căilor de transport la 

standarde normale, care să confere un nivel ridicat de mobilitate a populaţiei.O infrastructură modernă poate contribui pe de o 

parte la atragerea investitorilor în mediul rural iar pe de altă parte la atragerea populaţiei din mediul urban spre cel rural. 

Deşi la nivel naţional aderarea Romaniei la Uniunea Europeană a însemnat şi atragerea de fonduri pentru infrastructura 

spaţiului rural, aceasta prezintă minusuri în multe din comunele Romaniei, fiind la un nivel sub european.Comuna Pietrari 

reprezintă un exemplu concret  în acest sens, infrastructura locală necesitand în continuare investiţii ample pentru a putea 

asigura populaţiei un nivel ridicat de accesibilitate în raport cu celelalte comune şi pentru a racorda comunitatea la reţelele de 

utilităţi publice de bază. 

Comuna Pietrari dispune la acest moment de o infrastructură generală ce necesită multiple îmbunătăţiri în special în sectorul 

rutier, cu precădere pe străzile interioare, comuna avand şi un drum comunal, DC 152 ce va fi modernizat prin fonduri 

acordate de OG 28.Pentru aducerea drumurilor la standardele dorite este nevoie de accesarea unor fonduri guvernamentale 

sau europene si pentru urmatoarele drumuri de interes local: DC 151 modernizat partial pe masura 322 , DC 153 – modernizat 

partial pe masura HG 577, fiind in continuare nevoie de o continuare a lucrarilor pe minim 5 km. 

Electrificarea localităţii în proportie de 100% reprezintă unul dintre punctele forte ale comunei Pietrari, alături de iluminatul 

public şi serviciul de alimentare cu apa,realizat in proportie de 90%.De asemenea localitatea dispune de acoperire integrală, 

100% a telefoniei fixe, mobile cat şi a reţelei de internet. 

Comuna dispune de serviciu de salubritate delegat unei companii private , şi are nevoie de exploatarea de către un investitor  

a apelor sarate prin înfiinţarea unui centru turistic şi de agrement,cu caracter curativ balneo-climateric.          
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TURISMUL 

 Obiective turistice  

 Potenţial exploatabil 

 Activităţi şi evenimente reprezentative 

In prezent activitatea turistica la nivelul localitatii este aproape inexistenta, deoarece localitatea Pietrari nu a intrat in circuitul 

turistic national si cu atat mai putin in cel international.Sat de “mosneni” cu o vechime de peste 500 de ani, situat intr-o 

“caldare” depresionara marginita de jur-imprejur de dealuri cu altitudini cuprinse intre 450 si 600 m, favorizata de un climat de 

adapost, cu ierni nu prea aspre si cu veri cu un grad de continentalism ca si podisurile, cu temperaturi moderate (maxima 

absoluta in jur de 38°C), situat in apropierea unor localitati cu un important potential turistic si balnear (Horezu, Govora), cu 

paduri de foioase si cu livezi de pomi fructiferi care ”imbraca” dealurile pe care se intinde asezarea, cu oameni ospitalieri, cu 

lipsa unei poluari care sa altereze habitatul, consider ca localitatea noastra ar putea totusi sa fie luata in seama pentru 

potentialul turistic pe care il poseda. De asemenea, gospodariile nou construite care beneficiaza de un confort sporit si de 

dotari casnice moderne ar putea practica o forma de agroturism cu pensiune completa, toate alimentele putand fii produse in 

gospodariile proprii, Astfel veniturile zilnice ale unor familii ar putea fi majorate prin aceasta forma de turism. 

In comuna exista monumentul istoric “Schit” ridicat in anul 1728 de episcopul Climent al Ramnicului si care, in urma unei 

reconditionari, ar putea constitui un punct de atractie. In prezent biserica nu este vizitata desi dispune de importante elemente 

de atractie: usa de la intrare sculptata in piatra cu motive florale, pictura originala si cateva relicve. Prin asezarea sa, comuna 

constituie un loc obligatoriu de trecere al turistilor spre manastirile Hurez, Arnota, Manastirea Dintr-un Lemn de la Serbanesti 

sau culele de la Maldaresti, fapt ce amplifica functia turistica a localitatii. Frumusetea peisajului, impusa de forma de bazinet 

atribuie un plus de atractivitate zonei Pietrarilor, la care se adauga si frumoasa panorama a Muntilor Capatanii ce se profileaza 

in zare. Existenta izvoarelor sarate recomandate in tratarea bolilor reumatice, precum si amenajarea rudimentara a unor 

cabine de bai calde si reci, cu activitate sporadica in sezonul calduros, imprima localitatii si un caracter balnear, deocamdata 

destul de timid. 

Arhitectura populara locala caracterizata prin case cu un singur nivel prevazute cu verande sprijinite pe stalpi de lemn frumos 

ornamentati sau pe stalpi de ciment, portul popular compus din costume nationale cusute pe rosu, purtatul maramelor, 
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camasile cu fusta lunga cu rauri la poale, la barbati, sunt trasaturi etnografice specifice localitatii si daca ar fi puse in valoare, 

ar putea mari atractivitatea turistica. 

Cele trei balciuri care se organizeaza in comuna anual, constituie tot atatea momente de realizare a unui schimb de 

experienta pe teme etnografice, mai ales ca odata cu balciul din 16 aprilie se organizeaza, incepand din 1970, actiunea 

intitulata “Hora costumelor”, la care participa si locuitori ai comunelor invecinate. Organizarea anuala a “Horei costumelor”, 

manifestare culturala care a intrat in traditia localitatii, face sa creasca renumele acesteia. In viitor, prin extinderea si 

modernizarea cabinelor pentru baile sarate (care au fost retrocedate vechilor proprietari si ar putea fi amenajate de un 

investitor particular), prin infiintarea unei mici statiuni balneoclimaterice, se poate amplifica atat functia balneara cat si cea 

turistica a comunei. Se impune de asemenea organizarea unui muzeu al satului in care sa se adune relicve si elemente de 

arta populara, de folclor, de numismatica, de pe intinsul intregii zone, ceea ce va putea grabi intrarea comunei in circuitul 

turistic al judetului. 
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Activităţi şi evenimente reprezentative 

Identitatea culturală a comunei Pietrari este întregită şi de o serie de evenimente locale şi manifestări anuale, cele mai 

importante fiind: 

 Sărbătoarea Comunei – are loc în fiecare an la data de 27 iunie, aducand în prim planul comunităţii talentele locale, 

tinerii sportivi, întreceri muzicale,concursuri şi invitaţi speciali în primul rand din „oltenia folclorică”, repertoriul popular 

oltenesc fiind vast şi antrenant atat pentru tineri cat şi pentru cei varstnici. 

 Hora costumelor, eveniment ce se organizeaza fara intrerupere inca din 1970, are loc in fiecare an in ziua de florii cu 

participarea locuitorilor din comunele invecinate. 

 Porturile populare, specifice zonei dar şi o serie de sărbători de iarnă –  

Portul popular barbatesc  - Vesmintele barbatesti sunt mai reduse in componenta costumului si au o ornamentatie mai 

simpla decat cea a costumelor populare femeiesti. Componenta costumului: se compune din caciula sau palarie, 

camasa, cioareci (nadragi sau itari), brau, bete si incaltaminte. In anotimpul racoros suba si cojocul completau costumul 

popular. 

Portul popular femeiesc - In aceasta arie etnografica, costumul popular femeiesc se compunea in trecut din: camasa cu 

clini si altoaie, cu gura in fata, pe umar sau la spate si cu bratara la maneca si decoltata ori cu altita, incret, clin strans si 

cu randuri cu sau fara sebace alternante, ori cu maneca si pieptul in “blana”, zavelca, alba in fata si rosie, inscortata, in 

spate sau opreg cu zavelca, brau si bete cu margele, iar in cap, capatai sau carpa (“carpoi”). 

 Mestesugurile traditionale – Vechimea practicarii mestesugurilor pe teritoriul actualului judet Valcea se pierde in trecutul 

mai indepartat. Avand la indemana bogate resurse de materie prima: lemn, lut, piatra, piele, lana, canepa, metale etc., 

populatia valceana a practicat pe scara larga numeroase mestesuguri de straveche traditie si care au avut o profunda 

semnificatie in cultura si civilizatia populatiei de aici. Activitatile legate de implinirea celor trei nevoi elementare ale 

existentei umane – pregatirea si procurarea hranei, protejarea corpului prin imbracaminte, construirea unui adapost – si 

cele impuse de exercitarea principalelor ocupatii, avand drept scop tocmai satisfacerea necesitatilor vitale au 

determinat in scurgerea timpului crearea unor mari serii de unelte si obiecte imbracand diverse forme, impodobite in 

multe feluri, realizate din materiale variate si lucrate intr-o gama extinsa de tehnici. Aceste unelte si obiecte cu rost 

primordial, functional sunt rezultatul practicarii mestesugurilor. 
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Cu vremea, o parte din mestesugurile populare s-au specializat in producerea de obiecte a caror functie utilitara, o data 

cu transformarea conditiilor de viata, nu mai este cautata, calitatile artistice fiind cele apreciate in primul rand; in acest 

fel s-a produs o specializare in domeniul mestesugurilor, cele “artistice” constituindu-se intr-o categorie aparte. 

 

Dintre mestesugurile traditionale practicate in Pietrari pot fi mentinate: dogaritul, dulgheria, tamplaria, pietraritul, 

zugravitul, care faceau parte din mestesugurile barbatesti, si cusutul si tesutul textilelor de interior si al obiectelor de 

port popular care s-au dezvoltat ca adevarate mestesuguri artistice. Iarna, in mijlocul odaii de locuit, alteori in odaia 

buna, gospodina aseza altadata razboiul de tesut in care facea panza, paturi, scoarte “de perete” si “de pat”, fete de 

masa, servete, perdele. De asemenea, tesea obiecte de port pentru membrii familiei:braie, bete, altita pentru camasi si 

ii, carpe, marame, zavelci, valnice numite si “oprege”. Cand nu tesea iarna, dar si vara, cosea flori la camasile 

barbatesti si femeiesti, la zavelcile de fata si de spate, la basmalele de perete sau la cele de nunti (“de plosca”, “de 

brad”, “de mire”), facea “chei” si creturi la camasi s.a.m.d. Incaltamintea folosita in acele vremuri era opinca, straveche 

in portul popular romanesc si purtata atat de femei, cat si de barbati. Era confectionata atat din piele de vita cat si din 

piele de porc, cu o forma mai proeminenta, cu motul ca o creasta si era legata de picior cu “nojite” din curele de piele. 

Femeile purtau in opinci “tureci” sau “caltuni” croiti pe picior si ornamentati cu “gaitane” (“flori din gaitane”) sau cu 

cusatura pe marginea caltunilor. 
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Dezvoltarea infrastructurii de susţinere a mediului de afaceri va fi unul dintre instrumentele principale pentru creşterea 

numărului de investitori din comuna Pietrari.Aceasta va fi coroborată cu îmbunătăţirea calităţii infrastructurii rutiere şi tehnico-

edilitare , care va duce, totodată, la îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor.O dezvoltare a spiritului antreprenorial este 

esenţială şi va genera efecte benefice asupra posibilităţilor de angajare la nivel local, orice unitate economică nou înfiinţată 

contribuind la crearea de noi locuri de muncă . De asemenea susţinerea tehnologiilor noi, moderne în sectoarele de activitate 

va contribui la o remunerare sporită a celor angajaţi .Aceste direcţii reprezintă măsuri concrete pentru stoparea fenomenului 

de migraţie a forţei de muncă calificate atat în mediul urban cat şi în străinatate. 

În perioada 2014-2020, comuna Pietrari îşi propune şi o îmbunătăţire continuă şi permanentă a domeniilor de referintă 

din spaţiul local precum: învăţămant, sănătate, asistenţă socială cat şi toate celelalte servicii publice de care depinde 

calitatea şi standardul de viaţă al populaţiei. 

 

Educaţie 

Cadrul strategic pentru educaţie şi formare le-a permis ţărilor UE să identifice patru obiective comune pentru a aborda aceste 

provocări până în 2020: realizarea obiectivelor programului de învățare pe tot parcursul vieţii şi ale programului privind 

mobilitatea, îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei educatiei şi formării, promovarea echităţii, coeziunii sociale şi cetăţeniei 

active,stimularea creativităţii şi inovării, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de educaţie şi de formare. 

Fiecare ţară din UE răspunde de sistemele sale de educaţie şi formare, politica UE având rolul de a veni în sprijinul măsurilor 

luate la nivel naţional şi de a ajuta la soluţionarea provocărilor comune, cum ar fi îmbătrânirea populaţiei, lipsa lucrătorilor 

calificaţi sau concurenţa mondială. 

 

UE oferă o platformă de schimb de bune practici, colectând şi difuzând informații şi statistici şi furnizând consultanţă şi sprijin 

în favoarea reformelor educaţionale. 
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Context actual general 

Formele sistemului de învăţămant din comuna Pietrari cuprind următoarele: preşcolar, primar, gimnazial.Reţeaua educaţională 

fiind formată din 2 gradinite si 2 scoli. 

Şcolile au o vechime mai mare de 30 de ani si au nevoie de reabilitari şi dotari pentru menţinerea actului educaţional la nivelul 

cerinţelor europene fiind nevoie de investiţii în  modernizare. În cadrul şcolii Pietrari funcţionează şi un laborator şcolar care de 

asemenea are nevoie de dotări în ceea ce priveşte aparatura şi ustensilele de lucru necesare efectuării practicilor de 

laborator.Populaţia şcolară numara in prezent: 35 de prescolari si 168 de scolari. 

 

 

Fig.8.-Evoluţia procentuală a preşcolarilor şi şcolarilor-201 4 /  Sursa: Primaria comunei Pietrari. 

 

Scolari
83%

Prescolari
17%

Populaţia şcolară - procente 2014
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Tabel nr.12.- Spaţiul de desfăşurare a cursurilor cat şi partea sportivă în cadrul şcolilor  este asigurată de:  

Cabinete şcolare 12 

Laboratoare şcolare 1 

Săli de gimnastică 1 

Terenuri de sport                               1(fără sală de sport) 

 

Activitatea didactică la nivelul comunei Pietrari este asigurată de 24 cadre didactice (educatori şi profesori). 
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Sport şi agrement 

Dezvoltarea oricărei comunităţi este indispensabilă de factorul de petrecere a timpului liber şi de opţiunile recreaţionale 

existente. Din păcate în analiza situaţiei curente a comunei Pietrari s-a constatat lipsa unei baze sportive adecvate 

desfăşurării diferitelor activităţi sportive de către tinerii din localitate,  cat şi absenţa unui loc de joacă adecvat pentru copii ne 

pun în situaţia de a transforma acest reper din cadrul Strategiei de dezvoltare locală într-un obiectiv prioritar în perioada 2014-

2020 pentru comună.Totusi, comuna dispune de o echipa si un teren de fotbal, ce poate participa cu succes in diferite 

competitii locale sau judetene. 

Comuna Pietrari beneficiază de un cadu natural unic, cu o suprafata mare de pădure şi panză freatică cu ape sarate ce pot fi 

exploatate in sens balnear curativ, dispunand şi de un curs de apă ce traversează localitatea, raul Otasau. 

Sectorul de agrement pe plan local ar trebui susţinut de o bază tehnico-materială reprezentativă, iar crearea unor spaţii 

recreative, pentru copiii şi tinerii din localitate ar putea reprezenta un punct de pornire în ceea ce priveşte revigorarea 

sportivităţii şi agrementului la nivel local si chiar regional. 
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Sănătatea 

„Atingerea unor parametri apropiaţi de nivelul decent al stării de sănătate a populaţiei şi al calităţii serviciilor medicale rurale” 

reprezintă obiectivul principal al strategiei nationale Orizont 2020. În acest context creşterea accesibilităţii la serviciile medicale 

presupune implementarea unor investiţii majore în spaţiul rural, care să raspundă problemelor de sănătate publică prioritare şi 

nevoilor grupurilor vulnerabile.Prin urmare, creşterea finanţării serviciilor sanitare şi un management mai eficient al resurselor 

existente reprezintă priorităţi ce trebuie implementate , avand în vedere că dezvoltarea socială este influenţată direct de 

investirea în capitalul uman. 

Din punct de vedere medical, comuna Pietrari este deservită de 2 medici la o populaţie de 2881 locuitori,ceea ce este 

insuficient.Prin comparaţie, media naţională este de 23.4 medici/10.000 locuitori. 

Serviciile medicale în marea majoritate a cazurilor în zonele rurale,pot fi catalogate drept precare şi insuficiente, neadaptate 

populaţiei, situandu-se cu mult sub nivelul serviciilor medicale oferite în zonele urbane. În acest cadru general, comuna 

Pietrari nu reprezintă o excepţie, gradul de asigurare cu servicii medicale cu personal calificat fiind scăzut,numărul medicilor 

fiind categoric insuficient în raport cu numărul de locuitori. 

În condiţiile actuale, lipsa unităţilor medicale precum şi a dotărilor de specialitate contribuie în mod negativ atat la calitatea 

serviciilor oferite cat şi la starea de sănătate a locuitorilor şi a atractivităţii comunei per ansamblu. 

Ca o soluţie la insuficienţa unităţilor medicale, atragerea fondurilor europene prin proiecte ce vizeaza reabilitarea structurilor 

sanitare ce pot fi demarate de autoritatea locală cat şi încurajarea dezvoltării cabinetelor private prin aceleaşi fonduri 

nerambursabile în contextul actualei programări financiare 2014-2020 reprezintă soluţii viabile pentru dezvoltarea sistemului 

sanitar. 

Situaţia curentă în ceea ce priveşte sănătatea, la nivelul comunei Pietrari, anul 2013, se prezintă astfel: 

Medici 2 

Cabinet medical individual 2 

Asistenţi medicali 2 

Farmacie 3 

Farmacişti 3 
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Mediu 
Provocarea actuală în domeniul protejării mediului înconjurător constă în găsirea unei relaţii de sustenabilitate între mediu şi 

creşterea economică continuă. Calitatea vieţii generaţiilor prezente şi viitoare depinde  de factorii de mediu şi de măsurile de 

prevenţie adoptate de fiecare comunitate în parte. 

Contextul actual general 

La nivelul judeţului Valcea, calitatea aerului este permanent monitorizată prin intermediul unei reţele complete de analize ce 

permit evaluarea aerului. Concluziile acestor analize au identificat sursele principale de poluare din judeţul Valcea ca fiind date 

de: industrie, agricultură,asfalt,utilizarea carburanţilor, încălzire şi salubritate. 

Calitatea apei de suprafaţă 

Apele de suprafaţă de pe teritoriul judeţului Valcea aparţin bazinului hidrografic al Oltului. 

Calitatea apei de suprafaţă la nivelul comunei Pietrari este influenţată de pericolele naturale înregistrate precum furtuni, 

inundaţii, alunecări de teren şi secete.Anual, comunitatea locală se confruntă cu astfel de fenomene meteorologice fiind 

imperios necesare lucrări de regularizare a albiilor cursurilor de apă ce pot afecta localitatea(in special raul Otasau) dar şi 

împădurirea dealurilor ce pot fi afectate de alunecări de teren. 

 

Produsele pentru protecţia plantelor 

Limitarea utilizării produselor agrochimice(îngrăşeminte şi pesticide) şi încurajarea dezvoltării şi utilizării de produse ecologice 

în vederea atingerii obiectivelor agriculturii durabile reprezintă măsuri ale legislaţiei europene. În acest sens, promovarea unei 

agriculturi în acord cu protejarea mediului este o necesitate şi la nivelul comunei Pietrari. 

Calitatea solurilor 

Calitatea solurilor depinde foarte mult de activităţile umane , dar şi de fenomenele fizice naturale.Dezvoltarea acţiunilor 

antropice, cat şi fenomenele fizice naturale pot avea influenţe negative asupra calităţii solului. De aceea, printre principalele 

probleme care afectează solurile sunt alunecarile de teren, eroziunile torentiale şi de suprafaţă, acidifierea, cat şi excesul de 

umiditate.  
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Capacitatea administraţiei publice locale 

Prioritatea Guvernului Romaniei în domeniul administraţiei publice locale impune realizarea unei reforme concrete prin care 

profesionalismul, transparenţa şi responsabilitatea să fie caracteristici şi atribute ale administraţiei publice romaneşti. 

Creşterea gradului de informare, conştientizare şi responsabilizare a structurilor din administraţiile locale, precum şi creşterea 

transparenţei şi eficienţei instituţionale se numară printre măsurile menite să apropie administraţia de cetăţean şi să reducă 

vulnerabilitatea la corupţie. 

Contextul general actual 

Dezvoltarea durabilă a unei comunităţi implică şi un proces de modernizare şi adaptare a administraţiei publice locale la 

contextul naţional şi european, cu atat mai mult cu cat atragerea de fonduri nerambursabile prin proiecte investiţionale viabile 

reprezintă o sursă importantă de venituri pentru administraţia locală. 

Sediul administraţiei publice locale este localizat în comuna Pietrari într-un imobil , bine intretinut si compartimentat .Activitatea 

desfăşurată de aparatul organizatoric al primăriei este asigurată din punct de vedere logistic de : calculatoare conectate la 

internet,scanner, copiatoare.De asemenea, primăria comunei Pietrari este racordată la reţeaua de telefonie fixă şi mobilă şi la 

reţeaua de internet. 

În comuna Pietrari, autonomia locală se realizează sub directa conducere a autorităţilor publice locale,constituite din: 

- Consiliul local, care hotărăşte în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care aparţin de 

competenţa altor autorităţi publice sau centrale; 

- Primarul(ca autoritate executivă): asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, precum şi 

punerea în aplicare a legilor, a decretelor, hotararilor şi ordonanţelor Guvernului şi Hotărarilor Consiliului local. 

În vederea aplicării activităţilor date în competenţa sa, primarul comunei Pietrari este susţinut de un aparat de specialitate, pe 

care îl conduce. Acesta este structurat pe compartimente funcţionale,distribuite pe diferite domenii(financiar,juridic, 

administrativ,social,cultural,de mediu etc). De asemenea, administraţia publică locală pune la dispoziţia populaţiei comunei şi 

servicii de evidenţă a populaţiei. 
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Pentru accesarea diverselor surse de finanţare interne sau externe, sunt necesare aplicarea anumitor măsuri de consolidare a 

capacităţii administrative a acestor autorităţi,ceea ce poate conduce şi la atingerea obiectivelor de dezvoltare. 

Autonomia locală a comunei Pietrari, are în vedere organizarea,funcţionarea, competenţele şi atribuţiile precum şi gestionarea 

resurselor, care aparţin comunei, centralizate în cadrul inventarului domeniului public aprobat prin Hotărare de Guvern.De 

asemenea,în scopul asigurării autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să instituie să  perceapă 

impozite şi taxe locale şi să aprobe bugetul local propriu în condiţiile legii. 

 

Tabel nr.13. – Situaţia veniturilor la bugetul local-comuna Pietrari 2011 - 2013 

1.Venituri 2011 2012 2013 

2.Venituri Totale 9.698.878 8.428.509 3.546.490 

3.Venituri proprii    793.823 1.471.400 1.910.700 

4.Venituri curente –venituri fiscale(impozite, taxe de 
proprietate,taxe de bunuri si servicii),venituri nefiscale 

2.534.682 2.381.449 2.689.385 

5.Subventii de la alte nivele ale administratiei(buget de 
stat si alte administratii) 

   308.882 2.763.972    315.694 

6.Cheltuieli totale 9.549.378 7.715.947 4.338.776 

7.Cheltuieli curente 8.169.667 4.796.904 3.169.356 

8.Cheltuieli pentru investiţii    786.278 5.762.040    780.221 

 

Sursa: Serviciul financiar al comunei Pietrari 
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Ordine şi siguranţă publică 

Pe teritoriul comunei Pietrari funcţionează un Post de Poliţie.Numărul redus de infracţiuni din ultimii ani din comuna Pietrari 

reflectă faptul că situaţia infracţională nu prezintă probleme majore,aceasta fiind ţinută sub control de activitatea constantă 

desfasurată de organele de poliţie pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică. 

 

De asemenea, la nivelul comunei Pietrari funcţionează şi serviciul pentru Situaţii de Urgenţă , avand ca atribuţii principale: 

 Execuţia de activităţi de prevenire,monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă în sectorul de competenţă; 

 Asigurarea coordonării de specialitate a activităţilor de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă; 

 Desfăşurarea de activităţi de prevenire a riscurilor producerii unor situaţii de urgenţă,prin acţiuni de îndrumare şi 

control; 

 Intervenţia în timp oportun pentru limitarea sau înlaturarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă; 

 Intervenţia pentru ajutorarea şi salvarea oamenilor şi bunurilor materiale în caz de dezastre, în cooperare cu celelalte 

structuri abilitate pentru asemenea situaţii; 

 Planificarea şi desfăşurarea de exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi de pregătire, pentru verificarea viabilităţii documentelor 

operative; 

 Desfăşurarea de activităţi de informare publică şi educaţie preventivă pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de 

risc specifice zonei de competenţă,măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de 

urgenţă; 

 Informarea conducerii primăriei Pietrari despre încălcările deosebite de la normele de prevenire şi despre situaţiile  

de urgenţă ; 

 menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de intervenţie, avertizare, anunţare şi semnalizare a incendiilor,a 

instalaţiilor de stingere, a surselor de alimentare cu apă şi a căilor de acces şi de intervenţie din cadrul comunei 

Pietrari.  
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STRATEGIA DE APĂ ŞI CANALIZARE PIETRARI 

 
 

 

 

Strategia comunei Pietrari,include strategia de apă şi canalizare, desfăşurată în detalii conform situaţiei analizate şi 

expuse în paginile următoare şi avand la bază date actualizate, puse la dispoziţie de autorităţile locale valcene. 
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Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare este definit de Legea 241/2006 ca fiind ansamblul de activităţi de utilitate 

publică şi de interes economic şi social general organizate în scopul colectării, tratării, transportului, depozitării şi distribuirii 

apei potabile sau industriale către toţi utilizatorii de pe teritoriul unei localităţi, respectiv, de colectare, transportare, tratare şi 

deversare a apei uzate, apelor de ploaie şi apelor de suprafaţă din zona urbană a localităţii. 

Prin prisma obligatiilor asumate prin tratatul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, investitiile in extinderea 

si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata trebuie continuate in intervalul 2014-2020, principalele surse fiind 

fondurile CE alocate in acest scop si bugetul de stat. In linii mari, obiectivele principale sunt racordarea 

consumatorilor casnici la retele de apa si canalizare pana in 2020, astfel incat Romania sa respecte cerintele privind 

protejarea mediului.  Acestea sunt argumentele forte care au stat la baza elaborarii unei strategii de dezvoltare a 

infrastructurii de apa-canal in judetul Valcea. 

Context European 

Reglementarea unitară a serviciilor publice a început în UE prin elaborarea Cărţii Verzi (Bruxelles/ mai 2003). 

Directivele UE reglementează printre altele  

*Calitatea apelor de suprafaţă destinate prelevării de apă potabilă,  

*protecţia apelor subterane împotriva poluării create de unele substanţe periculoase,  

*protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole,  

*calitatea apei destinată consumului uman,  

*epurarea apelor uzate orăşeneşti,  

*gospodărirea apelor la nivel de bazin hidrografic. 

România trebuie să se alinieze la cerinţele Directivei Europene 98/83/CE privind la calitatea apei pân ă în 2015 şi la cerinţele 

Directivei 91/271/CE privind epurarea apei uzate urbane până la sfârşitul anului 2018. 
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Serviciul public de alimentare cu apă are propriile componente esenţiale: 

Activitatea de colectare a apei din sursele de apă supraterane sau subterane,  

 tratarea apei brute,  

 transportarea apei potabile şi/sau industriale,  

 depozitarea apei, 

 distribuirea apei potabile şi/sau industriale, 

Serviciul public de alimentare cu apă are propriile componente esenţiale: 

 colectarea, transportarea şi deversarea apei uzate de la utilizatori către staţiile de epurare, 

 tratarea apei uzate şi deversarea apei uzate epurate în emisari;  

 colectarea, deversarea şi tratarea corespunzătoare a apei reziduale din drenurile pentru apa de ploaie şi asigurarea 

funcţionalităţii acestora;  

 deversarea, tratarea şi depozitarea mâlurilor şi altor materiale reziduale generate de activităţile anterior menţionate,  

 deversarea apei de ploaie şi a apei de la suprafaţa zonelor urbane ale municipalităţilor. 

 

Contextul National 

48% din populatia Romaniei nu este racordată la reteaua de apă si canalizare, 

Peste 71% din apa colectată este netratată sau insuficient tratată, 

Probleme cauzate de: 

Prevederile Directivelor EU au fost transpuse în legislatia ROMANIEI, 

Urmează a fi implementate în totalitate conform prevederilor POS – Mediu negociat cu UE si aprobat în 2007. 
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Probleme la nivel National 

Servicii de întreţinere şi operare necorespunzătoare, 

Volum mare de consum de apă neplătit din cauza pierderilor din reţea şi nivelului slab de colectare a plăţilor de la 

consumatori; 

Lipsa de investiţii pentru reabilitarea / extinderea infrastructurii de apă şi de canalizare; 

Lipsa unui personal experimentat pentru promovarea, managementul şi implementarea investiţiilor la scară mare; 

Managementul ineficient al costurilor de operare, întreţinere şi de personal; 

Neclaritatea cu privire la rolul şi responsabilităţile instituţiilor / autorităţilor implicate în gestionarea utilităţilor publice; 

Cadru instituţional inadecvat. 

Apa potabilă este de obicei colectată la izvoare sau este extrasă din puţuri artificiale. Construirea mai multor asemenea puţuri 

ar fi o metodă pentru a produce mai multă apă, presupunând că pânza de apă freatică poate să asigure un debit adecvat. Alte 

surse de apă sunt ploile şi apa din râuri şi lacuri. Apa de suprafaţă trebuie însă purificată înaintea consumului de către om. 

Purificarea implică îndepărtarea substanţelor nedizolvate sau dizolvate, precum şi a bacteriilor periculoase. Cele mai folosite 

metode sunt filtrarea cu nisip, pentru îndepărtarea materiilor nedizolvate, şi tratarea cu clor şi fierberea pentru uciderea 

bacteriilor periculoase. Distilarea îndeplineşte toate cele trei sarcini. Există şi tehnici mai avansate, precum osmoza inversă. 

Desalinizarea apei sărate din mări şi oceane este o soluţie mai scumpă utilizată în climatele aride de coastă. Reducerea 

risipirii apei, adică utilizarea apei potabile doar pentru consumul uman, ar fi o altă soluţie. 

Apa de la suprafaţa globului joacă roluri importante în evoluţia umană; râurile şi irigaţiile asigură aportul de apă pentru 

agricultură, sunt suport pentru transportul maritim sau fluvial, fie comercial sau de agrement. O apă cu insuficienţi nutrienţi se 

numeşte oligotrofă. Scurgerea apei pe suprafaţa terestră este mecanismul prin care eroziunea sculptează mediul natural, 

duce la crearea văilor şi deltelor cu suprafeţe fertile favorabile dezvoltării de centre umane. De asemenea, apa se infiltrează în 

sol, ajungând în pânza de apă freatică. Această apă freatică ajunge din nou la suprafaţă sub forma izvoarelor, sau a izvoarelor 

termale şi gheizerilor. Apa freatică este de asemenea extrasă artificial prin puţuri şi fântâni. 
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Raportul UNESCO despre dezvoltarea apei (WWDR, 2003) din cadrul Programului de Evaluare a Apei pe Plan Mondial arată 

că, în următorii 20 de ani, cantitatea de apă potabilă disponibilă va scădea cu 30%. 40% dintre locuitorii lumii nu au apă curată 

suficientă pentru o igienă minimală. 

Apa potabilă este mai valoroasă decât oricând în istoria noastră, fiind folosită extensiv în agricultură şi industrie, şi primeşte 

din ce în ce mai multă atenţie pentru a fi folosită judicios pentru generaţiile viitoare. 

 

Distribuţia apei potabile are loc fie printr-un sistem de distribuţie, fie îmbuteliată. 

 

Situatia locală actuală 

In comuna Pietrari, exista la acest moment o statie de epurare si tratare a apelor reziduale si in procent de aproximativ 90% 

retea de alimentare cu apa, reteaua de canalizare fiind realizata in proportie de 60 %. 

Astfel, localitatea Pietrari are nevoie pentru atingerea procentului de acoperire de 100 % a serviciilor de apa si canalizare de : 

 extinderea cu inca 4 km a retelei de alimentare cu apa , astfel:              4 km in satul Pietrari De Sus 

                                                                                                                 1 km in Pietrari 

 extinderea cu inca 15 km a retelei de canalizare la nevelul intregii comune . 

 

 

 

Localitatea Pietrari din judetul Valcea , se inscrie cu succes pe lista localitatilor din Romania care dispun la aceasta ora de 

servicii de alimentare cu apa si canalizare, avand nevoie de continuarea lucrarilor prin extinderea retelei. 

Primaria si Consiliul Local Pietrari si-au propus astfel, ca in noul ciclu financiar sa asigure acest serviciu intregii comunitati 

locale, ce numara 2881 de locuitori si 1467 gospodarii. Conform directivelor europene in vigoare, pana la finalul ciclului 
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financiar 2014-2020, localitatile din Romania vor trebui racordate la reteaua de apa si canalizare, evitandu-se astfel poluarea, 

deversarea apelor reziduale necontrolat cat si consumul de apa din surse neverificate din punct de vedere biochimic. 

La acest moment in satul de centru, Pietrari,alimentarea cu apa este realizata in proportie de 95% fiind necesari pentru 

extinderea retelei doar un km. In ceea ce priveste Pietrari de Sus, extinderea trebuie realizata pe o distanta de aproximativ 4 

km.  

Populatia comunei priveste cu interes investitia in acest proiect iar studiul de impact realizat demonstreaza ca , fara exceptie, 

locuitorii din Pietrari vor si isi doresc sa fie racordati la reteaua de apa si canalizare. 

Localitatea, asa cum a fost analizat si prezentat in cadrul strategiei de dezvoltare curente, beneficiaza de un cadru natural 

deosebit,avand ca vecin orasul Baile Govora, zona turistica de interes national prin beneficiile curative oferite,tranzitata, la fel 

ca si Pietrari in drumul spre diferite obiective de cult aflate pe raza judetului Valcea. Astfel, racordarea completa a localitatii la 

reteau de apa si canalizare devine un obiectiv major de interes local, putandu-se dezvolta si aici turismul prin infiintarea de 

pensiuni agro-turistice si hoteluri ce pot avea ca baza de tratament apele sarate descoperite in panza freatica a comunei. 

Localitatea, prin apropierea si vecinatatea cu statiuni mult mai renumite din judet, are nevoie clara de investitii in infrastructura, 

pentru a putea ridica pretentii de viitor nou obiectiv pe harta turistica a Romaniei. 

 

MOTIVARE 

 

Localitatea Pietrari, sprijinita de locuitori, doreste sa devina treptat dar sigur un obiectiv demn de luat in seama si sa se 

dezvolte pe latura turistica in urmatorii ani, sa absoarba fonduri europene dedicate dezvoltarii acestei ramuri , iar pentru a 

putea ajunge la obiectivul stabilit trebuie asigurata baza, infrastructura ,fara de care nimic din cele mentionate nu se pot 

realiza. Turismul, poate deveni astfel, sansa localitatii Pietrari de a se dezvolta, de a atrage fonduri la bugetul local, de a se 

autofinanta ca urmare a incasarii de taxe si impozite locale. 
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Din anul 2012, Pietrari dispune de o moderna statie de epurare a apelor menajere uzate , un obiectiv finantat de Uniunea 

Europeana si guvernul Romaniei.(foto) 

Astfel, prin extinderea retelei de apa si canalizare la nivelul intregii localitati se poate considera incheiat un obiectiv major de 

infrastructura din aceasta localitate. 

Cetatenii comunei Pietrari sunt, asa cum am analizat si descris in cadrul strategiei, oameni gospodari, cu venituri in crestere,  
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dornici de evolutie, cu dorinta clar exprimata de a demara afaceri in domeniul turismului si construirea unor prime pensiuni 

rurale in zona. Toate acestea insa, nu ar putea fi realizate cu succes fara o infrastructura locala solida, care sa cuprinda: 

canalizare, alimentare cu apa si drumuri asfaltate. 

O calitate a vietii ridicata, implica obligatoriu alimentarea cu apa a populatiei . Apa furnizata astfel prin sistemul centralizat, 

ofera garantia unei ape de calitate, verificate din punct de vedere microbiologic, cat si o deversare si o epurare controlata 

evitand poluarea mediului inconjurator.  

 

Calitatea apei rîurilor mici în anul 2010, se caracterizează printr-un grad înalt de poluare cu ioni de amoniu, nitriţi, compuşii 

cuprului, produse petroliere, fenoli, detergenţi anioni-activi, consumul biochimic de oxigen CBO5 şi un nivel redus al 

conţinutului de oxigen dizolvat în apă. 

 

O apă curată ne oferă şansa la o viaţă mai sănătoasă, dar calitatea apei reflectă şi comportamentul unei naţiuni faţă de apă şi 

a fiecăruia dintre noi, în direcţia protejării şi conservării calităţii ei. Relaţia dintre om şi viaţă, dintre curăţenia apelor şi 

sănătatea omului, a unei familii, a unei comunităţi sau a unei societăţi este corespondentă. Sănătatea umană este influenţată 

de consumul apei de o calitate înaltă. În acelaşi timp, un comportament adecvat faţă de apă, influenţează pozitiv calitatea e i. 

Mai mult, nivelul de calitate foarte bună a apelor ridică standardul de viaţă al unei naţiuni, deoarece calitatea bună a apei  

dovedeşte modul în care această naţiune s-a comportat faţă de apă de-a lungul istoriei sale şi în acelaşi timp, o 

responsabilizează în prezent şi în viitor să conserve şi să protejeze calitatea apelor prin aplicarea unor politici durabile de 

gospodărire a apelor. 
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ANALIZA SWOT APA – CANALIZARE PIETRARI 

 

 

PUNCTE TARI 
 

 amplasarea localitatii Pietrari intr-o zona favorabila, intens tranzitata,legatura cu importante repere turistice din 
vecinatate; 

 potential turistic ridicat al localitatii Pietrari; 
 investitii realizate in infrastructura de apa si canalizare in proportie de 90% din necesar; 
 existenta unei statii de epurare moderne a apelor menajere uzate; 
 retea de alimentare cu apa realizata in proportie de 95% in satul de centru, Pietrari; 
 retea de canalizare realizata in proportie de 60%. 

 
 

PUNCTE SLABE 
 

 necesar de extindere a retelei de alimentare apa cu 1 km in satul Pietrari; 
 necesar de extindere a retelei de alimentare cu apa cu 4 km in satul Pietrari de Sus; 
 necesar de extindere a retelei de canalizare la nivel de comuna cu 15 km( inca 40% din necesar); 
 resurse financiare locale insuficiente. 
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OPORTUNITATI 
 

 
 existenţa fondurilor europene nerambursabile pentru dezvoltare și modernizarea infrastructurii rutiere și a 

infrastructurii tehnico-edilitare;  
 aderarea comunei Pietrari la un Grup de Acţiune Locală pentru accesarea mai multor fonduri europene 

nerambursabile, in special pentru investiţii in infrastructură; 
 existenta fondurilor europene si guvernamentale in vederea extinderii retelei de apa si canalizare; 

 
 

AMENINTARI 
 

 întârzierea implementării unor proiecte investiţionale în infrastructura fizică de bază; 
 interesul scăzut al potenţialilor investitori cauzat de starea precară a infrastructurii; 
 poluarea apelor din comuna Pietrari ca urmare a deversării apelor uzate în mod necontrolat. 
 capacitatea scazuta a locuitorilor in achitarea serviciilor de utilitati, datorata cresterii costurilor sau lipsei 

locurilor de munca; 
 managementul ineficient al costurilor de operare, întreţinere şi de personal. 
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               ANALIZA SWOT 



 85 

DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

Puncte tari 
 amplasare teritorială favorabilă din punct de vedere al accesibilității rutiere ,comuna Pietrari fiind situată la doar 28 km 

de municipiul Ramnicu Valcea și accesul rutier realizandu-se prin DN 67 Targu Jiu si DJ 646 B; 

 existența în comuna Pietrari a unor societăți comerciale și persoane fizice autorizate active in diferite domenii;  

 existența unei forțe de muncă disponibilă, aptă, pregatită pentru integrarea pe piața muncii;  

 existența unei suprafețe agricole extinse la nivelul comunei (413 ha), care poate fi utilizată pentru o gamă largă de culturi 

agricole cerealiere si legumicole;  

 rețele de comunicații și IT dezvoltate, necesare pentru dezvoltarea antreprenorială a comunei;  

 infrastructură dezvoltată în domeniul comerțului și alimentației publice;  

 existența potențialului pentru obținerea de produse agricole ecologice;  

 zonă cu potential  viticol si pomicol, suprafaţa cultivată cu livezi fiind de 330 ha, 

 posibilitatea extinderii suprafetelor de  livezi cu pana la 150 ha; 

 existența materiilor prime pentru dezvoltarea industriei alimentare;  

 preţul scăzut al forţei de muncă;  

 lipsa aglomerării populaţiei la nivel local, comuna Pietrari  având o densiate redusă a populației/km²;  

 potențialul demografic al comunei Pietrari în ceea ce priveşte populaţia activă tanăra ,pregătită în domenii de activitate 

diverse, diponibilă pentru a fi inglobata in cazul demarării anumitor investitii sau dezvoltării de afaceri la nivel local 

 cifră de afaceri ascendentă în ultimii ani, cu preponderență cea mai ridicată în domeniul agriculturii şi comerțului;  

 posibilități de dezvoltare a sectorului vegetal, zootehnic  şi  viticol; 

 apicultura poate devine de asemenea unul din punctele forte ale comunitatii, existand peste 3600 familii de albine. 
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Puncte slabe 

 resurse financiare locale insuficiente;  

 orientarea agenților economici cu precădere spre comerțul din alimentația publică;  

 utilități care să asigure o mobilitate ridicată a operatorilor economici;  

 lipsa unor campanii de marketing a societăților comerciale active din comuna Pietrari;  

 dificultăți birocratice întâmpinate de producătorii locali în inițiativa de asociere;  

 insuficienta promovare a IMM-urilor locale de a participa la licitații pentru derularea unor investiții locale;  

 lipsa unui sistem de sprijin pentru implementarea noțiunilor de marketing, management, asigurare a calității în IMM-

urile din județ;  

 ponderea ridicată a populației ocupate în agricultură și administrația publică locală;  

 informare precară a operatorilor economici activi pe raza comunei referitor la normele europene din domeniul de 

activitate;  

 lipsa infrastructurii de asistență pentru afaceri necesară antreprenorilor actuali și potențiali;  

 insuficienta exploatare economică a potenţialului  pomicol al localităţii;  

 ponderea redusă a investițiilor străine și a agenților economici în sectorul productiv și de servicii;  

 practicarea unei agriculturi de subzistență în detrimentul unora inițiate de asociere;  

 lipsa unor inițiative antreprenoriale de prelucrare și industrializare a produselor agricole obținute pe plan local;  

 slaba valorificare a parteneriatelor public -private;  

 cultura managerială slab dezvoltată în sectorul privat;  

 slaba dezvoltare a agroturismului;  

 lipsa promovării oportunităţilor de finanţare a afacerilor prin accesarea fondurilor europene;  

 capacitatea redusă a mediului de afaceri local de a susţine investiţii cu potenţial inovativ;  

 promovarea redusă a produselor alimentare tradiţionale obţinute pe plan local;  

 lipsa campaniilor de promovare a finanţării mediului de afaceri din fonduri nerambursabile;  

 interes scazut al agentilor economici locali pentru formarea profesionala a angajatilor; 
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Oportunităţi 

 utilizarea fondurilor nerambursabile europene pentru dezvoltarea IMM-urilor și pentru încurajarea de start-up-uri în 

vederea diversificării serviciilor oferite în spațiul rural;  

 existența programelor guvernamentale de susținere a sectorului privat și a creării de noi locuri de muncă;  

 cooperarea mediului privat cu autoritatea publică locală, unitățile de învățământ pentru integrarea pe piața muncii a 

elevilor absolvenți ai liceelor de profil tehnologic;  

 oferirea de facilități investitorilor străini de către administrația publică locală;  

 promovarea utilizării tehnologiilor moderne, performante în activitățile economice și în agricultură;  

 dezvoltarea pieței de produse locale agricole ecologice;  

 valorificarea terenurilor agricole degradate și pregătirea acestora pentru practicarea unei agriculturi ecologice;  

 promovarea și stimularea asociațiilor agricole pentru o exploatare intensivă a terenurilor;  

 dezvoltarea meseriilor tradiţionale;  

 existenţa programului Rabla pentru achiziţionarea de tractoare/utilaje agricole;  

 promovarea oportunităţilor locale de afaceri în rândul potenţialilor investitori români şi străini.  

Riscuri 
 

 menținerea crizei economice mondiale cu efecte negative asupra puterii de cumpărare a populației;  

 adaptabilitatea scăzută la schimbare a agenților economici și a forței de muncă;  

 existența importurilor de produse agricole din țări beneficiare a unor fonduri substanțiale de sprijinire a sectorului 

agricol, care împiedică producătorii locali în desfacerea produselor proprii;  

 nivelul ridicat de fiscalitate și birocrație care pot determina orientarea investitorilor străini spre alte zone;  

 blocarea creditării cauzată de climatul de criză mondial;  

 reducerea numărului de salariați bugetari ca urmare a reformei administrative poate cauza o reducere a puterii de 

cumpărare în spatiul rural;  
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 lipsa lichidităților care conduc la falimentarea unor microîntreprinderi;  

 practicarea agriculturii cu utilaje uzate fizic și care au o productivitate scăzută;  

 continuarea fenomenului de migrare a forţei de muncă către zone mai dezvoltate;  

 scăderea calitativă a pregătirii profesionale a resurselor umane;  

 instabilitate legislativă cu repercusiuni asupra activităţii agenţilor economici;  

 lipsa de receptivitate a populaţiei din mediul rural la programele de finanţare din fonduri guvernamentale sau europene;  

 infrastructura comunei Pietrari, dezvoltată insuficient, cu precădere cea de utilităţi (sistem de canalizare partial, lipsa 

reţelei de gaz cat şi a unei reţele de drumuri asfaltate sau pietruite într-o proporţie mai ridicată);  

 resurse financiare insuficiente în cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.  
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INFRASTRUCTURĂ 

Puncte tari 

 existența a două drumuri de importanta majora,DN 67 si DJ 646 B care fac legatura  cu comuna Pietrari;   

 distanță relativ apropiată față de aeroportul Craiova (140 km față de comuna Pietrari);  

 existența unei infrastructurii a telecomunicațiilor dezvoltată;  

 existența sistemului centralizat de alimentare cu apă în comuna Pietrari – realizat la această dată in proportie de 90%  dar 

aflat in curs de extindere;  

 sistem de energie electrică la nivelul intregii comune;  

 existența unei infrastructuri educaționale, sociale, medicale, bune comparativ cu alte localităţi din judeţ; 

Puncte slabe 

 starea tehnică deficitară a infrastructurii rutiere din interiorul comunei Pietrari(străzi interioare partial asfaltate);  

 lipsa investițiilor în modernizarea drumurilor de exploatație agricolă care să asigure un acces facil al agricultorilor la 

terenurile arabile;  

 lipsa lucrărilor de regularizare a râului Otasau;  

 lipsa trotuarelor pe anumite porţiuni stradale;  

 lipsa izolaţiei termice a clădirilor din comuna Pietrari (publice şi private);  

 existenta partiala a rețelei de canalizare menajeră și extinderea  reţelei de apă potabilă;  

 contaminarea pânzei freatice din cauza scurgerilor din fosele septice ale gospodăriilor datorită lipsei reţelei de canalizare 

centralizată pe aproximativ 40% din necesar;  

 inexistența unei rețele de distribuție a gazului metan.  
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Oportunităţi 

  existența fondurilor europene nerambursabile pentru dezvoltare și modernizarea infrastructurii rutiere și a 

infrastructurii tehnico-edilitare;  

 potențial de dezvoltare a surselor alternative de energie;  

 existența unor programe guvernamentale pentru reabilitarea termică a clădirilor;  

 existenţa Programului Prima Casă, care sprijină tinerii în achiziţionarea sau construirea unei locuinţe;  

 aderarea comunei Pietrari la un Grup de Acţiune Locală pentru accesarea mai multor fonduri europene nerambursabile; 

 existenta fondurilor europene si guvernamentale in vederea extinderii retelei de apa si canalizare. 

 

 

 

Riscuri 

 lipsa capacităţii de cofinanţare și/sau a capacității de asigurare a TVA-ului aferent, în implementarea unor proiecte de 

reabilitare a infrastructurii rutiere din fonduri nerambursabile;  

 întârzierea implementării unor proiecte investiționale în infrastructura fizică de bază din cauza contestațiilor la 

procedurile de achiziții publice organizate pentru contractarea lucrărilor de construcții;  

 interesul scăzut al potenţialilor investitori cauzat de starea precară a infrastructurii;  

 fonduri insuficiente de la bugetul local pentru modernizarea infrastructurii rutiere;  

 poluarea apelor din comuna Pietrari ca urmare a deversării apelor uzate în mod necontrolat;  

 tendința de creștere a prețurilor la sistemul centralizat de furnizare a agentului termic și a energiei electrice. 
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EDUCAŢIE, CULTURĂ ȘI SĂNĂTATE  

Puncte tari 

 derularea în cadrul unităților de învățământ a unor programe de incluziune socială a elevilor cu părinți plecați în 

străinătate, proiecte de implicare a părinților în actul educațional precum și proiecte de intervenție pentru reducerea 

agresivității;  

 frecvența ridicată a elevilor în unitățile de învățământ din comuna Pietrari;  

 nivel bun de dotare a unitatilor educationale de pe raza localitatii Pietrari;  

 existența cadrelor didactice calificate și dedicate procesului educațional din comuna Pietrari;  

 implicarea unităților educaționale în activități și evenimente culturale;  

 existența a 3 farmacii pe raza comunei Pietrari;  

  existenţa  unei biblioteci  performante si premiate în cadrul comunei Pietrari; 

 păstrarea şi conservarea unor tradiţii locale, porturi populare şi obiceiuri ale comunei Pietrari; 

 organizarea zilelor comunei, eveniment anual tinut in prima luna de vara; 

 organizarea a numeroase evenimente culturale de instituţiile de învăţământ în parteneriat cu administraţia publică locală 

(ateliere de creație, expoziţii de pictură,participari la olimpiade şi concursuri literare etc.);  

 accesul facil la servicii medicale diverse; 

Puncte slabe 

 

 tendința de scădere a populației școlare și a cadrelor didactice din mediul rural;  

 insuficiența numărului de calculatoare din instituțiile educaționale;  

 lipsa conectării la internet a tuturor unităților de învățământ;  

 fonduri insuficiente pentru premierea performanței școlare a elevilor;  

 starea motivațională scăzută a cadrelor didactice cauzată de lipsa unor facilități pentru predarea actului educațional în 

mediul rural;  

 stare materială precară şi nivel scăzut de cultură şi instruire al unor familii;  
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 lipsa sistemelor de supraveghere şi securitate din unităţile de învăţământ;  

 dezinteres general pentru cultură și evenimente culturale;  

 lipsa unui camin cultural modernizat la nivelul comunei Pietrari; 

 lipsa fondurilor locale necesare contractării de fonduri europene în domeniul cultural;  

 migrarea persoanelor talentate spre mediul urban;  

 posibilități reduse de susținere din bugetul local a evenimentelor culturale locale;  

 lipsa unei programări anuale a unor evenimente cultural-recreative;  

 lipsa unei strategii de marketing pentru promovarea comunei Pietrari și a tradiţiilor locale;  

 insuficiența numărului de medici la nivelul comunei Pietrari;  

 insuficienţa cabinetelor medicale de familie; 

 lipsa unor programe educaţionale pentru sănătate, în special de diseminare a informaţiilor privind prevenirea bolilor;  

 infrastructură sanitară deficitară;  

 lipsa dotărilor de specialitate în cabinetele medicale existente la nivel local;   

 lipsa unui centru de analize medicale în comuna Pietrari;  

 lipsa interesului locuitorilor pentru efectuarea analizelor perioadice;   

Oportunităţi 

 promovarea derulării unor programe de dezvoltare a resurselor umane în acord cu cerințele de pe piața muncii din 

fonduri nerambursabile;  

 existența programelor de formare continuă a cadrelor didactice;  

 posibilități reale de accesare a fondurilor europene pentru dotarea cu echipamente IT și didactice a unităților 

educaționale;  

 existența Programului Guvernamental de acordare a unor produse lactate și de panificație „Cornul și laptele”;  

 colabore bună cu Inspectoratul Școlar Județean Valcea;  

 dezvoltarea de parteneriate pe teme educaționale cu instituții publice, ONG-uri;  

 organizarea mai multor activităţi extraşcolare în cadrul instituţiilor educaţionale existente;  

 posibilitatea accesării fondurilor europene nerambursabile pentru activităţi culturale precum și pentru reabilitarea 
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monumetelor istorice;  

 valorificarea sărbătorilor locale ca și evenimente culturale;  

 realizarea unor parteneriate de promovare cu instituţii culturale din alte localităţi sau din alte ţări;  

 existenţa fondurilor europene pentru reabilitarea structurilor sanitare şi dotarea corespunzătoare;  

 îmbunătăţirea comunicării/colaborării dintre cabinetele medicale din spațiul rural şi spitalele de la nivel judeţean;  

 înfiinţarea de ateliere vocaţionale, centre de zi, centre comunitare, unde persoanele cu nevoi speciale să desfăşoare 

activităţi care să le faciliteze reintegrarea;  

 promovarea posibilităților de dezvoltare a unor cabinete medicale în spațiul rural prin atragerea de fonduri 

nerambursabile.  

Riscuri 

 modificările legislative frecvente ale sistemului educațional la nivel național;  

 programe școlare încărcate și greoaie, neadaptate cerinețelor de pe piața muncii;  

 scăderea nivelului de trai atât pentru profesori cât și pentru elevi și părinți;  

 birocrație excesivă în accesarea fondurilor guvernamentale și europene;  

 motivație scăzută a elevilor pentru educație;  

 instabilitatea cadrelor didactice cauzată de migrarea acestora spre mediul urban;  

 lipsa condiţiilor atractive pentru cadrele didactice tinere (salarizare, condiţiile din şcoli, locuinţe sociale etc.);   

 scăderea interesului actorilor locali pentru cultură, din cauza nivelului scăzut de trai;  

 diminuarea fondurilor publice pentru instituţii culturale.  

 costurile ridicate ale serviciilor medicale;  

 număr restrâns de furnizori privați de servcii medicale în spațiul rural;  

 deprecierea stării de sănătate a populației din mediul rural;  

 politica de salarizare în domeniul sănătăţii slab motivantă pentru specialişti.  
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RESURSE UMANE, PIAŢA MUNCII  

Puncte tari 

 

 existența unei forțe de muncă disponibile în comuna Pietrari;  

 gradul de pregatire destul de ridicat din punct de vedere educational al populatiei active din comuna Pietrari; 

 repartizarea echilibrată a populaţiei pe sexe;  

 disponibilitatea populației active de angajare în diverse meserii;  

 context natural favorabil dezvoltării afacerilor în domeniul agricol, dar și în domeniul serviciilor oferite populației locale cat 

si in domeniul turismului;  

 

Puncte slabe 

 

 sporul natural negativ înregistrat în comuna Pietrari ;  

 migrarea persoanelor cu pregătire profesională, în special în străinatate;  

 capacitatea financiară relativ scazută a locuitorilor comunei Pietrari;  

 pierderea progresivă a resursei umane calificate din cauza lipsei de oportunități și a unui perspective de dezvoltare 

economico-sociale;   

 scăderea numărului de persoane angajate  la nivelul comunei Pietrari;  

 ponderea  crescuta a persoanelor asistate financiar prin sistemul de prestaţii sociale;  

 grad scăzut de diversificare a structurii ocupaţionale;  

 lipsa cunoştinţelor specifice necesare demarării unei afaceri;  

 lipsa programelor de formare profesională continuă a angajaţilor din diferite domenii;  

 lipsa ofertelor de muncă atractive pentru persoanele cu studii superioare;  

 dezvoltarea scăzută a mediului de afaceri de la nivel local ce cauzează lipsa locurilor de muncă;  

 lipsa ofertelor locurilor de muncă pentru persoanele vulnerabile;  
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 slaba inserţie pe piaţa muncii a persoanelor cu handicap și a persoanelor de etnie romă.  

Oportunităţi 

 existența unor reglementări care stipulează acordarea de facilități angajatorilor care creează noi locuri de muncă pentru 

șomeri, tineri absolvenți;  

 implicarea autorităților locale în problemele comunității, în vederea identificării de soluții financiare, materiale;  

 promovarea programelor de reconversie profesională și atragerea de finanțatare europeană nerambursabilă în acest sens;  

 implicarea agenţilor economici în finanţarea serviciilor sociale și ca parteneri în proiectele sociale;  

 înfiinţarea de centre de instruire și formare profesională pentru persoanele mature cu handicap;  

 introducerea unor programe educative în vederea dezvoltării calităţilor anteprenoriale ale elevilor, tinerilor;  

 oferirea de facilităţi în vederea menţinerii resurselor umane cu studii superioare sau specializate;  

 dezvoltarea competenţelor anteprenoriale şi manageriale ale resurselor umane din IMM-uri;  

 adaptarea programei şcolare la cererea de pe piaţa muncii. 

 

Riscuri 

 pierderea oportunităţilor de finanţare europeană din cauza slabei capacităţi de management de proiect a instituţiilor sociale 

beneficiare;  

 criza economică şi financiară de la nivel naţional ce are impact asupra dezvoltării economice şi a pieţei locurilor de muncă;  

 creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieței muncii, economiei locale și asistenței sociale în 

perspectivă;  

 creșterea șomajului în rândul absolvenților de liceu;  

 câştigul salarial scăzut al angajaţilor ce determină exodul forţei de muncă calificată în ţări din Uniunea Europeană cat si spre 

zone/orase dezvoltate din tara;  

 instabilitatea economiei naţionale şi persistenţa crizei economico-financiară;  

 reticenţa/inadaptabilitatea populaţiei cu privire la programele de reconversie profesională, în funcţie de solicitările 

existente pe piaţa muncii.  
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DEZVOLTAREA TURISMULUI 

Puncte tari 

 

 Cateva obiective din comuna Pietrari, pot deveni un adevărat pol turistic reprezentativ pentru comunitatea locală dar şi 

pentru zonă; 

 existența monumentului istoric “Schit” ridicat in anul 1728 de episcopul Climent al Ramnicului;  

 Prin asezarea sa, comuna constituie un loc obligatoriu de trecere al turistilor spre manastirile Hurez, Arnota, Manastirea 

Dintr-un Lemn de la Serbanesti sau culele de la Maldaresti, fapt ce amplifica functia turistica a localitatii; 

 posibilități de practicare a agroturismului;  

 posibilitatea dezvoltarii turismului balnear, pe raza comunei existand o panza freatica cu apa sarata si ; 

 potenţial de dezvoltare a turismului ecologic;  

 distanţa mică până în capitala de judet Ramnicu Valcea respectiv 28 Km; 

 existenţa catorva bălti cu diponibilităţi pentru pescuitul sportiv; 

Puncte slabe 

 lipsa indicatoarelor de semnalizare a obiectivelor turistice religioase; 

 lipsa infrastructurii de cazare pentru turiști;  

 slaba promovare a resurselor turistice antropice;  

 gamă limitată de posibilități de petrecere a timpului liber;  

 starea avansată de degradare a căilor de acces către obiectivele şi zonele turistice ale comunei;  

 lipsa unei strategii de promovare a turismului local;  

 dispariţia elementelor arhitecturale specifice zonei din cauza ignoranţei locuitorilor care nu conştientizează importanţa 

caselor tradiţionale;  

 lipsa unui centru de informare turistică care să ghideze turiştii spre principalele atracţii ale zonei;  
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 inexistența unor facilități pentru turiști în mediul rural;  

 inexistența unor facilități pentru antreprenorii din domeniul turismului în comuna Pietrari.  

Oportunităţi 

 promovarea și atragerea posibilităților de dezvoltare a infrastructurii de cazare prin intermediul fondurilor europene;  

 disponibilitatea fondurilor structurale pentru valorificarea monumentelor istorice și a unităților de cult;  

 existența fondurilor europene pentru crearea de centre de agrement și pentru semnalizarea și promovatera obiectivelor 

turistice;  

 conștientizarea rolului turismului în dezvoltarea economică a comunei Pietrari;  

 dezvoltarea parteneriatelor public privat în domeniul turismului;  

 iniţierea unor campanii de promovare a obiectivelor turistice din zonă.  

Riscuri 

 infrastructura de tarnsport deficitară a comunei Pietrari poate determina ocolirea acesteia în traseele turiștilor;  

 vecinătatea/concurenţa cu staţiuni turistice cu potenţial turistic bine dezvoltat şi bine valorificat(Baile Govora);  

 scăderea numărului de turiști cauzat de criza economică mondială;  

 orientarea turiștilor români spre destinații externe;  

 evitarea zonei de către turişti din cauza lispei infrastructurii tehnico-edilitare din comuna Pietrari;  

 resurse financiare insuficiente pentru acoperirea contribuţiilor proprii aferente proiectelor finanţate din fonduri 

nerambursabile;  

 scăderea nivelului veniturilor, cu efect direct asupra posibilităţilor turiştilor de a beneficia de concedii;  

 percepţia negativă asupra nivelului de calitate al serviciilor din unităţile de cazare şi cele de alimentaţie publică.  
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MEDIU  

Puncte tari 

 platformele de gunoi au fost închise din 2010; 

 inexistența unor poluatori industriali la nivelul comunei Pietrari;  

 oportunități de valorificare a energiei alternative ;  

 existenta rețelei de alimentare cu apă pentru o mare parte din locuitorii comunei Pietrari(90% acoperire), reţea ce se 

doreşte a fi extinsă la nivelul comunei cat si existenta in proportie de 60% a retelei de canalizare; 

 potențial ridicat pentru practicarea unei agriculturi ecologice durabile; 

Puncte slabe 

 lipsa partiala a retelei de canalizare la nivelul comunei Pietrari; 

 epurarea necorespunzătoare a apelor, cu efecte negative asupra mediului înconjurător;  

 calitatea apei de suprafață necorespunzătoare din cauza fenomenelor meteorologice care produc inundații, alunecări de 

teren;  

 poluarea apelor subterane ca urmare a deversării necontrolate a agenților economici, accidentelor precum și din cauza 

slabei dezvoltări a infrastructurii de canalizare;  

 depozitarea necontrolată a deșeurilor;  

 existența fenomenului de eroziune a solurilor;  

 insuficienta preocupare a agenților economici în recuperarea și refolosirea ambalajelor;  

 lipsa unei infrastructuri de monitorizare permanentă a factorilor de mediu de către autoritatea publică locală;  

 slaba conştientizare a populaţiei şi a agenţilor economici în privința protecției mediului;  

 lipsa fondurilor financiare destinate împăduririi terenurilor defrişate;  

 absenţa din comună a unor puncte de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice;  

 insuficienta utilizare a formelor alternative de producere a energiei electrice.  
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Oportunităţi 
 existența fondurilor nerambursabile pentru dezvoltarea zonelor rurale și protejarea mediului înconjurător (împădurirea 

terenurilor degradate, eliminarea eroziunii și curățirea cursurilor de apă, conservarea biodiversității, promovarea agriculturii 

ecologice, gestionarea deşeurilor reciclabile);  

 existența unor programe cu finanțare nerambursabilă pentru extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată;  

 existența unor programe cu finanțare nerambursabilă pentru reabilitarea termică a clădirilor;  

 posibilitatea stabilirii de parteneriate între autoritatea locală și ONG-uri pentru promovarea responsabilității asupra 

mediului;  

 desfăşurarea de campanii de informare şi educare a populaţiei referitoare la principiile colectării selective a deşeurilor şi 

implementarea unui sistem eficient de colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor;  

 receptivitatea populaţiei la campaniile prin care se promovează colectarea deşeurilor din echipamente electrice şi 

electronice;  

 posibilitatea practicării agriculturii şi turismului ecologic;  

 dezvoltarea pieţei de reciclare a deşeurilor/materiilor prime rezultate din procesarea deşeurilor;  

 amenajarea zonelor de camping, astfel încât să se minimizeze impactul acestor activităţi asupra comunei.  

Riscuri 
 schimbări climaterice datorate încălzirii globale pot duce la inundaţii şi alunecări de teren;  

 lipsa receptivității populației la campaniile de promovare a colectării selective a deșeurilor;  

 degradarea cadrului natural (flora şi fauna) în cazul dezvoltării necontrolate a turismului;  

 reducerea spaţiului verde ca urmare a dezvoltării economice a comunei;  

 dezinteresul operatorilor economici de protejare a mediului înconjurător;  

 poluarea accidentală a apelor de suprafaţă;  

 exploatarea intensivă a fâneţelor; lipsa depozitelor de deşeuri conforme.  
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Viziune 

Prin intermediul Strategiei de dezvoltare, comuna Pietrari  își propune o abordare revitalizantă a viziunii asupra dezvoltării locale prin crearea 

unui centru rural de competitivitate la nivel judeţean bazat pe creștere sustenabilă, mediu favorabil antreprenoriatului, incluziune socială și un 

grad sporit de ocupare a forţei de muncă. Alături de acești vectori, promovarea turismului și a identităţii culturale vor constitui fundamentul 

pentru reconstrucţia economiei locale, într-un ritm gradual, care să reducă disparităţile și echilibrul nivelului de dezvoltare între mediul rural și 

cel urban. 

Viziunea de dezvoltare prezintă stadiul ce se dorește a fi obținut de comuna Pietrari până în orizontul de timp 2020, ca urmare a 

implementării de măsuri și acțiuni propuse și detaliate în prezentul document strategic de dezvoltare.  

Dezvoltarea infrastructurii rutiere, hidroedilitare, a structurii pentru susținerea afacerilor va contribui la o creștere economică 

locală, cu efecte directe asupra calității serviciilor publice furnizate populației din comuna Pietrari.  

În vederea susținerii economiei locale, comuna Pietrari va urmări o valorificare echilibrată a resurselor de care dispune, a 

avantajelor deținute în raport cu celelalte comune din județul Valcea pentru a deveni un pol economic important la nivel județean 

și regional.  

Realizarea progresului dorit, impune o etapizare a gradului de implementare a strategiei în vederea unei dezvoltări a comunei 

Pietrari în acord cu oportunitățile oferite de Uniunea Europenană coroborate cu nevoile populației. O abordare sustenabilă implică 

o viziune asupra standardelor urmărite atât la nivel național cât și la nivel european transpusă în idei de proiecte și direcții de 

dezvoltare prezentate în prezentul document programatic.  

Dezvoltarea infrastructurii de susţinerea a mediului de afaceri va fi unul dintre instrumentele principale pentru creşterea 

numărului de investitori din comuna Pietrari. Aceasta va fi coroborată cu îmbunătăţirea calităţii infrastructurii rutiere şi tehnico-

edilitare, care va duce, totodată, la îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor.  

O dezvoltare a spriritului antreprenorial este esențială și va genera efecte benefice asupra posibilităților de angajare la nivel local, 

orice unitate economică nou înființată contribuind la crearea de noi locuri de muncă. De asemenea susținerea tehnologiilor noi, 

moderne în sectoarele de activitate va contribui la o remunerare sporită a celor angajați. Aceste direcții reprezintă măsuri concrete 

pentru stoparea fenomenului de migrație a forței de muncă calificate atât în mediul urban cât și în străinătate. În perioada 2014-

2020, comuna Pietrari își propune și o îmbunătățire continuă și permanentă a domeniilor de referință din spațiul local, precum 

învățământ, sănătate, asistență socială, salubritate, iluminat public și toate celelalte servicii publice de care depinde calitatea și 

standardul de viață a populației. 
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Misiune 

Misiunea Strategiei de dezvoltare a comunei Pietrari în orizontul de timp 2014-2020 este de a crea premisele necesare unei 

dezvoltări economice şi sociale integrate, care să conducă pe termen mediu şi lung la un nivel sporit de bunăstare a 

locuitorilor şi la transformarea comunităţii într-un centru comercial şi rezidenţial rural cu impact la nivel microregional. 

Valori 

Activitatea actorilor implicaţi în implementarea strategiei de dezvoltare vor avea ca referinţă următoarele valori: 

Responsabilitate  

 actorii responsabili de implementarea strategiei îşi asumă angajamentul de a realiza obiectivele strategice în perioada 

de referinţă, cu asumarea răspunderii pentru eventualele nereguli.  

Transaprenţă  

 persoanele responsabile de implementarea strategiei vor asigura accesul persoanelor interesate la informaţii cu 

caracter public, vor consulta periodic localnicii şi vor publica pe site-ul primăriei informaţii despre proiectele propuse 

spre implementare/implementate 

Profesionalism și etică  

 în exercitarea activităţilor previzionate la nivelul strategiei, personalul va avea un comportament profesionist,bazat pe 

principii morale puternice, scopul final fiind de a obtine rezultate rapide şi eficiente 

 

Încredere  

 parteneriatul prevăzut a fi realizat între actorii vizaţi de prezenta strategie va fi unul bazat pe o colaborare strânsă, 

bazată pe comunicare permanentă. De asemenea, în vederea câştigării încrederii localnicilor se va asigura 

transparenţa în activitatea administraţiei publice.  

Inovare  

 constituie pilonul principal în dezvoltarea comunei Pietrari, competitivitatea şi progresul local fiind asigurate de această 

valoare. Astfel, vor fi folosite procedee de lucru îmbunătăţite, eficiente şi eficace, care să contribuie semnificativ la 

reducerea disparităţilor de la nivel local.  
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Obiectivul general 

Valorificarea superioară a resurselor existente în comuna Pietrari, în vederea dezvoltării şi diversificării durabile a economiei 

locale, având ca motivaţie centrală îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei şi a tuturor dimensiunilor acestui concept. 

 

Obiective strategice de dezvoltare 

Obiectiv strategic 1  

Diminuarea decalajelor de dezvoltare a serviciilor publice in cadrul comunei Pietrari, 

Obiectiv strategic 2  

Creşterea competitivităţii în sectorul agricol şi reactivarea economiei prin dezvoltarea industriei locale, 

Obiectiv strategic 3  

Dezvoltarea mediului antreprenorial şi susţinerea afacerilor innovative, 

Obiectiv strategic 4  

Reducerea dezechilibrelor şi promovarea incluziunii sociale,  

Obiectiv strategic 5  

Îmbunătăţirea aspectului şi funcţionalităţii comunei Pietrari, 

Obiectiv strategic 6  

Protejarea biodiversităţii mediului înconjurător . 
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Domenii prioritare 

Domeniul prioritar 1- Dezvoltarea gradului de accesibilitate şi de acces la servicii publice 

Măsura 1.1  Reabilitare/modernizarea infrastructurii rutiere de interes local 

Măsura 1.2  Extinderea şi reabilitarea reţelelor de utilităţi publice  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Domeniul prioritar 2- Stimularea dezvoltării sectorului investiţional 

Măsura 2.1  Valorificarea resurselor autohtone prin iniţiative de afaceri private locale 

Măsura 2.2  Diversificarea economiei rurale prin promovarea de activităţi economice alternative în mediul rural 

Măsura 2.3  Susţinerea dezvoltării sectorului agro-zootehnic şi desfacerii produselor pe piaţa locală 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Domeniul prioritar 3- Alinierea standardelor de calitate a vieţii rurale la exigenţele Uniunii Europene 

Măsura 3.1  Consolidarea fondului locativ existent 

Măsura 3.2  Dezvoltarea infrastructurii de recreere şi agrement 

Măsura 3.3  Modernizarea infrastructurii educaţionale 

Măsura 3.4  Reabilitarea şi echiparea infrastructurii serviciilor publice de sănătate 

Măsura 3.5  Crearea, reabilitarea,modernizarea,infrastructurii de servicii sociale, inclusiv dotarea cu echipamente 
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Domeniul prioritar 4- Regenerarea valorilor culturale locale 

 

Măsura 4.1  Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii culturale locale 

 

Măsura 4.2  Întarirea capacitaţii administrative de susţinere a culturii şi a tradiţiilor locale 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Domeniul prioritar 5- Îmbunătăţirea mediului natural şi a managementului deşeurilor în spaţiul rural 

 

Măsura 5.1  Reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate 

 

Măsura 5.2  Educare şi informare privind consumul responsabil de energie 

 

Măsura 5.3  Eficientizarea energetică pentru clădirile instituţiilor publice 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Domeniul prioritar 6- Optimizarea serviciilor administraţiei publice locale 

 

Măsura 6.1  Furnizarea de servicii publice prin mijloace electronice 

 

Măsura 6.2  Dezvoltarea capitalului uman din administraţia publică 

 

Măsura 6.3  Promovarea parteneriatelor şi colaborărilor interinstituţionale în regiune 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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Surse de finanţare 
Implementarea portofoliului de proiecte propus pentru perioada 2014-2020 în vederea dezvoltării durabile a comunei Pietrari 

presupun identificarea de surse de finanţare. În acest sens susţinerea financiară a acestora poate fi realizată din mai multe 

surse, precum fondurile europene nerambursabile, fonduri guvernamentale, bugetul local, fonduri rambursabile (credite). O 

altă posbilitate de susținere a intervențiilor locale o reprezintă și parteneriatele de tip public-privat.  

În contextul noii programări de la nivel european, atragerea fondurilor nerambursabile din această sursă este purtătoare de 

multe avantaje având în vedere disponibilitatea acestora relativ diversificată atât în domenii precum infrastructura fizică de 

bază cât şi în educație, servicii sociale, sănătate, cultură, turism, administrație publică locală.  

 

Fonduri de finanţare nerambursabilă  

În perioada de programare 2014 – 2020, România beneficiază de fonduri europene în valoare de aproximativ 43 miliarde de 

euro, din care peste 22 miliarde de euro sunt alocate pentru politica de coeziune.  

Acordul de parteneriat 2014-2020 a fost validat de Comisia Europeană în luna august a anului 2014, acesta reprezentând 

documentul strategic care prezintă modul în care vor fi utilizate fondurile europene structurale şi de investiții în viitoare 

perioadă de programare. 

 

Tipurile fondurilor structurale disponibile pentru orizontul de timp 2014-2020 sunt următoarele:  

 

 FEDR – Fondul European pentru Dezvoltare Regională;  

 FSE –    Fondul Social European  

 FC –      Fondul de Coeziune  

 EMEF - Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime  

 

Fondul european de dezvoltare regională(FEDER)- va contribui la toate obiectivele tematice şi se va concentra asupra 

domeniilor de investiţie legate de contextul în care operează întreprinderile (infrastructură, servicii pentru întreprinderi, inovare, 

TIC şi cercetare) şi la prestarea de servicii pentru cetăţeni în anumite domenii (energie, servicii online, educaţie, sănătate, 

infrastructuri sociale, calitatea mediului). Fondul de coeziune se va axa pe ameliorarea mediului, dezvoltare durabilă şi TEN-T 

(reţeaua trans-europeană de transport).  
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Fondul european de dezvoltare regională finanţează:  

o investiţiile în întreprinderile mici şi mijlocii, în vederea creării de locuri de muncă durabile;  

o investiţiile ce vizează activităţi de cercetare şi inovare, telecomunicaţii, mediu, energie şi transporturi;  

o instrumente financiare (fond de capital de risc, fond de dezvoltare regională, etc.) destinate să sprijine dezvoltarea 

regională şi locală şi să favorizeze cooperarea între oraşe şi regiuni.  

 

 

Fondul Social European(FSE)- susţine politicile naţionale pentru ocuparea deplină a forţei de muncă, asigurarea calităţii şi 

productivitatea muncii, promovarea incluziunii sociale şi reducerea disparităţilor regionale şi naţionale. Pentru perioada 2014-

2020 principalele obiective ale FSE vor avea în vedere: ocuparea forței de muncă, sprijinirea accesului tinerilor pe piața 

muncii, incluziunea socială (FSE va finanța proiecte ce îi va ajuta pe cei aflați în dificultate şi pe cei proveniți din grupuri 

defavorizate să obțină competențe şi locuri de muncă), creşterea calităţii educaţiei (FSE finanțează activități pentru creșterea 

calității învățământului şi formării; reducerea abandonului şcolar fiind o prioritate) şi o administrație publică mai puternică (FSE 

va sprijini eforturile statelor membre de a spori calitatea administrației şi a guvernării publice).  

Fondul social european vizează asigurarea accesului la angajare al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi al 

persoanelor inactive, sprijinind iniţiativele locale şi mobilitatea forţei de muncă. Acţiunile cheie ale acestui fond sunt 

următoarele:  

o măsuri active şi preventive în ceea ce priveşte piaţa muncii, pentru identificarea nevoilor individuale, servicii 

persoanlizate şi de orientare, cursuri de formare specifice şi personalizate, validarea competenţelor şi a calificărilor 

dobândite şi plasarea personalului disponibilizat;  

o anticiparea şi consilierea privind oportunităţile de ocupare a forţei de muncă pe termen lung;  

o furnizarea de informaţii cu privire la oportunităţile de angajare existente pe pieţele europene ale muncii şi la condiţiile de 

viaţă şi de muncă.  

 

Fondul de coeziune(FC)- este destinat statelor membre ale Uniunii Europene al căror venit naţional brut pe cap de locuitor 

este mai mic de 90% din mediua Uniunii Europene, principalul scop fiind reducerea disparităţilor economice şi sociale şi 

promovarea dezvoltării durabile. Pentru perioada de programare 2014-2020, FC se va axa pe ameliorarea mediului, 

dezvoltarea durabilă și TEN-T (rețeaua trans-europeană de transport).  
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Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime(EMEF)- este un fond structural ce vizează susţinerea pescuitului, 

acvaculturii, spijinind, în acelaşi timp sustenabilitatea mediului. EFEM va promova coeziunea socială şi crearea de locuri de 

muncă în comunităţile dependente de pescuit, în special pentru diversificarea activităţilor în alte sectoare maritime, precum şi 

prin acţiuni în domeniul politicii maritime integrate. Noul fond va sprijini următoarele: tranziţia către un pescuit durabil, 

diversificarea activităţilor economice din acest sector, crearea de noi locuri de muncă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în regiunile 

de coastă ale Europei, va facilita accesul la finanţare.  

 

Parteneriatele de tip public-privat: 

Parteneriatul public privat reprezintă o solutie pentru un management mai eficient şi fiabil al unei comunități locale. Deşi este 

promovat în ultimii doi ani acest tip de finanțare prezintă paşi timizi în spațiul rural românesc. În România aceste parteneriate 

se regăsesc cu precădere în realizarea unor proiecte investiționale din domeniul infrastructurii și pentru operarera unor servicii 

publice de intere local.  

Această abordare de susținere financiară a unor proiecte, prezintă o serie de avantaje precum: împărțirea costurilor realizării 

unei investiții, împărţirea riscurilor asociate exploatării respectivei investiții, accelerarea utilizării obiectivelor și proiectelor de 

infrastructură, îmbunătățirea calității serviciilor de utilitate publică.  

Din punct de vedere legislativ, documentul de bază care reglementează parteneriatul de tip public privat este reprezentat de 

Legea nr. 178/2010 cu modificările și completările ulterioare, care a permis autorităților locale să cunoască această nouă 

oportunitate de finanțare a dezvoltării locale.  

 

Creditarea 

Creditarea reprezintă o modalitate de contractare a sumelor necesare finanţării unui proiect de investuţii prin semnarea unui 

contract cu o instituţie bancară. Procedura de contractare a creditului este aparent facilă, debitorul având nişte etape de urmat 

bine definite.  

Costurile aferente unui credit sunt destul de mari şi implică un anumit grad de risc vis-a-vis de posibilitatea rambursării 

datoriilor, mai ales într-o situaţie de incertitudine cum este cea generată de criza financiară. Mai mult, în calitate de instituţie 

publică, în vederea contractării unui împrumut, solicitantul trebuie să obţină avizul de la Comisia de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale, iar în cazul în care se epuizează plafonul de îndatorare publică externă este imposibiliă contractarea 

unor credite de către instituţiile publice, avizul din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale fiind obligatoriu.  
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În plus, un grad ridicat de îndatorare poate reprezenta o blocare a posibilităţilor de investiţii pe termen scurt şi mediu, 

deoarece administraţia publică nu mai poate accesa alte credite şi uneori poate afecta chiar şi contractarea fondurilor 

europene. 

 

Concordanţa cu politicile naţionale şi europene 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Pietrari, a fost elaborată în contextul unei noi programări a fondurilor europene 

pentru perioada 2014 – 2020, ceea ce a generat necesitate de actualizare a obiectivelor strategice atât de la nivel european, 

cât şi de la nivel naţional.  

Scenariile de dezvoltare stabilite la nivelul prezentei strategii reprezintă proiecţii viitoare ale comunei Pietrari, alternative de 

dezvoltare ale acesteia. În vederea definitivării scenariilor de dezvoltare  precizate în cadrul prezentului document, s-au luat în 

considerare toate documentele strategice similare (în curs sau recent finalizate).  

Unul dintre documentele de referinţă este Strategia Europa 2020, strategia pe 10 ani a Uniunii Europene, al cărei scop trece 

dincolo de depăşirea crizei care continuă să afecteze multe dintre economiile europene. Strategia îşi propune să elimine 

deficienţele modelului de dezvoltare propriu fiecărui stat membru şi să creeze condiţii favorabile pentru o creştere economică 

mai inteligentă, mai durabilă şi mai favorabilă incluziunii. În acest sens, au fost stabilite cinci obiective esenţiale, care acoperă 

domenii precum: ocuparea forţei de muncă, educaţia, cercetarea şi inovarea, incluziunea socială şi reducerea sărăciei, 

respectiv eficienţa energetică. 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Pietrari propune o serie de obiective şi planuri de acţiune concordante cu obiectivele 

Strategiei Europa 2020: dezvoltarea infrastructurii, a mediului de afaceri, adoptarea de măsuri de protejare a mediului 

înconjurător, promovarea incluziunii sociale şi modernizarea sectorului educativ. 

Având la bază prevederile Strategiei Europa 2020, la nivel naţional a fost elaborată Strategia Naţională de Cercetare, 

Dezvoltare şi Inovare 2014 – 2020, care prevede ca în anul 2020 „România să devină mai competitivă la nivel regional şi 

global, prin inovare alimentată de cercetare-dezvoltare, generând bunăstare pentru cetăţeni”.  

Obiectivele generale ale Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovaţie sunt următoarele:  

o creşterea competitivităţii României prin inovare;  

o creşterea contribuţiei României la progresul cunoaşterii de frontieră;  

o creşterea rolului ştiinţei în societate.  
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Obiectivele generale al strategiei naţionale sunt în deplină concordanţă cu obiectivele generale ale acestui document. Mai 

exact, în cadrul strategiei comunei Pietrari se creionează necesitatea unei creşteri a competitivităţii prin următoarele măsuri: 

implementarea de noi tehnologii în procesul de producţie de la nivel local, stimularea activităţilor care se sprijină pe inovare, 

dezvoltarea sectoarelor de activitate slab valorificate, perfecţionarea forţei de muncă, etc.  

 

Un alt document strategic naţional la care Strategia de dezvoltare a comunei Pietrari s-a raportat este Strategia de dezvoltare 

durabilă a României 2013-2020-2030. Strategia de dezvoltare a României urmăreşte racordarea deplină a României la o nouă 

filozofie a dezvoltării, proprie Uniunii Europene şi larg împărtăţită pe plan mondial – dezvoltarea durabilă, principiu urmărit şi în 

strategia de dezvoltare a comunei Pietrari. Sub acest aspect, strategia comunei Pietrari are în vedere modernizarea sistemelor 

de educaţie, formare profesională, sanitar, servicii sociale şi de protejare a mediului înconjurător. În ceea ce priveşte med iul 

înconjurător, în cadrul strategiei locale a comunei se pune accentul pe protecţia şi punerea în valoare a cadrului natural şi pe 

valorificarea judicioasă a resurselor naturale.  

Strategia de dezvoltare locală a comunei Pietrari se aliniază, de asemenea, şi cu Acordul de parteneriat propus de România 

pentru perioada de programare 2014 – 2020, care stabileşte priorităţile de finanţare din Fonduri Europene Structurale şi de 

Investiţii, susţinând competitivitatea, convergenţa şi cooperarea, încurajând dezvoltarea inteligentă, bazată pe creştere 

economică şi incluziune.  

 

La baza elaborării Strategiei de dezvoltare a comunei Pietrari a stat şi Planul pentru Dezvoltare Regională 2014-2020 al 

regiunii Sud Vest Oltenia. 

 

Astfel, Strategia de dezvoltare locală a comunei Pietrari, pentru orizontul de timp 2014-2020, prin intermediul principalelor 

măsuri şi direcţii stabilite în cadrul planului strategic de dezvoltare, vine în concordanţă cu principalele obiective şi priorităţi 

urmărite de Planul pentru Dezvoltare Regională 2014-2020 al regiunii Sud Vest Oltenia şi îşi asumă contribuţia la îndeplinirea 

acestora. 
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Comuna Pietrari – aspecte vizuale din localitate  - Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 : 
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Lista scurtă a acţiunilor prioritare pentru sesiunea de finanţare 2014-2020  Etapa I (1 -16 ) : 

 Lista lungă a obiectivelor comunitare este cuprinsă în „Portofoliul de proiecte detaliat”  Etapa II. 

 

1. Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere din comuna Pietrari, 

 

2.  Modernizarea drumurilor agricole de exploatație din comuna Pietrari, 

 

3. Extinderea rețelei existente de apă potabilă din comuna Pietrari , 

 

4.  Extinderea retelei de canalizare din comuna Pietrari, 

 

5.  Modernizarea instalației de iluminat public din comuna Pietrari, 

 

6. Lucrări de cadastru imobiliar intravilan şi extravilan + rectualizare PUG, 

 

7. Realizarea de alei pietonale in comuna pe o lungime de 12 km, 

 

8. Amenajarea spaţiilor verzi din localitate inclusiv  cele situate lângă trotuare, 

 

9. Montarea unui sistem de supraveghere modern pentru creşterea siguranţei cetăţenilor, 

 

 

10. Dotarea comunei Pietrari cu utilaje pentru gospodarire comunala proprie, 
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11. Promovarea potenţialului turistic şi de agrement ,balneo-climateric specific zonei, 

 

12. Reabilitarea şi modernizarea instituţiilor de învăţământ din comuna Pietrari, 

 

13. Amenajarea uni spatiu de joaca pentru copii, 

 

14. Reabilitarea Caminelor  Culturale, 

 

15. Dezvoltarea unor parteneriate public – private în vederea îmbunătăţirii serviciilor sociale, 

 

16. Dotarea primariei cu echipamente IT de ultimă generaţie şi instruirea salariaţilor. 

 

Pietrari-comună europeană  
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     Portofoliul de proiecte(detaliat) 
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  Proiect Localitatea  STADIU PROIECT SURSA DE FINANŢARE Valoarea 

lucrarii 

-estimativ 

EURO fara 

TVA 

  ** Se bifează la stadiu proiect, daca există 

SF, PT, DE execuție sau la Sursa de 

finanțare. 

De mentionat 

satul component 

al derularii 

proiectului 

Id
ee 

S
F

 

P
T

 

D
E

 

E
x
ecu

ţie 

B
u

g
et d

e sta
t 

B
u

g
et lo

ca
l 

F
o
n

d
u

ri U
E

 

Surse private 

(parteneriat 

public-privat) 

Valoare + 

alte detalii 

proiect 

 1. AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI 

DEZVOLTARE RURALĂ 

                      

1 Sprijinirea exploatatiilor 

agricole(fermelor) de semisubzistenta 

                x  x Exista 10 fer 

me apicole 

2 Susţinerea formelor asociative    x         x x  x     

3 Reabilitare fond forestier    x         x   x   

 

 

4 Împădurirea terenurilor agricole şi 

neagricole 

   x         x    x     

5  Înfiinţarea grupurilor de producători – 

campanii de informare 

 

 Pietrari  x         x  x   x   
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  Proiect Localitatea  STADIU PROIECT SURSA DE FINANŢARE Valoarea 

lucrarii 

-estimativ 

EURO fara 

TVA 

  ** Se bifează la stadiu proiect, daca există 

SF, PT, DE  execuție sau la Sursa de 

finanțare. 

De mentionat 

satul component 

al derularii 

proiectului 

Id
ee 

S
F

 

P
T

 

D
E

 

E
x
ecu

ţie 

B
u

g
et d

e sta
t 

B
u

g
et lo

ca
l 

F
o
n

d
u

ri U
E

 

Surse private 

(parteneriat 

public-privat) 

Valoare + 

alte detalii 

proiect 

6  Infiintarea grupurilor de producatori – 

campanii de informare 

  

x  

      

x
  x
 

  

 

Punct de 

colectare a 

mierii 

7 Îmbunătăţirea şi perfecţionarea 

competenţelor profesionale a persoanelor 

adulte care activează în domeniile 

agriculturii, silviculturii (inclusiv 

proprietari de pădure) şi industriei agro-

alimentare 

  

x
        

   

8 Calificarea şi recalificarea, instruirea şi 

perfecţionarea persoanelor ocupate în 

agricultura de subzistenţă 

  

x
     x
  x
 

    

9 Prevenirea creşterii numărului de 

persoane implicate în agricultura de 

subzistenţă 

  

        

    

10 Crearea de facilităţi persoanelor fizice sau 

juridice pentru încurajarea realizării unor 

împăduriri de mici dimensiuni, plantaţii 

de livezi şi păduri de protecţie 

Pietrari si Pietrari 

de Sus x
       x
 

    

11  Reabilitarea şi întreţinerea păşunilor  Pietrari x
     x
  x
 

  24 ha pasune 
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  Proiect Localitatea  STADIU PROIECT SURSA DE FINANŢARE Valoarea 

lucrarii 

-estimativ 

EURO fara 

TVA 

  ** Se bifează la stadiu proiect, daca există 

SF, PT, DE execuție sau la Sursa de 

finanțare. 

De mentionat 

satul component 

al derularii 

proiectului 

Id
ee 

S
F

 

P
T

 

D
E

 

E
x
ecu

ţie 

B
u

g
et d

e sta
t 

B
u

g
et lo

ca
l 

F
o
n

d
u

ri U
E

 

Surse private 

(parteneriat 

public-privat) 

Valoare + 

alte detalii 

proiect 

2.  INFRASTRUCTURA LOCALITĂŢII ŞI 

TRANSPORT 

                      

12 Realizare de alei pietonale in comuna  Pietrari-centru  x         x   x  x    Ptr 12 km 

13 Modernizarea sistemului rutier inclusiv 

DC(dacă există) 

DC 151 / 152 /153 

modernizate 

partial/de 

modernizat 

 x       DC 

152 

Og.

28 

x x  x   Străzi 

interioare 5 

km -

reabilitare 

14 Constructie pod(a se specifica raul/paraul 

peste care se construieste podul,distanta) 

Coastele Cernei  x          x  x  Pod peste 

raul Otasau 

15 Realizarea sau modernizarea sau 

extinderea retelei de alimentare cu 

apa(spcificare distanta in km) 

Extindere 4 km 

3kmPietrari de sus 

1 km Pietrari 

         x x  x     

16  Realizarea sau extinderea retelei de 

canalizare(specificare distanta in km) 

Extindere 15 km  x          x x  x     
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  Proiect Localitatea  STADIU PROIECT SURSA DE FINANŢARE Valoarea 

lucrarii 

-estimativ 

EURO fara 

TVA 

  ** Se bifează la stadiu proiect, daca există 

SF, PT, DE, Execuție sau la Sursa de 

finanțare. 

De mentionat 

satul component 

al derularii 

proiectului 

Id
ee 

S
F

 

P
T

 

D
E

 

E
x
ecu

ţie 

B
u

g
et d

e sta
t 

B
u

g
et lo

ca
l 

F
o
n

d
u

ri U
E

 

Surse private 

(parteneriat 

public-privat) 

Valoare + 

alte detalii 

proiect 

17  Realizare statie de epurare si tratare a 

apelor reziduale 

 Existenta 

 

  

  

    

    

18 Realizarea retelei de distributie gaz metan   

        

   

19 Lucrari de cadastru imobiliar intravilan si 

extravilan reactualizare PUG 

  

x
     x
 

x
  

  Reactualizar

e şi 

îmbunătătire 

2017 

20 Lucrari de reabilitare a retelei de iluminat 

public in comuna  

 Pietrari x
            

21 Dotare cu utilaje si echipamente pentru 

serviciul de gospodarire comunala si 

salubritate 

 Pietrari 

        

  Vidanja,tract

or, pompieri, 

autogreder. 

22  Imbunatatirea serviciilor de transport 

pentru persoane prin construirea de statii 

de autobuz 

 Pietrari 

x
     x
 

x
 

x
 

  4 statii de 

modernizat 
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  Proiect Localitatea  STADIU PROIECT SURSA DE FINANŢARE Valoarea 

lucrarii 

-estimativ 

EURO fara 

TVA 

  ** Se bifează la stadiu proiect, daca 

există SF, PT, DE execuție sau la 

Sursa de finanțare. 

De mentionat satul 

component al derularii 

proiectului 

Id
ee 

S
F

 

P
T

 

D
E

 

E
x
ecu

ţie 

B
u

g
et d

e sta
t 

B
u

g
et lo

ca
l 

F
o
n

d
u

ri U
E

 

Surse private 

(parteneriat 

public-privat) 

Valoare + 

alte detalii 

proiect 

23 Reabilitarea drumurilor agricole  Pietrari si Pietrari de Sus 

x
 

        x
 

 x
    Pe 25 km 

24 Amenajarea spaţiilor verzi din 

localitate, inclusiv cele situate lângă 

trotuare 

 Pietrari 

x
     x
 

x
 

x
 

   Pe 12 km 

25 Construire/modernizare parcări și 

trotuare 

 Pietrari - centru 

x
     x
 

x
 

x
 

    

26 Crearea unui sistem de supraveghere 

modern pentru creșterea siguranţei 

cetăţenilor 

  
x
     x
 

x
 

x
 

  Sistem 

video -

extindere 

27 Conectarea instituţiilor publice din 

localitate la internet prin conexiuni 

broadband şi promovarea 

conceptului de e-educatie, e-

guvernare, e-sanatate 

 Pietrari 

x
     x
 

x
 

x
 

  Institutiile 

centrale 
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  Proiect Localitatea  STADIU PROIECT SURSA DE FINANŢARE Valoarea 

lucrarii 

-estimativ 

EURO 

fara TVA 

  ** Se bifează la stadiu proiect, daca 

există SF, PT, DE execuție sau la 

Sursa de finanțare. 

De mentionat satul 

component al derularii 

proiectului 

Id
ee 

S
F

 

P
T

 

D
E

 

E
x
ecu

ţie 

B
u

g
et d

e sta
t 

B
u

g
et lo

ca
l 

F
o
n

d
u

ri U
E

 

Surse private 

(parteneriat 

public-privat) 

Valoare + 

alte 

detalii 

proiect 

28 Asigurarea accesului la internet al 

populaţiei prin crearea de acces 

point internet în zonă Parc– 

Primarie 

  

x
       

  

    

29 Asigurarea de facilități pentru 

investitorii care dezvoltă servicii IT 

în localitate 

  

x
       x
 

    

30 Asigurarea spaţiilor necesare astfel 

încât cimitirele să corespundă 

nevoilor orasului: 

  

        

    

  modernizare şi extindere cimitire 

existente 

 

 

        

    

   modernizare şi reabilitare capele 

conform standardelor U.E. 

 

  
        

    

  modernizare căi de acces cimitire 

 

             

31 Construirea de rampe de acces în 

toate instituţiile de interes public în 

vederea facilitării accesului 

persoanelor cu dizabilităţi 

 

 Pietrari 

x
     x
  x
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  Proiect Localitatea  STADIU PROIECT SURSA DE FINANŢARE Valoarea 

lucrarii 

-estimativ 

EURO 

fara TVA 

  ** Se bifează la stadiu proiect, daca 

există SF, PT, DE execuție sau la 

Sursa de finanțare. 

De mentionat satul 

component al derularii 

proiectului 

Id
ee 

S
F

 

P
T

 

D
E

 

E
x
ecu

ţie 

B
u

g
et d

e sta
t 

B
u

g
et lo

ca
l 

F
o
n

d
u

ri U
E

 

Surse private 

(parteneriat 

public-privat) 

Valoare + 

alte 

detalii 

proiect 

32 Implementarea unor mijloace de 

supraveghere şi sistematizare a 

traficului (benzi producătoare de 

zgomot pentru atenţionare), 

semnalizarea şi protejarea trecerilor 

de pietoni în mod deosebit în 

proximitatea unităţilor de 

învăţământ 

 

x
     x
 

x
 

x
 

    

33 Extindere construire – zone noi de 

locuit 

            

3. MEDIU                

34 Lucrări de regularizare a albiei 

pârâu/râu și apărări de maluri pt. 

prevenirea și reducerea  

consecintelor distructive ale 

inundațiilor (a se specifica râul / 

pârâul unde se dorește efectuarea 

acestor lucrări și distanța în km) 

 

 

 

 Raul Otasau 

x
     x
 

x
 

x
 

   

Prins intr-

un proiect 

al apelor 

romane. 

35 Reabilitarea si moderniyarea 

sistemelor existente de colectare si 

transport deseuri 

  

        

  Serv. 

delegat 
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  Proiect Localitatea  STADIU PROIECT SURSA DE FINANŢARE Valoarea 

lucrarii 

-estimativ 

EURO 

fara TVA 

  ** Se bifează la stadiu proiect, daca 

există SF, PT, DE execuție sau la 

Sursa de finanțare. 

De mentionat satul 

component al derularii 

proiectului 

Id
ee 

S
F

 

P
T

 

D
E

 

E
x
ecu

ţie 

B
u

g
et d

e sta
t 

B
u

g
et lo

ca
l 

F
o
n

d
u

ri U
E

 

Surse private 

(parteneriat 

public-privat) 

Valoare + 

alte 

detalii 

proiect 

36  Dotări pentru intervenții în caz de 

situații de urgență (autospecială PSI, 

buldo-excavator, volă, tractor cu 

remorca și alte dotări) 

 Pietrari 

x
     x
  x
 

    

37 Consiliere şi informarea populaţiei 

pentru protecţia mediului şi 

colectarea selectivă a deşeurilor 

 

  

x
     x
 

x
 

x
 

  3 puncte 

colectare 

38 Implementarea unui sistem integrat 

de colectare selectivă a deșeurilor la 

nivel de localitate sau în parteneriat 

cu alte administrații locale învecinate 

  

        

    

39 Reducerea cantităţii de deşeuri 

biodegradabile depozitate prin 

realizarea unei stații de compost 

 

  

      

 

 

    

40 Cresterea eficienţei energetice a 

clădirilor publice şi a blocurilor de 

locuinţe prin lucrări de reabilitarea 

termică 

 

 

 Pietrari si Pietrari de Sus 

x
     x
  x
 

  Sediul 

Primăriei, 

Scoli, 

Biblioteca 
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  Proiect Localitatea  STADIU PROIECT SURSA DE FINANŢARE Valoarea 

lucrarii 

-estimativ 

EURO 

fara TVA 

  ** Se bifează la stadiu proiect, daca 

există SF, PT, DE execuție sau la 

Sursa de finanțare. 

De mentionat satul 

component al derularii 

proiectului 

Id
ee 

S
F

 

P
T

 

D
E

 

E
x
ecu

ţie 

B
u

g
et d

e sta
t 

B
u

g
et lo

ca
l 

F
o
n

d
u

ri U
E

 

Surse private 

(parteneriat 

public-privat) 

Valoare + 

alte 

detalii 

proiect 

41 Reducerea consumului energetic al 

localității prin modernizarea reţelei 

de iluminat public şi înlocuirea 

lămpilor actuale poluante cu lămpi 

solare sau alte sisteme care reduc 

consumul de energie electrică 

  

 

Pietrari x
     x
 

x
 

x
 

    

42   Acordarea de facilități pentru 

realizarea de infrastructuri de 

generare şi distribuire a surselor de 

energie alternativă, promovarea 

culturilor energetice şi a proiectelor 

de energie eoliană, biomasă, energie 

solară 

  

x
     x
  x
 

    

43 Ameliorarea progresivă a capacității 
de producție a terenurilor agricole 

degradate, menținerea biodiversitătii 

şi dezvoltarea continuă a funcţiilor 

ecologice şi sociale ale pădurilor 

  

 

         

    

44  Reducerea eroziunii solului prin 

lucrări de apărare a malurilor 

împotriva eroziunii în zonele afectate 

de acest fenomen şi acţiuni de 

împădurire în zonele de formare a 

viiturilor, în zonele inundabile şi în 

luncile râurilor 

  

 

 

Raul Otasau 

x
     x
 

x
 

x
 

    

 

 

10 km 
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  Proiect Localitatea  STADIU PROIECT SURSA DE FINANŢARE Valoarea 

lucrarii 

-

estimativ 

EURO 

fara TVA 

  ** Se bifează la stadiu proiect, daca 

există SF, PT, DE execuție sau la 

Sursa de finanțare. 

De mentionat satul 

component al derularii 

proiectului 

Id
ee 

S
F

 

P
T

 

D
E

 

E
x
ecu

ţie 

B
u

g
et d

e sta
t 

B
u

g
et lo

ca
l 

F
o
n

d
u

ri U
E

 

Surse 

private 

(parten

eriat 

public-

privat) 

Valoare 

+ alte 

detalii 

proiect 

45  Reabilitarea fondului forestier    x
     x
  x
 

    

46 Prevenirea/reducerea efectelor 

riscurilor naturale prin 

modernizarea sistemului de 

intervenţii în situaţii de urgenţă 

(sistemul de avertizare); 

  

x
     x
  x
 

    

47  Dezvoltarea activităţilor de 

conștientizare a populației asupra 

necesităţii conservării mediului 

înconjurator şi de implicare a 

acesteia în activităţi de protejare a 

mediului 

  
x

     x
  x
 

    

 4. ECONOMIC               

48 Modernizarea şi diversificarea 

pieţelor agroalimentare în localitate 

  

x
      x
 

x
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  Proiect Localitatea  STADIU 

PROIECT 

SURSA DE FINANŢARE Valoarea lucrarii 

-estimativ EURO 

fara TVA 

  ** Se bifează la stadiu proiect, daca 

există SF, PT, DE execuție sau la 

Sursa de finanțare. 

De mentionat satul 

component al derularii 

proiectului 

Id
ee 

S
F

 

P
T

 

D
E

 

E
x
ecu

ţie 

B
u

g
et d

e sta
t 

B
u

g
et lo

ca
l 

F
o
n

d
u

ri U
E

 

Surse 

private 

(parteneri

at public-

privat) 

 Valoare + alte 

detalii proiect 

49 Susţinerea iniţiativelor asociative 

pentru creșterea eficienţei 

economice a exploataţiilor agricole, 

creșterea puterii de negociere pe 

pieţele de desfacere şi a capacităţii 

de valorificare superioară a 

producţiei 

  

        
    

50 Stimularea înființării unor centre de 

prestări servicii pentru agricultură 

(mecanizare, reparaţii utilaje, 

furnizare seminţe, îngrăşăminte, 

insectofungicide etc.), prin 

acordarea de facilități 

  

        

    

51 Inventarierea terenurilor neutilizate, 

care vor fi puse la dispoziția 

întreprinzătorilor locali, în vederea 

dezvoltării propriilor afaceri, în 

agricultură și zootehnie, în baza 

unui acord avantajos pentru ambele 

părți 

  
x
     x
  x
 

    

52 Identificarea oportunităților de 

parteneriat public-privat în vederea 

demarării de activităţi în domeniul 

industrial 

  

x
     x
  x
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  Proiect Localitatea  STADIU PROIECT SURSA DE FINANŢARE Valoarea 

lucrarii 

-estimativ 

EURO 

fara TVA 

  ** Se bifează la stadiu proiect, daca 

există SF, PT, DE execuție sau la 

Sursa de finanțare. 

De mentionat satul 

component al derularii 

proiectului 

Id
ee 

S
F

 

P
T

 

D
E

 

E
x
ecu

ţie 

B
u

g
et d

e sta
t 

B
u

g
et lo

ca
l 

F
o
n

d
u

ri U
E

 

Surse 

private 

(parteneri

at public-

privat) 

 Valoare + 

alte detalii 

proiect 

53 Informarea cetățenilor asupra 

programelor de finanțare 

nerambursabilă 

  

         Pietrari 

x
     x
 

x
 

x
 

    

54 Sprijinirea cetăţenilor în obţinerea 

subvenţiilor destinate dezvoltării 

agriculturii 

  

x
     x
  x
 

    

55 Realizarea unui studiu asupra 

situaţiei resurselor umane din 

localitate şi furnizarea acestor 

informaţii potenţialilor învestitori 

  

x
     x
  x
 

  Analiza in 

cadrul 

Strategiei 

2014/2020 

56 Elaborarea unei baze de date 

disponibile pe internet privind 

oportunităţile locale de dezvoltare a 

afacerilor în localitate 

  

x
     x
  x
 

    

57 Elaborarea unui program de 

atragere a investiţiilor 

  x
     x
 

x
 

x
 

    

58 Elaborarea unui Ghid de produse şi 

servicii oferite de mediul de afaceri 

local 

  

x
     x
  x
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  Proiect Localitatea  STADIU PROIECT SURSA DE FINANŢARE Valoarea 

lucrarii 

-estimativ 

EURO 

fara TVA 

  ** Se bifează la stadiu proiect, daca 

există SF, PT, DE, Execuție sau la 

Sursa de finanțare. 

De mentionat satul 

component al derularii 

proiectului 

Id
ee 

S
F

 

P
T

 

D
E

 

E
x
ecu

ţie 

B
u

g
et d

e sta
t 

B
u

g
et lo

ca
l 

F
o
n

d
u

ri U
E

 

Surse 

private 

(parteneri

at public-

privat) 

Valoare + 

alte detalii 

proiect 

59 Promovarea IMM-urilor din 

localitate şi a produselor/serviciilor 

acestora prin susținerea participării 

comune la târguri şi expoziții, 
elaborarea de materiale de 

prezentare a localitătii cu secțiune 

de economie inclusă, promovarea 

prin încheierea de înfrăţiri şi 

schimburi de experienţă cu localitate 

din străinătate 

  

 

 

 

Pietrari x
     x
 

x
 

x
 

   

 

 

Infratire cu 

localitati 

din afara 

tarii 

60 Asigurarea de facilități pentru 

înfiinţarea unui birou de informare 

şi consultanţă în domeniul economic 

şi juridic 

  
x
     x
  x
 

    

61 Sprijinirea dezvoltării I.M.M.-urilor 

din domeniul industrial şi al 

serviciilor (creșterea numărului 

IMM-urilor) prin acordarea de 

facilități la plata taxelor și 

impozitelor asupra terenurilor și 

clădirilor 
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  Proiect Localitatea  STADIU PROIECT SURSA DE FINANŢARE Valoarea 
lucrarii 

-estimativ 
EURO fara 

TVA 

  ** Se bifează la stadiu proiect, daca 
există SF, PT, DE execuție sau la 

Sursa de finanțare. 

De mentionat satul 

component al derularii 

proiectului 

Id
e

e
 

SF 

P
T 

D
E 

Execu
ţie 

B
u

ge
t d

e
 stat 

B
u

ge
t lo

cal 

Fo
n

d
u

ri U
E 

Surse 
private 
(parteneria
t public-
privat) 

Valoare + 

alte detalii 

proiect 

62 Identificarea spaţiilor disponibile şi a 
terenurilor aparţinând Primăriei, care 
pot fi concesionate eventualilor 
investitori 

  

x     x x x 

    

63 Construirea infrastructurii publice 
necesare desfășurării activităţilor 
economice (utilităţi, construire spaţii 
de desfacere a produselor, spaţii 
pentru funcţionarea firmelor gen 
incubator de afaceri); 

  
 

 
Pietrari 

x     x x x 

    

64 Organizarea de evenimente, în 
parteneriat cu AJOFM pentru 
promovarea culturii antreprenoriale 
în rândul tinerilor 

  

x     x  x 
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  Proiect Localitatea  STADIU PROIECT SURSA DE FINANŢARE Valoarea 
lucrarii 

-estimativ 
EURO fara 

TVA 

  ** Se bifează la stadiu proiect, daca 
există SF, PT, DE, Execuție sau la 

Sursa de finanțare. 

De mentionat satul 

component al derularii 

proiectului 

Id
e

e
 

SF 

P
T 

D
E 

Execu
ţie 

B
u

ge
t d

e
 stat 

B
u

ge
t lo

cal 

Fo
n

d
u

ri U
E 

Surse 
private 
(parteneri
at public-
privat) 

 Valoare + 

alte detalii 

proiect 

65 Promovarea programelor derulate 
de guvern pentru stimularea 
înfiinţării microintreprinderilor 
 

  

x     x 

   
x 

    

66 Dezvoltarea de parteneriate între 
autorităţile publice locale, 
societatea civilă şi comunitatea de 
afaceri pentru dezvoltarea zonelor 
de agrement 
 

  

x     x  x 

    

67 Facilitarea dezvoltarii unor 
evenimente și activităţi tematice de 
promovare a pescuitului local 
 

  

        

    

68 Diversificarea către activităţi non-
agricole, crearea şi dezvoltarea de 
microintreprinderi 
 
 

  

x     x  x 
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  Proiect Localitatea  STADIU PROIECT SURSA DE FINANŢARE Valoarea 
lucrarii 

-estimativ 
EURO fara 

TVA 

  ** Se bifează la stadiu proiect, daca 
există SF, PT, DE, Execuție sau la 

Sursa de finanțare. 

De mentionat satul 

component al derularii 

proiectului 

Id
e

e
 

SF 

P
T 

D
E 

Execu
ţie 

B
u

ge
t d

e
 stat 

B
u

ge
t lo

cal 

Fo
n

d
u

ri U
E 

Surse 
private 
(parteneri
at public-
privat) 

Valoare + 

alte detalii 

proiect 

 5. TURISM 
 

  

                

    

69 Construirea unui complex turistic și 
de agrement în comună (a se 
specifca locaţia şi profilul 
complexului turistic) 
 

       Pietrari 

x     x x x 

   Potenţial 
balneo, apa 
sarata. 

70 Promovarea turismului cultural 
religios 

       Pietrari 
x     x  x 

  Schitul 
CLEMENT 
 

71  Înfrăţirea localităţii cu alte 
localităţi din spaţiul Uniunii 
Europene şi realizarea de schimburi 
cultural-turistice; 

  

x     x x x 

    

72 Crearea de evenimente culturale 
care să devină tradiţionale 
 

       Pietrari 

x     x x x 

  Hora 
costumelor 
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  Proiect Localitatea  STADIU PROIECT SURSA DE FINANŢARE Valoarea 

lucrarii 

-estimativ 

EURO fara 

TVA 

  ** Se bifează la stadiu proiect, 

daca există SF, PT, DE, Execuție 

sau la Sursa de finanțare. 

De mentionat satul 

component al derularii 

proiectului 

Id
ee 

S
F

 

P
T

 

D
E

 

E
x
ecu

ţie 

B
u

g
et d

e sta
t 

B
u

g
et lo

ca
l 

F
o
n

d
u

ri U
E

 
Surse 

private 

(parteneri

at public-

privat) 

Valoare + 

alte detalii 

proiect 

73 Crearea unui brand al comunei și 

promovarea obiectivelor şi a 

evenimentelor culturale prin 

internet, pliante, broşuri , 

 Pietrari 

x
     x
 

x
 

x
 

  Potenţialul 

balnear. 

6. EDUCATIE               

74 Reabilitarea sau modernizarea 

școlilor / grădinițelor din comună 

(a se specifica denumirea locaţiei) 

 Şcolile din localitate 

x
     x
 

x
 

x
 

  Reabilitare 

şi dotare 

75  Amenajarea unei  baze sportive în 

comună (a se specifica locația) 

 Pietrari de Sus x
     x
 

x
 

x
 

    

76 Construcția unei săli de sport în 

cadrul școlilor (a se sp. locaţia) 

  

        

    

77  Amenajarea și dotarea unui 

centru de joacă și recreere pentru 

copiii comunei (a se specifica 

locația) 

 

 Pietrari 

        

   Scoala 

gimnaziala 

300 mp 
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  Proiect Localitatea  STADIU 

PROIECT 

SURSA DE FINANŢARE Valoarea lucrarii 

-estimativ EURO fara 

TVA 

  ** Se bifează la stadiu proiect, daca există SF, 

PT, DE, Execuție sau la Sursa de finanțare. 

De mentionat 

satul 

component al 

derularii 

proiectului 

Id
ee 

S
F

 

P
T

 

D
E

 

E
x
ecu

ţie 

B
u

g
et d

e sta
t 

B
u

g
et lo

ca
l 

F
o
n

d
u

ri U
E

 

Surse private 

(parteneriat 

public-privat) 

Valoare + alte detalii 

proiect 

78  Dotarea cu materiale didactice a unităţilor de 

învăţământ din localitate şi îmbogăţirea 

fondului de carte al bibliotecilor şcolare 

  

x
     x
  x
 

    

79  Asigurarea condițiilor pentru instruirea în 

managementul proiectelor pentru persoanele 

implicate în gestionarea proiectelor europene 

la nivelul unităţilor de învăţământ, în 

parteneriat cu Casa Corpului Didactic  

  

x
        

    

80   Sprijinirea școlilor din localitate pentru 

inițierea şi derularea de proiecte de schimb de 

experiență şi parteneriate în domeniul 

învăţământului gen Comenius Regio (se pot 

derula activităţi precum vizite de studiu, 

schimburi de experienţă şi bune practici, şcoli 

de vară, sesiuni de formare comune, conferinţe, 

seminarii etc) 

  

x
     x
 

x
 

x
 

    

81 Asigurarea condițiilor pentru formarea 

profesorilor, a formatorilor şi a altor categorii 

de personal care lucrează cu persoane cu risc 

de părăsire timpurie a şcolii, în parteneriat cu 

furnizori de servicii de formare și/sau Casa 

Corpului Didactic 

  

x
     x
 

x
 

x
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  Proiect Localitatea  STADIU 

PROIECT 

SURSA DE FINANŢARE Valoarea lucrarii 

-estimativ EURO fara 

TVA 

  ** Se bifează la stadiu proiect, daca există SF, 

PT, DE, Execuție sau la Sursa de finanțare. 

De mentionat 

satul 

component al 

derularii 

proiectului 

Id
ee 

S
F

 

P
T

 

D
E

 

E
x
ecu

ţie 

B
u

g
et d

e sta
t 

B
u

g
et lo

ca
l 

F
o
n

d
u

ri U
E

 

Surse private 

(parteneriat 

public-privat) 

Valoare + alte detalii 

proiect 

82  Asigurarea condițiilor pentru furnizarea 

serviciilor de educaţie remedială (validarea 

învăţării anterioare, detectarea lacunelor în 

pregătire, ore de recuperare, orientare 

psihologică şi profesională), în parteneriat cu 

furnizori de servicii acreditați; 

  

        

    

83 Susținerea promovării spiritului 

antreprenorial şi a cetăţeniei active în educaţie, 

prin intermediului unui parteneriat cu 

Inspectoratul Școlar Județean  

  

x
     x
 

x
 

x
 

    

84 Asigurarea suportului material pentru 

realizarea unei publicaţii şcolare 

  

 

Şcoala Pietrari x
     x
  x
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  Proiect Localitatea  STADIU 

PROIECT 

SURSA DE FINANŢARE Valoarea lucrarii 

-estimativ EURO fara 

TVA 

  ** Se bifează la stadiu proiect, daca există SF, 

PT, DE, Execuție sau la Sursa de finanțare. 

De mentionat 

satul 

component al 

derularii 

proiectului 

Id
ee 

S
F

 

P
T

 

D
E

 

E
x
ecu

ţie 

B
u

g
et d

e sta
t 

B
u

g
et lo

ca
l 

F
o
n

d
u

ri U
E

 

Surse private 

(parteneriat 

public-privat) 

Valoare + alte detalii 

proiect 

7.  CULTURA   

                
    

85 Reabilitarea sau modernizarea sau construcția 

căminului cultural (a se specifica locația 

căminului cultural și genul lucrării) 

Pietrari de Sus 

Pietrari de Jos  x
 

x
   x
 

x
 

x
 

  Reabilitari + dotari 

86 Reabilitarea sau construcția bisericii din 

comună (a se specifica locația) 

   x
   x
 

x
 

x
 

   Constructie 4 capele 

87 Montarea de panouri informative pentru 

localizarea spaţială a obiectivelor culturale 

 

  

x
     x
 

x
 

x
 

    

88 Amenajarea spaţiului bibliotecii şi îmbogăţirea 

fondului de carte 

 

 Pietrari 
x

     x
 

x
 

x
 

   Biblioteca 

89 Campanii de marketing cultural pentru a 

creşte vizibilitatea evenimentelor propuse sau 

consacrate 

  

x
     x
 

x
 

x
 

    

90 Elaborarea şi realizarea unui program de 

manifestări culturale sezoniere 

  

x
     x
 

x
 

x
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  Proiect Localitatea  STADIU 

PROIECT 

SURSA DE FINANŢARE Valoarea lucrarii 

-estimativ EURO fara 

TVA 

  ** Se bifează la stadiu proiect, daca există SF, 

PT, DE, Execuție sau la Sursa de finanțare. 

De mentionat 

satul component 

al derularii 

proiectului 

Id
ee 

S
F

 

P
T

 

D
E

 

E
x
ecu

ţie 

B
u

g
et d

e sta
t 
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u
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l 

F
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n

d
u

ri U
E

 

Surse private 

(parteneriat 

public-privat) 

Valoare + alte detalii 

proiect 

 8. TINERET   

                

    

91 Înființarea unui Centru Comunitar de 

Comunicare, Educație şi Resurse pentru Tineri. 

  x
     x
 

x
 

x
 

    

92  Promovarea voluntariatului în rândul tinerilor 

din localitatea în vederea susţienerii unor servicii 

sociale destinate altor categorii de beneficiari 

(persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi) 

  

x
        

    

93 Dezvarea de servicii prin care să se sprijine 

integrarea socială a tinerilor, de exemplu ateliere 

protejate, birouri de consiliere etc în parteneriat 

cu furnizori de servicii acreditați 

  

x
     x
 

x
 

x
 

    

94 Promovarea derularii de activităţi culturale 

pentru tineri: înfiinţarea de echipe de dansuri 

populare, dansuri moderne, înființarea de 

publicaţii locale (inclusiv publicaţii electronice) 

 

  

Pietrari 

x
     x
 

x
 

x
 

    

Dansuri populare 
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  Proiect Localitatea  STADIU PROIECT SURSA DE FINANŢARE Valoarea lucrarii 
-estimativ EURO fara TVA 

  ** Se bifează la stadiu proiect, daca există SF, 
PT, DE, Execuție sau la Sursa de finanțare. 

De mentionat 

satul 

component al 

derularii 

proiectului 

Id
e

e
 

SF 

P
T 

D
E 

Execu
ţie 

B
u

ge
t d

e
 stat 

B
u

ge
t lo

cal 

Fo
n

d
u

ri U
E 

Surse private 
(parteneriat 
public-privat) 

Valoare + alte detalii 

proiect 

95 Crearea unei legături între comunitatea locală şi 
AJOFM, Primarie şi Inspectoratul Scolar 
Judeţean în vederea analizării situaţiei şi 
elaborării unor strategii comune şi eficiente în 
domeniul tinerilor și formării profesionale 

  

x     x x x 

    

96 Acordarea de facilităţi tinerilor care înfiinţează o 
afacere în localitate și creează locuri de muncă 

  x     x x x 

    

97 Organizarea la nivel local a unor competiţii 
sportive (concursuri / întreceri) pentru elevi pe 
diferite ramuri sportive ,inclusiv revigorarea sau 
reinfiintarea echipei de fotbal locale 
 

  
 
Pietrari si 
Pietrari de Sus 

x     x x x 

   
 
Echipa de fotbal locala 
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  Proiect Localitatea  STADIU 

PROIECT 

SURSA DE FINANŢARE Valoarea lucrarii 

-estimativ EURO fara 

TVA 

  ** Se bifează la stadiu proiect, daca există SF, 

PT, DE, Execuție sau la Sursa de finanțare. 

De mentionat 

satul 

component al 

derularii 

proiectului 

Id
ee 

S
F

 

P
T

 

D
E

 

E
x
ecu

ţie 

B
u

g
et d

e sta
t 

B
u

g
et lo

ca
l 

F
o
n

d
u

ri U
E

 

Surse private 

(parteneriat 

public-privat) 

Valoare + alte detalii 

proiect 

 9. SĂNĂTATE   

                

    

98  Reabilitarea și dotarea corespunzatoare a 

dispensarului uman ( a se specifica locația) 

Pietrari x
     x
 

x
 

x
 

  Serviciu  privat 

99 Înfiinţarea unui centru de permanenţă pentru 

dezvoltarea asistenţei ambulatorii 

  x
     x
 

x
 

x
 

    

100 Asigurarea unei dotări tehnice corespunzătoare 

şi implementarea sistemelor informatizate în 

cabinete 

  

x
     x
 

x
 

x
 

    

101 Realizarea de campanii de informare-educare–

comunicare pe probleme de sănătate publică 

(de ex. educație pentru sănătate în şcoli şi liceu 

în parteneriat cu Direcția de Sănătate Publică  

și Inspectoratul Școlar Județean  

  
x
     x
 

x
 

x
 

    

102  Organizarea unor evenimente publice pentru 

promovarea sănătăţii populației, în parteneriat 

cu Direcția de Sănătate Publică 

 

  

x
     x
 

x
 

x
 

    

Pana în 2020 
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  Proiect Localitatea  STADIU 

PROIECT 

SURSA DE FINANŢARE Valoarea lucrarii 

-estimativ EURO fara 

TVA 

  ** Se bifează la stadiu proiect, daca 

există SF, PT, DE, Execuție sau la Sursa 

de finanțare. 

De mentionat satul 

component al derularii 

proiectului 

Id
ee 

S
F

 

P
T

 

D
E

 

E
x
ecu

ţie 

B
u

g
et d

e sta
t 

B
u

g
et lo

ca
l 

F
o
n

d
u

ri U
E

 

Surse private 

(parteneriat 

public-privat) 

Valoare + alte detalii 

proiect 

10. ASISTENTA SOCIALĂ   

                
    

103 Construirea unui complex social care să 

cuprindă un cămin – azil pentru 

bătrânii comunei și dotarea acestuia cu  

mobilier (a se specifica locația și 

numărul de locuri) 

 

 

           

       

x
 

x
 

    

Exista camin de batrani, 

fara buget. 

104 Construirea de locuinţe sociale pentru 

grupurile dezavantajate 

              

105 Implementarea, împreună cu alte 

autorităţi publice locale, a unor proiecte 

de dezvoltare regională, pentru 

dezvoltarea şi îmbunătăţirea 

infrastructurii serviciilor sociale: azil de 

bătrâni, case de copii, etc 

  

x
     x
 

x
 

x
 

    

 

Pană în 2020 

106  Dotarea unităţilor prestatoare de 

servicii sociale cu echipament special 

(medical, social, terapie reparatorie) 

  

x
     x
 

x
 

x
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  Proiect Localitatea  STADIU PROIECT SURSA DE FINANŢARE Valoarea lucrarii 
-estimativ EURO fara TVA 

  ** Se bifează la stadiu proiect, daca 
există SF, PT, DE, Execuție sau la Sursa 
de finanțare. 

De mentionat satul 

component al derularii 

proiectului 

Id
e

e
 

SF 

P
T 

D
E 

Execu
ţie 

B
u

ge
t d

e
 stat 

B
u

ge
t lo

cal 

Fo
n

d
u

ri U
E 

Surse private 
(parteneriat 
public-privat) 

Valoare + alte detalii 

proiect 

107  Încheierea de parteneriate public 
private cu ONG-uri acreditate în 
domeniile:  
 

  

 x 
          x 

 x 

 x     

  Servicii specializate pentru persoane 
vârstnice aflate în nevoie;  
 

        

    -       

    

  Servicii specializate pentru persoane cu 
handicap;   

  x     x x x 

    

   Calificării şi formării profesionale a 
adultului;  
 

  

x     x  x 

    

   Servicii specializate pentru copii aflaţi în 
dificultate şi familii monoparentale 
 

  

x     x  x 
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  Proiect Localitatea  STADIU PROIECT SURSA DE FINANŢARE Valoarea lucrarii 
-estimativ EURO fara TVA 

  ** Se bifează la stadiu proiect, daca 
există SF, PT, DE, Execuție sau la Sursa 
de finanțare. 

De mentionat satul 

component al derularii 

proiectului 

Id
e

e
 

SF 

P
T 

D
E 

Execu
ţie 

B
u

ge
t d

e
 stat 

B
u

ge
t lo

cal 

Fo
n

d
u

ri U
E 

Surse private 
(parteneriat 
public-privat) 

Valoare + alte detalii 

proiect 

108 Crearea unei reţele cu alte autorităţi 
publice locale în vederea finanţării unor 
servicii ultraspecializate destinate 
grupurilor vulnerabile, la nivelul mai 
multor comunităţi 

  
 
Pietrari 

x        

    

109 Crearea unei reţele de îngrijire la 
domiciliu pentru persoane vârstnice 

  x     x  x     

110 Crearea unui serviciu de acompaniere la 
domiciliu pentru persoane vârstnice 
dependente, care locuiesc singure prin 
dezvoltarea unei reţele de voluntariat în 
parteneriat cu unităţile școlare din  
comună; 
 
 

  
x     x x x 
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  Proiect Localitatea  STADIU 

PROIECT 

SURSA DE FINANŢARE Valoarea lucrarii 

-estimativ EURO fara 

TVA 

  ** Se bifează la stadiu proiect, daca 

există SF, PT, DE, Execuție sau la 

Sursa de finanțare. 

De mentionat satul 

component al derularii 

proiectului 

Id
ee 

S
F

 

P
T

 

D
E

 

E
x
ecu

ţie 

B
u

g
et d

e sta
t 

B
u

g
et lo

ca
l 

F
o
n

d
u

ri U
E

 

Surse private 

(parteneriat 

public-privat) 

Valoare + alte detalii 

proiect 

11. ADMINISTRATIA PUBLICA   

                
    

111  Lucrări de reabilitare și mansardare a 

sediului primăriei 

  x
      x
 

x
 

   

112  Dotari ale administratiei locala 

(calculatoare, copiatoare, scanere, 

birouri etc.) 

  

Pietrari 

x
     x
  x
 

    

113 Achiziţia şi utilizarea unui sistem de 

back-up, salvări de siguranţă şi 

utilizarea unor surse de alimentare de 

rezervă 

  

x
     x
 

x
 

x
 

    

114 Achiziţionarea de aplicaţii informatice 

integrate pentru toate serviciile din 

cadrul administraţiei locale în vederea 

eficientizării procesului de furnizare a 

serviciilor către populaţie 

 

 

 Pietrari 

x
     x
  x
 

    

115  Crearea unei identităţi vizuale a 

Primăriei prin standardizarea 

elementelor de identitate vizuală – 

formulare tip, materiale informative, 

adrese, răspunsuri 

  

 

Pietrari 

x
     x
 

x
 

x
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  Proiect Localitatea  STADIU PROIECT SURSA DE FINANŢARE Valoarea lucrarii 
-estimativ EURO fara 

TVA 

  ** Se bifează la stadiu proiect, daca 
există SF, PT, DE, Execuție sau la Sursa 
de finanțare. 

De mentionat satul 

component al derularii 

proiectului 

Id
e

e
 

SF 

P
T 

D
E 

Execu
ţie 

B
u

ge
t d

e
 stat 

B
u

ge
t lo

cal 

Fo
n

d
u

ri U
E 

Surse private 
(parteneriat 
public-privat) 

Valoare + alte detalii 

proiect 

116 Creşterea eficienţei în administraţia 
locală prin facilitarea, urmărirea şi 
documentarea proceselor de lucru 
utilizând programe informatice de 
management al documentelor 

  
 
Pietrari x     x x x 

    

117 Creşterea nivelului de pregătire 
profesională a salariaţilor din 
administraţia locală prin realizarea unui 
program anual de pregătire profesională 
şi participarea la cursuri de formare 
profesională continuă 

  
 
Pietrari x     x x x 

    

118 Constituirea în cadrul primariei a unei 
Unităţi de Implementare a Proiectelor şi 
instruirea membrilor săi pentru 
atragerea şi implementarea de proiecte 
UE  

  
 
Pietrari 

x     x x x 
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Implementare și monitorizare 
 

Implementarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Pietrari are în vedere atingerea principalelor obiective stabilite în 

etapa de elaborare, prin intermediul unui proces complex de transformare a resurselor materiale, financiare sau umane 

disponibile în rezultate calitative și cantitative.  

Monitorizarea implementării Strategiei de dezvoltare a comunei Pietrari are drep scop atât aprecierea gradului de realizare al 

activităţilor propuse de document, şi este un proces continuu de colectare a informaţiilor relevante despre modul de 

implementare a strategiei.  

Demersul de implementare a direcțiilor de dezvoltare propuse şi derularea acţiunilor propriu-zise destinate realizării acestora, 

este lansat în momentul adoptării Strategiei de dezvoltare locală de către Consiliul Local. Ulterior acestei etape, autoritățile 

publice locale vor coordona elaborarea planurilor de acţiuni trimestriale şi anuale privind realizarea strategiei, în conformitate 

cu planul strategic de acţiuni.  

Acest proces fructifică eforturile colaborative ale administraţiei publice locale, societăţii civile, agenților economici, actorilor 

externi, în realizarea tuturor acțiunilor.  

În continuare se va realiza o prioritizare a proiectelor, și anume selectarea celor de interes major. Pentru fiecare proiect se vor 

descrie activitățile necesare, responsabilii și perioada de desfăşurare, ulterior fiind identificate şi asigurate sursele de finanțare 

a proiectelor propuse spre implementare. 

Având în vedere că autorităţile publice locale ale comunei Pietrari nu detin suficiente resurse financiare pentru a susţine 

finanțarea tuturor proiectelor propuse, va fi necesară o mobilizare în vederea atragerii de resurse suplimentare, precum 

accesarea unor finanţări nerambursabile, care să asigure resursele materiale necesare implementării strategiei.  

De asemenea, în vederea implementării Strategiei de dezvoltare locală a comunei Pietrari se impune stabilirea unei structuri 

organizatorice apte să coordoneze implementarea planului strategic, să colaboreze si să negocieze cu ceilalţi actori implicaţi. 

De aceea, constituirea unei astfel de echipe constituie o prioritate în cadrul procesului de implementare.  

 

Aceasta trebuie să contribuie la:  

o efectuarea de rapoarte cu privire la stadiul în care se află procesul de implementare faţă de obiectivele stabilite în 

cadrul strategiei;  

o revizuirea și adaptarea planurilor de actiune strategică;  
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o reformularea obiectivelor (dacă se impune);  

o revizuirea termenelor de implementare în funcție de ajustările sau evenimentele neprevăzute apărute pe parcurs;  

o comunicarea permanentă a evoluţiei procesului de implementare autorităţilor publice locale şi părţilor interesate.  

Pe de altă parte, finalizarea procesului strategic de dezvoltare al comunei Pietrari implică necesitatea unui proces coerent de 

monitorizare a implementării proiectelor propuse, activitate ce trebuie să constituie un efort permanent de-a lungul 

implementării strategiei.  

Fără îndoială, în urma activităților de monitorizare vor fi identificate probleme sau necesități de redresare sau adaptare în 

anumite privințe a direcțiilor strategice, care trebuie semnalate de către factorii de decizie competenti în monitorizarea 

întregului proces.  

Raportarea implementării strategiei se va efectua prin elaborarea și prezentarea de către responsabilii de implementare a 

rapoartelor de monitorizare. Acestea vor fi prezentate Consiliului Local şi Primarului comunei.  

Nu în ultimul rând, se va stabili pentru fiecare direcţie planificată anumiţi indicatori de implementare care vor fi monitorizaţi.  

În baza informaţiilor furnizate de aceştia, responsabilii de implementare vor putea stabili nivelul de implementare a acţiunilor şi 

gradul de realizare/atingere a obiectivelor fixate. Aceşti indicatori pot fi de natură economică, politică sau socială şi se pot 

enunţa sub această formă:  

o cifra de afaceri totală;  

o densitatea IMM-urilor;  

o creşterea/descreşterea locurilor de muncă;  

o rata şomajului;  

o ritmul de creştere/descreştere a numărului mediu de salariați;  

o sporirea/reducerea producţiei agricole;  

o sporirea/reducerea producţiei silvice;  

o gradul de conectare la reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare menajeră;  

o gradul de acces la rețeaua de alimentare cu apă şi canalizare menajeră;  

o lungimea drumurilor asfaltate, a pistelor de biciclişti şi a trotuarelor;  

o lungimea şi gradul de conectare la reţeaua de distibuţie a gazului metan;  

o gradul de modernizare/echipare a unităților de învățământ;  
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o numărul echipamentelor IT din cadrul unităților de învățământ;  

o numărul unităţilor de învăţământ reabilitate/modernizate;  

o rata de abandon şcolar;  

o numărul unităților medicale;  

o numărul cadrelor medicale raportat la populația comunei;  

o creşterea/descreşterea numărului beneficiarilor de ajutor social;  

o gradul de colectare selectivă a deşeurilor;  

o calitatea factorilor de mediu;  

o numărul turiştilor care au tranzitat comuna;  

o numărul turiştilor care au înnoptat în comună;  

o numărul unităţilor de primire turistică;  

      0    numărul centrelor de agrement şi a spaţiilor de recreere 


