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Dragi cetăţeni,
De la bun început am fost conştient că Administraţia Locală are obligaţia să
propună comunităţii programe pentru reabilitarea zonei. În aceste condiţii, de când
mi-aţi acordat încrederea dumneavoastră am făcut tot ce mi-a stat în putinţă să
modernizez aceasta comună şi sa o aduc la nivelul demn de a fi parte integrantă a
Uniunii Europene.
În contextul unei analize ample s-a putut observa că factorul uman a fost
elementul principal care a urmărit identificarea oportunităţilor şi tocmai de aceea
vreau sa vă mulţumesc că m-aţi sprijinit şi m-aţi ajutat de fiecare dată.
Obiectivul major al administrației locale pentru perioada 2021-2027 și implicit
al meu, ca ales al comunității, constă în găsirea de soluții la solicitările cetățenilor,
prin implicarea directă și promta în rezolvarea acestora, dar și continuarea dezvoltării
edilitare.
O sinteză a activitatilor desfăşurate de aparatul de specialitate, serviciile
publice precum şi instituţiile subordonate ne arată la finalul anului 2020 următoarele
realizări la nivelul comunei noastre:


Imediat după instalarea mea ca primar, am făcut toate demersurile

necesare ca în urma calamităților produse în luna Iunie 2016, suma alocată pentru
refacerea punții pietonale din zona Bugheni să reflecte cât mai bine realitatea
nevoilor oamenilor care locuiesc pe partea dreaptă a pârâului în acel punct. Astfel,
am reușit obținerea sumei de 1.500.000 lei pentru construirea unei punți pietonale
carosabile, care să permită atât traficul pietonal cât și cel auto. În luna Iulie 2016 am
demarat proiectarea prin efectuarea măsurătorilor topo, a Expertizei Tehnice și a
Studiilor Geotehnice, astfel încât în luna Decembrie aveam proiectul finalizat.
Patru luni mai târziu, în luna Mai s-a finalizat licitația de atribuire a execuției,
în Iunie 2017 s-au început lucrările iar 6 luni mai târziu, în luna Decembrie lucrarea
era finalizată în proporție de 98%, puntea fiind dată în folosință.
Nu se poate realiza nimic pe teren atât timp cât nu există un proiect validat
de semnarea unui contract de finanțare de cele mai multe ori acesta trebuie să fie din
surse externe bugetului local, deoarece bugetul comunei noastre nu permite
realizarea unor lucrări de anvergura celor contractate pe parcursul acestui mandat.
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Pod Bugheni


În același timp, am lucrat la alte două proiecte vitale pentru localitatea

noastră: Extinderea retelei de apă si Modernizarea de drumuri locare/construirea de
poduri peste pârâul Bertea. Astfel, în Octombrie 2016 am inițiat proiectul
MODERNIZARE DRUMURI LOCALE, COMUNA BERTEA. Prin acest proiect se
doreşte modernizarea unui număr de 30 de străzi:
Nr. străzii în
proiect

DENUMIRE STRADĂ

Lungime stradă
[m]

Suprastructura din :

2
3
4
7
9
11
12
17
19
21
22
23
24
25
27

GANTEA
CORBU
TABARAS
DANAILA
Prelungire SAVU
CIOE
BUZOI
BUGHENI
COSTEA TELEANU
LUNGU
MUSEA
BISERICII
BUNESTI
RUJOI
BELCIUG

236,5
101,5
65,5
176
351,5
163,7
255
458
81
160
106,5
93
67
943,5
620,5

Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
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28
29
30
6
1
5
8
10
13
14
15
16
18
20
26

FALCESCU
STADION
VARFUL BENEI
DEACONU
VISAN
ZBARCICA
MANESCU
PARASCHIV
Prelungire NIMETE
FRANCULESTI
Prelungire MATRAGUNI
BRAGUTA
DUTU
CITIREAG
Prelungire SOTOIU

152
828
1637,8
232,5
117
562
665
395,5
738,5
821,5
800
1163,5
210,5
190
247,5

Asfalt
Asfalt
Asfalt
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton

Sursa: Raportul de activitate al Primarului-Comuna Bertea
Acest proiect însumează 12,65 km precum și construirea a 4 poduri rutiere în
punctele Constandinoiu, Stadion, Belciug, Rujoi. Proiectul a fost gata în fază DALI in
Decembrie 2016 iar în luna Ianuarie 2017 a fost depus la Ministerul Dezvoltării
Regionale și a Administrației Publice. În anul 2019 din cauza ploilor care au durat
până în luna Iulie s-a lucrat doar pe 6 străzi:
Strada Gantea

Strada Corbu

Strada Tabaras
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Strada Cioe

Strada Buzoi
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Pe străzile Buzoi şi Costea Teleanu mai este de asternut cel de-al doilea
strat de asfalt și de executat lucrările care asigură scurgerea apelor (rigole, podete),
plus cele de siguranța circulației (marcaje și indicatoare).
În anul 2020, în contextul pandemiei de coronavirus, am reușit să începem
abia spre final de luna Iunie lucrările la drumurile Deaconu, Paraschiv, Frânculești,
Prelungire Mătrăguni, Duțu, Citireag. Acestea sunt în prezent la stadiul de balast:
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La poduri, din cauza faptului că mașina de foraj se rezervă destul de greu am
reușit în anul 2019 să rezervăm un astfel de utilaj pentru primăvara anului 2020, dar
în contextul aceleiași pandemii am reușit demararea lucrărilor la fundațiile podurilor
în luna Iulie. și am început cu forarea piloților podului celui mai din aval Constandinoiu, a urmat Stadion, în prezent lucrându-se la cel de-al treilea pod Belciug.
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Am reușit extinderea rețelei de apă potabilă cu aproximativ 4,5 km,

acum suntem în perioada de probe a pompelor, urmând ca în cel mai scurt timp să o
finalizăm.


La fel ca în cazul Bugheni, în urma tuturor viiturilor și a ploilor torențiale

care ne-au afectat pe parcursul acestor 4 ani am făcut demersuri pentru obținerea de
fonduri necesare dar și suficiente pentru remedierea efectelor. Astfel, în anul 2019
am obținut

din fondul de interventie la dispozitia Guvernului Romaniei prin HG

698/2019 suma de 4 114 000 lei pentru:



Refacere punte pietonala în lungime de 20 m, zona Motoras, comuna

Bertea. Aici se va construi un pod asemănător cu cel de la Bugheni, doua praguri de
fund si ziduri de protectie
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Refacere pod drum local si punere în siguranta prin aparare de mal,

punct „Calmuioasa“, comuna Bertea



Refacere podeţ din tuburi de beton si protectie din gabioane, punct

„Sotoiu“, comuna Bertea. Aici se va construi un pod asemănător cu cel de la
Bugheni, doua praguri de fund si ziduri de protectie.


În Iulie 2018, am reușit obținerea aprobării finanțării proiectului în care

sunt prinse ample lucrări de consolidare a drumurilor afectate, după cum urmează :
a). pe drumul local Mătrăguni (zona "Vasile Mare") aici se va construi un
podet și un zid de sprijin fundat pe minipiloti, și se va reface inclusiv drumul afectat;
b). drumul local Popesti - in zona Stelica Deaconu se va construi un pod, iar
către locuința "Biuta" se va construi un podet, în zona "Titi Bobeica" se va construi un
zid de sprijin în zona Ghinea, și se va reface drumul afectat
c). de la podul din "Tiganie" până în zona "Ghinea" toată valceaua Macla va
fi pereata cu beton, se vor construi ziduri de sprijin pe ambele maluri și 4 praguri de
fund, deasemenea se va reface și porțiunea de drum afectat
d). pe drumul din spatele lui "Haiducu" se va construi un zid de sprijin fundat
pe mini-piloți și se va reface inclusiv drumul afectat
Toate aceste lucrări depășesc ca valoare 8 000 0000 de lei
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Am reușit realizarea primului proiect cu fonduri europene, demarat

vreodată de către Primăria Bertea. Acest proiect a constat in achizitia unui
buldoexcavator



În strânsă colaborare cu domnul vice-primar am reușit construirea

drumurilor necesare accesibilizări locuințelor din zona Vișinel, Ghidruș-Macla. Am
balastat si reabilitat, în limita posibilităților oferite de utilajele pe care le deținem,
drumurile din extravilanul localității: Lunca Mare, Seciuri, Podul Cășării, Podul Berții,
Angronomi-Lutu Roșu, Răpani-Lutu Roșu


Alte proiecte demarate și aflate în diferite stadii :

- Construire sala de sport cu tribuna de 180 locuri, comuna Bertea, judetul
Prahova - proiect cu finanțare aprobată;
- Remedierea efectelor inundațiilor din Iulie 2018 - proiect cu finanțare
aprobată;
- Modernizarea iluminatului public prin înlocuirea/montarea 400 de lămpi cu
leduri care vor acoperi toată comuna - proiect cu finanțare eligibilă;
- Modernizarea reabilitarea și dotarea școlilor și a grădinițelor din comuna
Bertea – proiect;
- Construire parc în comuna Bertea - proiect;
- Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Bertea (în cadrul acestui
proiect sunt prinse spre asfaltare străzile: Râpa Albă - Angronomi - Gogu, Podul
Cășării, Belciug - Vișinel - Banu - Sotoiu, Nimete - Ungureanu ) – proiect.
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În colaborare cu Instituţia Apele Române am reușit obținerea unor

lucrări de reparare a pragurilor de fund din zona Rujoi și Brăguță, precum și lucrări de
regularizare a albiei în diferite puncte.


În parteneriat cu CJ, am obtinut fonduri pentru:

-

Reabilitarea toaletelor de la Salonul de dans.

-

Înlocuirea/Montarea a 390 de lămpi cu led.

De asemenea am insistat și pentru realizarea unor lucrări realizate integral
de CJ, pe raza localității noastre, cum ar fi :

-

Asfaltarea porțiunii de drum de la intrare în comună;

-

Balastarea unui Km de drum până în podul de Valea Scândurii.

Tronsonul cuprins între Tița si această porțiune, este în licitație și poate de data
acesta se atribuie unui constructor care va și finaliza lucrările de asfaltare;
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-

Suplimentarea sumelor necesare construirii podului de la Valea Scândurii.

Desigur, mai sunt multe de făcut. Comunele sunt pentru oameni, de toate
felurile, cu diverse nevoi şi interese. A schimba un lucru în bine are mai multa valoare
decaât a încerca sa explici de ce alte lucruri nu sunt asa cum ar trebui să fie. Datoria
mea este ca tot ceea ce întreprindem sa fie în beneficiul intregii comunităţi.
Îmi doresc şi mi-am propus să fac tot posibilul ca fiecare cetăţean să ajungă
să traiască în condiţii decente, iar datoria mea este să sprijin toate proiectele ce au
ca finalitate beneficiul cetateanului.
Fiind un locuitor al comunei am realizat ca trebuie să cunosc mai bine
posibilităţile de dezvoltare economico-socială ale localităţii unde locuiesc şi unde îmi
desfăşor activitatea profesională. De aceea, pe baza analizei conditiilor geografice,
sociale, culturale actuale am elaborat o strategie de dezvoltare a comunei pe
perioada 2021-2027.
În plus, faţă de cele arătate în cadrul lucrării, putem vorbi de necesitatea
elaborării de noi proiecte prin accesarea de fonduri europene prin Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală. Proiectele pe care le-am întreprins până acum şi cele
viitoare sunt făcute pentru a îmbunătăţi viaţa locuitorilor comunei Bertea. Aceasta
strategie de dezvoltare locală vizează o perioada de 7 ani şi poate fi realizată prin
voinţa dumneavoastră.
Vă reamintesc că scopul acestei strategii este de a demara şi finaliza
proiectele prin care vom reuşi să modernizăm comuna din care facem parte cu
mândrie. Astfel, împreuna ne vom bucura de o infrastructură stradală dezvoltată, vom
fi fericiţi să vedem cum copiii sau nepoţii noştri învaţă să lucreze cu tehnologia
modernă sau cum vom putea să folosim sistemul de canalizare şi epurare al apei
potabile. Ca primar al comunei Bertea vă mulţumesc ca m-aţi sprijnit până acum şi
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am încredere totală că şi de acum înainte vom forma o adevarată echipă şi împreună
vom sărbători finalizarea oricărui proiect evidenţiat în strategia de dezvoltare locală.
Adresez pe această cale mulţumiri tuturor celor care prin efortul lor au
contribuit la elaborarea acestei strategii de dezvoltare locală, prin idei şi opinii care
au dus la identificarea problemelor și la stabilirea priorităților. Toți cei care s-au
implicat activ în acest proces ne-au ajutat pe noi, administrația publică locală, să
regândim prioritățile comunei, să ne înțelegem mai bine rolul și rostul în viața
comunităţii noastre.
AURELIAN BOGHICI
Primarul comunei BERTEA
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Prezentare metodologică
Din punct de vedere al dezvoltării, zonele rurale înregistrează un decalaj
semnificativ faţă de zonele urbane şi se caracterizează prin: deficienţe structurale
persistente (numărul mare al populaţiei ocupate în agricultură, îmbătrânirea
populaţiei, un număr mare de exploataţii de subzistenţă etc.); valoare adăugată
scăzută a produselor agro-alimentare; randamentele şi productivitatea muncii
scăzute în special în agricultura de semisubzistenţă; spirit antreprenorial slab pentru
dezvoltarea activităţilor economice, acces redus la credite; o piaţă a terenurilor
nefuncţională; o modestă orientare către export; investiţii insuficiente în cercetare şi
dezvoltare; accesul la servicii şi infrastructură cu mult în urma zonelor urbane;
creşterea continuă a disparităţilor regionale; o pondere ridicată a populaţiei expuse
riscului de sărăcie şi excluziune socială; o administraţie publică ineficientă; o serie de
riscuri pentru oameni.
Spațiul rural este expresia efortului îndelungat al omului pentru a opune în
serviciul său componentele fizico-geografice ale spațiului, ale naturii. Este un spațiu
pe care omul l-a modelat în funcție de nevoile sale, pe care l-a creat prin munca sa și
l-a umplut cu creațiile sale de natură antropică, fiind deci o adevărată “capodoperă
rustică” a omului.
Dezvoltarea este, în esență, o acțiune cu caracter strategic, care are ca scop
creșterea durabilă a productivității individuale, comunitare și instituționale, ceea ce
poate duce la asigurarea unor venituri mai mari pentru indivizi. Programele de
dezvoltare au în vedere schimbarea condițiilor fundamentale, ceea ce necesită un
timp îndelungat, iar problemele rurale sunt foarte complexe și nu pot fi rezolvate prin
acțiuni pe termen scurt. Sunt necesare programe succesive, cu efecte durabile.
Realizarea acestui document strategic este rezultatul voinţei comunităţii
locale din BERTEA, care are la bază colaborarea dintre membrii comunităţii şi
reprezentanţii administraţiei publice. Obiectivul acestei Strategii este de a susţine
eforturile viitoare de dezvoltare ale comunei, prin stabilirea unor direcţii strategice
care au la bază analiza a 4 factori importanţi: resurse, puncte slabe, oportunităţi şi
ameninţări cu care se confruntă localitatea.
Strategia de dezvoltare locală a Comunei BERTEA reprezintă instrumentul
de lucru al administrației publice locale și este agreat de întreaga comunitate locală.
Astfel se va orienta gândirea, decizia și acțiunea către obiective superioare sau către
16
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premisele obiectivelor. Totodată prin acest mijloc se vor evita abaterile datorate
urgențelor, avantajelor și dezavantajelor ce pot interveni în anumite momente. În
aceste condiții, toți factorii interesați de progresul economico-social al comunei vor
beneficia de acest ghid de prezentare al tuturor obiectivelor de dezvoltare, prin care
se indică atât direcțiile de dezvoltare specifice, cât și acțiunile punctuale ce se vor
constitui ca viitoare proiecte ale administrației publice locale.
Utilizarea instrumentelor de consultare a comunității locale a determinat
adaptarea tuturor propunerilor de acțiuni pentru că se dorea ca la final strategia de
dezvoltare locală să fie în consens cu aspirațiile locuitorilor comunei BERTEA.
Importanța acestui aspect este dată atât de certitudinea implicării viitoare a
comunității în implementarea strategiei de dezvoltare locală, cât și de posibilitatea
asumării depline și conștiente a acesteia.
Acest material a fost conceput ca un instrument care să vină în ajutorul
tuturor membrilor comunităţii locale, adresându-se deopotrivă administraţiei publice,
mediului de afaceri, instituţiilor publice, organizaţiilor neguvernamentale, dar şi
cetăţeanului simplu interesat de evoluţia viitoare a comunităţii sale. Se prevede că
acest instrument va fi deosebit de util în programarea viitoarelor investiţii dar și în
atragerea resurselor financiare (naţionale și europene) pentru realizarea unor
proiecte de anvergură pentru Comuna BERTEA.
Metodologia folosită în elaborarea Strategiei respectă următoarele principii:
 validitate ştiinţifică – procesul de elaborare a documentului trebuie să
respecte cerinţele tehnice ale planificării strategice;
 principiul coerenţei – acesta se referă la corelarea strategiei locale cu
documentele de planificare de rang superior precum şi cu documente locale;
 principiul parteneriatului – dezvoltarea unei relaţii de colaborare între
administraţie şi membrii comunităţii locale, element deosebit de important atât în
etapa de elaborare a strategiei cât si în cea de implementare;
 implicarea comunităţii - procesul trebuie să fie deschis tuturor celor
interesaţi din comunitate;
 transparență și obiectivitate - procesul trebuie să fie transparent şi să
reflecte interesele comunităţii ca întreg;
 coerență și continuitate - construcţia documentului de planificare nu
înseamnă finalizarea procesului strategic; acest document trebuie să rămână deschis
ideilor și completărilor viitoare (adaptarea periodică a documentului în funcţie de
modificările care se produc la nivelul comunităţii).
17
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Viziunea de dezvoltare a Comunei BERTEA trebuie să înglobeze
materializarea în timp a unor politici benefice comunității locale și cetățenilor
comunei, ca viitori cetățeni europeni. În aceste conditii, BERTEA trebuie să se
dezvolte ca o comună europeană, cu standarde de calitate aferente fiecarui domeniu
cheie - infrastructura, industrie, agricultura, servicii publice și comerciale, resurse
umane, asistența socială, educație, sănătate, siguranţa cetăţeanului etc, dar şi să se
integreze şi să mobilizeze activ la nivel regional potențialul existent. Valorificarea
acestuia în paralel cu inițierea, susținerea și materializarea unor demersuri acționale
și investiționale se poate realiza prin atragerea de surse publice și private. Astfel, se
propune ca localitatea BERTEA să se impună ca un actor local.
Orice comunitate deţine caracteristici specifice care o diferenţiază de alte
comunităţi similare. Procesul de Planificare Strategică trebuie structurat în funcţie de
aceste caracteristici. Întrebările cele mai importante sunt: ce diferenţiază Comuna
BERTEA de alte comune asemănătoare din judeţului PRAHOVA, din România
şi din regiune (Europa Centrală şi de Est) ? Care sunt elementele strategice
pozitive şi negative care pot fi identificate la nivelul comunei noastre?
Studiul fizionomiei comunei BERTEA constă în analiza aspectului exterior
dar şi a texturii şi structurii reţelei de căi de comunicaţii şi a densităţii locuinţelor, a
construcţiilor în general, sub influenţa factorilor fizico-geografici şi economico-sociali.
Astfel, topografia reliefului incluzând izolarea sau legătura cu aşezările vecine, dar şi
tradiţiile au o influenţă hotărâtoare asupra aspectului general al comunei.
Comuna BERTEA este alcătuită din 2 sate: BERTEA (reşedinţa) şi LUTU
ROŞU.
Sistemul aşezărilor rurale determină structura teritorială a producţiei
materiale şi oferă premise pentru dezvoltarea ulterioară a producţiei, respectiv zone
de amplasare a unităţilor economice, resurse de muncă şi infrastructură socială.
Forma exterioară este datorată suprafeţei topografice pe care s-au dezvoltat, precum
şi condiţiilor istorice. Comuna BERTEA este asezată la o distanta de 50 km distanță
față de municipiul PLOIEŞTI, 22 km distanţă de Vălenii de Munte si la 18 km de
Slănic Prahova.
Localităţile comunei BERTEA sunt caracterizate de anumite funcţii specifice
unui teritoriu administrativ, în care se desfăşoară anumite activităţi economice,
culturale, în care se desfăşoară viaţa. Principala funcţie a celor două sate este cea
agricolă dată de majoritatea populaţiei ce lucrează în această ramură economică.
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Majoritatea populaţiei este implicată direct sau indirect în agricultură. Aceştia
din urmă produc necesarul agricol pentru consumul propriu în gospodării, nefiind
salariaţi ai unei asociaţii agricole sau ai unei ferme de exploatare agricolă.
Funcţia comercială este de asemenea prezentă în toate localităţile şi, prin
aceasta se asigură necesarul de produse locuitorilor, prin intermediul magazinelor
universale, în majoritate alimentare.
Funcţia sanitară a localităţilor este foarte importantă. În localitate
functionează un cabinet medical. De asemenea, la nivelul comunei exista şi un punct
farmaceutic.
Funcţia

culturală

este

determinată

de

desfăşurarea

activităţilor

de

învăţământ, culturale şi de recreere intelectuală. Există o grădiniţă (Grădinița de copii
cu program normal Nr. 1 BERTEA), o şcoală gimnazială (Școala Gimnazială Bertea).
De asemenea, comuna dispune de un cămin cultural şi de două bisericăi de cult:
 Biserica ortodoxa Sf. Cuvioasa Paraschieva BERTEA;
 Biserica ortodoxa Sf .Petru şi Pavel.
La nivelul comunei funcționează şi îşi desfasoara activitatea o Biblioteca
publică cu sediul în satul BERTEA.
Funcţia administrativă a comunei este deţinută de satul BERTEA. Tot aici se
află şi sediul Poliţiei. În concluzie comuna BERTEA oferă oportunități foarte bune
pentru dezvoltarea de activități economice în comerț, constructii sau agricultură. Este
nevoie de personal calificat în toate domeniile. Numai așa putem ridica
productivitatea la calitatea cerută de piața unică europeană.
Comuna BERTEA face parte din Asociaţia Grupul de Acţiune „Plaiurile
Ramidavei“ alături de alte 12 localități (11 comune și 1 oraș), grupate în nord-estul
județului Prahova: Ariceștii Zeletin, Bătrâni, Cărbunești, Cerașu, Drajna, Izvoarele,
Măneciu, Posești, Șoimari, Ștefești, Teișani și Slănic. Teritoriul GAL „Plaiurile
Ramidavei“ are o suprafață de 835,09 kmp și o populație de 53.708 de locuitori
(64,31 locuitori/kmp). Plasate în zona de deal și de munte, cele 13 așezări dispun de
o agricultură slab dezvoltată, bazată în principal pe zootehnie, pomicultură și
apicultură. Următoarea activitate, ca pondere, este exploatarea și prelucrarea
lemnului. Suprafața agricolă este de 33.684 ha, iar terenurile neagricole cuprind
49.672 ha (59,59% din suprafața GAL). Ca specificitate, se remarcă o fragmentare a
suprafețelor, existând 21.301 exploatații agricole, cu o medie de 1,58 ha/ exploatație.
Un instrument principal al dezvoltarii durabile și coerente a comunei este
Planul de Urbanism General care este refăcut și actualizat, astfel încât dezvoltarea
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pe care o vizam să nu afecteze mediul, să nu producă dezechilibre sociale sau să
afecteze arhitectura tradițională a comunei.
Strategia ne ajută să construim viitorul. Un viitor mai bun pentru noi și copiii
nostri. Un viitor în care fiecare locuitor iși va găsi locul unde se poate dezvolta și
performa pe piata muncii, iși va găsi locuința dorită, va beneficia de servicii sociale
de calitate și va găsi plăcerea spațiilor publice pentru recreere și refacere.
De abilitatea si determinarea noastra în procesul de punere în practica a
acestui document depinde atingerea obiectivului final: o comună ospitalieră mai
curată și mai sigură.
În urma analizelor şi dezbaterilor organizate a fost creionată o viziune de
dezvoltare a comunei pornind de la următoarele elemente: importanţa regională a
comunei, afirmarea comunei ca centru de inovaţie şi oportunităţi, importanţa
contrucţiei unei comunităţi primitoare, a unui mediu local plăcut pentru locuitori şi
pentru vizitatori (creşterea calităţii vieţii), afirmarea comunei BERTEA ca şi
comunitate financiar-economică, necesitatea structurării unei administraţii locale
eficiente, eficace, transparente şi responsabile la nevoile comunităţii, importanţa
activismului la nivelul cetătenilor, ca factor de stimulare a dezvoltării comunitare şi, în
fine, dezvoltarea unui mediu de afaceri bazat pe antreprenoriat, dinamism şi
implicare în viaţa comunităţii.
Viziunea propusă pentru comună este: Comuna BERTEA va fi un centru al
inovaţiei şi oportunităţilor, un loc plăcut în care să trăieşti, să munceşti şi să studiezi;
o comună cu autorităţi locale responsabile şi deschise, cu cetăţeni activi şi o
comunitate de afaceri dinamică şi implicată. Această viziune a rezultat în urma unor
întâlniri organizate şi facilitate de Primăria comunei BERTEA cu reprezentaţi ai ONGurilor şi ai unor instituţii de stat şi private din comuna noastră.
Etapele metodologice principale ale Procesul de Planificare Strategică sunt
următoarele:
1. Realizarea analizei preliminare.
Planificarea strategică presupune o analiză preliminară a caracteristicilor
comunităţii vizate. Această analiză cuprinde elemente diverse:
 elemente de istorie a comunităţii;
 analiza de mediu (fişa de localitate, elemente socio-economice, elemente
de infrastructură, etc);

20
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI BERTEA 2021-2027

 analiza cadrului strategic la nivel naţional, regional şi judeţean. Principala
misiune a analizei preliminare se referă la structurarea mediului în care se plasează
comunitatea şi la identificarea capacităţilor reale deţinute de aceasta.
2. Stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii.
Pasul al doilea se referă la stabilirea unei viziuni asupra dezvoltării strategice
a comunei BERTEA. Această viziune trebuie să ţină seama de elementele principale
ale analizei preliminare.
3. Analiza sectorială a domeniilor strategice principale.
Această analiză se realizează pe domenii. În cadrul fiecărui domeniu au fost
elaborate sinteze de lucru pe baza cărora au fost organizate dezbateri publice.
Domenii strategice principale:
 dezvoltare şi competitivitate economică;
 dezvoltare rurală şi infrastructură (urbanism, transport, mediu etc);
 dezvoltarea resurselor umane (educaţie, pregătire continuă, relaţia cu
unităţile de învăţământ, etc);
 dezvoltare comunitară (cultură, tineret, sport, ong-uri, social, sănătate).
Metodologia presupune următoarele elemente principale:
 analiza SWOT (puncte slabe, puncte tari, oportunităţi, ameninţări);
 identificarea problemelor strategice pe baza analizei SWOT;
 elaborarea de strategii sectoriale care să răspundă problemelor strategice
identificate;
 modalităţi de evaluare a rezultatelor pe termen mediu şi lung.
Toate sintezele de lucru au fost supuse dezbaterii publice, la care au fost
invitate să ia parte toate părţile interesate. Sintezele au fost modificate pe baza
acestor dezbateri publice, pentru că ele trebuie să reflecte realitatea şi să reprezinte
dorinţele şi interesele comunităţii.
4. Articularea documentului strategic.
Acest document strategic principal a fost elaborat în urma definirii strategiilor
sectoriale bazate pe sintezele de lucru şi dezbaterile publice. Acesta este necesar să
fie analizat de Consiliul Local, de partidele politice şi de societatea civilă din BERTEA
forma lui finală putând fi asumată ca document de planificare strategică pentru
comunitate.
Principii de bază în elaborarea proiectului de planificare strategică a comunei
BERTEA:
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 validitate ştiinţifică (procesul trebuie să respecte cerinţele tehnice ale
planificării strategice);
 implicarea comunităţii (procesul trebuie să fie deschis tuturor celor
interesaţi din comunitate);
 transparenţă şi obiectivitate (procesul trebuie să fie transparent şi să
reflecte interesele comunităţii ca întreg);
 coerenţă şi continuitate (construcţia documentului de planificare nu
înseamnă finalizarea procesului strategic; acest document trebuie să rămână deschis
ideilor şi completărilor viitoare).
Strategia de Dezvoltare Locală va fi instrumentul de lucru al administraţiei
publice locale care va orienta gîndirea, decizia şi acţiunea către obiectivele
superioare sau către premisele obiectivelor, fără ca pe parcurs să existe abateri
datorate urgenţelor sau avantajelor şi dezavantajelor ce pot interveni în anumite
momente.
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Capitolul 1. Context de dezvoltare
1.1 Contextul european
Arhitectura programelor operaționale, prin intermediul cărora va fi administrat
bugetul alocat României în perioada 2021-2027 va fi semnificativ modificată față de
actualul sistem.

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia
Europeană propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții
a UE. Se preconizează cinci priorități investiționale:
1. O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare
economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii
2. O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a
Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse
regenerabile și combaterea schimbărilor climatice
3. O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale
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4. O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor
sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a
incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate
5. O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de
dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.

OP 1 O Europă mai inteligentă
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OP 2 O Europă mai verde
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OP 3 O Europă mai conectată
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OP 4 O Europă mai socială

29
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI BERTEA 2021-2027

30
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI BERTEA 2021-2027

31
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI BERTEA 2021-2027

OP 5 O Europă mai aproape de cetățenii săi

Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2.
Acestor priorități li se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR și ale Fondului de
coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre.
Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3
categorii (mai puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a
fondurile se bazează încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc
noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, schimbări climatice și
primirea și integrarea migranților), pentru a reflecta mai bine realitatea de pe teren.
32
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI BERTEA 2021-2027

Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin special de la UE.
Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel
local și să autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. Crește și
dimensiunea urbană a politicii de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR dezvoltării
urbane durabile și printr-un nou program de colaborare în rețea și de consolidare a
capacităților dedicat autorităților urbane, sub denumirea
Principalele caracteristici ale noului cadru pentru Politica de Coeziune 20212027:
Concentrare tematică
- 35% din FEDR pentru OP1 (O Europă mai inteligentă)
- 30% din FEDR pentru OP2 (O Europă mai verde)
- FEDR să contribuie cu 30% la obiectivele de schimbări climatice
- FC să contribuie cu 37% la obiectivele de schimbări climatice
- Min. 6% din FEDR, pentru dezvoltare urbană
- 2% din FSE+ pentru susținerea materială a persoanelor cele mai
defavorizate
- 25% din FSE+ pentru incluziune socială
- 10% din FSE+pentru sprijinul pentru tinerii care nu au un loc de muncă
Aspecte financiare (CFM)
- Forma principală de finanțare - granturile
- Cofinanțarea la nivel național: 70% pentru regiunile mai puțin dezvoltate și
pentru Fondul de Coeziune;40% pentru regiunile mai dezvoltate.
- Prefinanțare anuală - 0,5% din valoarea totală a sprijinului din partea
fondurilor
- TVA nu este eligibilă pentru o contribuție din partea fondurilor, cu excepția
operațiunilor al căror cost total este mai mic de 5000000 euro.
- Dezangajarea - regula „N+2”.
Conform unor documente publicate recent de Ministerul Fondurilor Europene
(MFE), următoarea perioadă financiară aduce schimbări importante atât în structura
instituțională, cât și în cea strategică.
În cadrul politicii de coeziune Ministerul propune 9 tipuri de programe,
Programul Operațional Regional urmând a fi gestionat descentralizat la nivelul
Agențiilor de Dezvoltare Regională din fiecare dintre cele 8 regiuni ale țării (pe model
polonez):
1.Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
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2.Programul Operațional Transport (POT)
3.Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID)
4.Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS)
5.Programul Operațional Capital Uman (POCU)
6.Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD)
7.Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond)
(PODTI)
8.Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8
POR)
9.Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT)
Actualul Program Operațional Infrastructură Mare (care are cea mai mare
alocare financiară în 2014-2020) se va întoarce la structura din 2007 – 2013,
intervențiile din domeniul Mediului urmând a fi preluate de Programul Operațional
Dezvoltare Durabilă, iar cele din domeniul Transportului urmând a trece sub o
Autoritate de Management din cadrul Ministerului de Transport. Se vor crea
oportunități separate pentru ITI Delta Dunării și ITI Valea Jiului.
În premieră, Fondul Social European nu va mai finanța un Program dedicat
creșterii capacității administrative, această intervenție regăsindu-se conform
ministerului printre direcțiile viitorului Program Operațional Capital Uman.
Va fi creat un Program Național de Sănătate care ar urma să finanțeze
infrastructura pentru 3 spitale regionale (faza 2), construcția și dotarea Institutului
National de Hematologie, construcție și dotare pentru un Laborator de Referință
National, precum și alte intervenții în domeniul medical.
MADR va gestiona în continuare finanțările prin intermediul Politicii Agricole
Comune și prin cea a Pescuitului. MAI va gestiona fondurile aferente domeniului
afaceri interne (Fondul azil, migrație și integrare, Fondul securitate internă,
Instrumentul pentru mangementul frontierei și vize).
Conform propunerii făcute publice de autorități, companiile vor putea accesa
în următoarea perioadă financiară granturi/instrumente financiare prin intermediul mai
multor programe:
Programele operaționale regionale se vor axa pe „smart specialization”,
transferul tehnologic, inovarea, sprijinirea IMM și digitalizare. Programul Operațional
Creștere Inteligentă și Digitalizare va pune la dispoziție instrumente financiare. Prin
Programul Operațional Dezvoltare Teritorială Integrată se vor finanța intervenții în
domeniul turismului, culturii și patrimoniului cultural.
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Capitolul 2. Analiza socio-economică a
Comunei BERTEA
2.1. Scurt istoric
Comuna Bertea a luat fiinta cu un mileniu in urma, respectiv pe la anul 10001100. Traditia locala sustine ca ar fi luat fiinta cu 900 de ani in urma. Scazand cifra
900 din 2004 anul de aparitie al lucrarii „Dictionar istoric al judetului Prahova” de M.
Apostol unde se precizeaza aceasta cifra, rezulta anul 1104. In anul 1898, in lucrarea
„Marele Dictionar Geografic al Romaniei” scris de George Ioan Lahovari, general C.I.
Bratianu, Grigore C. Tomescu se precizeaza ca acesta localitate a luat fiinta „acum
750 de ani in urma”.
Scazand cei 750 de ani din anul 1898 cand a aparut lucrarea, rezulta 1148,
anul cand se apreciaza ca a luat nastere comuna. Se cunoaste ca o localitate nu se
formeaza intr-un an, doi, ci in decursul a mai multor zeci sau sute de ani, ceea ce
inseamna ca anul 1000 rezultat din calcule este verosimil si apreciat cu indulgenta,
deoarece localitatea a existat cu mai mult timp inainte. Pe aceste meleaguri au trait
dacii, iar mai apoi dacii si romanii, dacoromanii, din care au descins familiile de
mosneni, Ciochesti, Cepoiesti, Captanesti, Teboiesn’ etc. care prin descendenta au
format populatia de astazi a comunei. Numele mai sus mentionate sunt nume dacice,
de aici concluzia ca aceasta asezare este foarte veche. Si e bine de mentionat ca la
Malaiesti a fost un castru roman, care avea in administratie si aceste locuri unde noi
astazi traim. Numele comunei era Macla sau Malca, nume dat dupa valceaua pe care
se afla vatra satului. Mai tarziu, dupa cca 286 de ani, numele comunei afost Bertea,
data dupa numele capitanului Bertelus aflat in serviciu militar al domnitorului Mircea
cel Batran. Capitanului Bertelus i s-a dat in dar atata mosie cat a putut cuprinde intro
zi mergand calare. Bertea cuprindea un vast teritoriu format din cativa munti si
dealuri cu inaltimi diferite in care erau incluse si comunele Sefestei, StrambeniAlunis, Livadea.
In scrierile sale, Nicolae Iorga confirma ca mosnenii locului vorbeau de
Capitanul Bartalus de pe vremea lui Mircea cel Batran (1386-1418) ca intemeietor al
satului, dupa numele sau inlocuindu-l pe cel de Macla (Malca). Exista in aceasta
privinta izvoare numismatice, zapise, hrisoave, copii dupa procesele de judecata ale
mosnenilor cu diferiti proprietari, chitante, procese verbale de sechestru, somatiuni
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etc. aparute in timpuri diferite care atesta prezenta pe aceste meleaguri a unei
asezari umane vechi.
DOCUMENTE DE ATESTARE A COMUNEI
Documente care sa ateste localitatea ca asezare umana sunt destul de tarzii:
primul document apare la 1506 (M. Apostol 1997); al doilea document din anul 1583
(leatul 7092) luna noiembrie 20, data de Petre Schiopu Voda, care intareste pe
Suteanu din care coboara mosnenii Popesti si Falcesti; al treilea document din 27
mai 1646 care spune ca „Vel paharnicul a ordonat ca megiesii tocmelnici” ai unui loc
vandut sa se certifice cui se cuvine sa-l stapanesca; al patrulea document din 22
decembrie 1647 care suporta pe parcursul a 200 de ani seria de conflicte aprige
dintre mosnenii dumbravesti si cei ciobanesti; al cincilea document din 17 martie
1749 care precizeaza de unde pana unde cuprinde mosia Bertea, spunand in
incheiere ca „hotarul jumatate este partea bertelusului”; al saselea document din 20
martie 1750 (leatul 7258) reprezentand o Carte de alegere a Mosiei Bertea ce se
cheama Maica unde se pomeneste de drepturile mosnenilor, amintind si de hrisovul
lui Mircea Voda „care este la mana Ciocheistilor”, „cine se va trage din Benea” si apoi
„Belciugilor care se trag din Ciocheiesti”; Parvu, Minea, Cernea, Popa etc. care se
trag din Cepoesti; al saptelea document din 18 februarie 1756, in care „martorii unei
iesiri din diviziuni se afla Stoica logofat ot Bertea si Coman Falcescu ot Bertea,
amandoi stiutori de carte” (M. Apostol, 2004); al optulea document din 3 iulie 1790
consfinteste o vanzare de pamant; al noualea document din vremea Regulamentului
Organic, reprezinta o plangere a unui localnic impotriva abuzurilor proprietarului.
Alte documente, hrisoave, acte intarite de alti domnitori, consfintesc
drepturile mosnenilor, aratand intinderea mosiei Bertea si atesta ca acesta localitate
a fost din cele mai vechi timpuri o asezare de mosneni, adica de tarani liberi.
Vechimea acestei localitati umane este dovedita si de monumentele istorice
prezentate la capitolul „Monumente”.
FAMILII DE MOSNENI
Locuitorii comunei Bertea coboara din cateva familii de mosneni ca:
Ciochesti, Capa- tanesti, Belciugi, Cepoesti, Falcesti, Popesti, Petroiesti, Tebesoi si
alte familii de mosneni care sunt atestate in documente istorice: „Cartea de hotarnicie
a mosiei Bertea” data de domnitorul Grigore Ghica, dar si in alte hrisoave domnesti
care precizeaza drepturile mosnenilor.
Originea acestor familii provine de la daci, care au existat pe aceste
meleaguri inca din antichitate. Acest adevar poate fi sustinut de numele dacice
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Ciochesti, Cepoesti, Teboiesti etc. si de castrul roman de la Cotofenesti, fiind nu
departe de comuna Bertea, castru care avea zona sub indrumare administrativa si
politica. Din cele mai vechi timpuri pe aceste locuri au trait in majoritate tarani liberi,
iar obstea a avut un rol important in edificarea comunei ca localitate de sine
statatoare, aici serbia nu a patruns, iar tocmelile agricole si claca au avut o pondere
foarte mica.
In arhiva Primariei Bertea exista 2 documente de o inestimabila valoare
scrise de mana cu cerneala pe hartie si care scot in evidenta neamurile si drepturile
Cepoestilor prevazuti la hotarnicia din 1750 cu 1074 stanjeni, apoi Cepoestii
prevazuti la hotarnicia 1798 si Cepoestii de la 1798 pana azi prin lista (respectiv
1908).

2.2. Situaţia economică, socială şi administrativă
România, prin programele pe care le promovează vizează o serie de
obiective care sprijină creşterea competitivităţii sectoarelor agro-alimentare şi
forestier, îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale, diversificarea economiei rurale,
demararea şi funcţionarea iniţiativelor de dezvoltare locală.
Satele aparţinătoare comunei sunt:


Satul Bertea– reşedinţǎ de comunǎ;
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Satul Lutu Roşu – sat aparținător;

Localitatea BERTEA este comună componentă a judeţului Prahova, situată
în partea de nord a judeţului Prahova, la o distanţǎ de 50 km distanță față de
municipiul PLOIEŞTI, 22 km distanţă de Vălenii de Munte si la 18 km de Slănic
Prahova. Cele mai aprópiate localităţi sunt comunele Ştefeşti (5,5km), Aluniş
(9,5km), Vărbilău (12,1km) şi oraşele Slănic (8 km) şi Plopeni (30km).
Suprafaţa teritoriului administrativ al comunei este de 5.232 ha, însemnând
52,32 km2, ceea ce reprezintă aproximativ 1,10 % din suprafaţa totală a judeţului
Prahova (4.716 km2).
Accesul rutier de realizează prin intermediul drumului județean DJ101T
Vărbilău-Valea Doftanei, care leagă comuna de drumul naţional DN1 PloieștiCâmpina-Braşov.
Drumurile care străbat comuna nu au contribuit în trecut la ridicarea ei
economică, nefiind drumuri principale, ci doar secundare. În prezent, majoritatea
drumurilor ce străbat comuna Bertea nu sunt asfaltate.
Comuna nu are acces la calea ferată, staţia CFR cea mai apropiată este
gara Slănic aflată la 7 Km şi gara Vărbilău la 12 km. Pe DJ 102B este legată de
autogările Plopeni şi Slănic.
Teritoriul administrativ al comunei BERTEA cuprinde o suprafaţă de 5.232
ha, având o populaţie de 3.033 locuitori (la nivelul anului 2020). Din suprafaţă totală
a comunei terenurile agricole reprezintă 2.323 ha (44,39%), iar terenurile având altă
categorie de folosinţă (neagricole) reprezintă 2.909 ha (55,61%).
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Tabelul 1: Repartiţia populaţiei comunei BERTEA pe grupe de vârstă
Comuna BERTEA
0- 4 ani
5- 9 ani
10-14 ani
15-19 ani
20-24 ani
25-29 ani
30-34 ani
35-39 ani
40-44 ani
45-49 ani
50-54 ani
55-59 ani
60-64 ani
65-69 ani
70-74 ani
75-79 ani
80-84 ani
85 ani si peste
Total

Populaţie (2019)

Masculin

Feminin

118
115
128
225
166
194
194
199
238
286
250
162
170
163
122
122
105
76

67
55
69
126
88
118
98
99
135
135
144
81
93
86
48
46
33
32

51
60
59
99
78
76
96
100
103
151
106
81
77
77
74
76
72
44

3.033

1.553

1.480

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP107D

Pe raza comunei se află câteva unităţi economice cu profil de activitate
diversificat ceea ce denotă preocuparea cetăţenilor pentru creşterea permanentă a
veniturilor, respectiv îmbunătăţirea condiţiilor de trai. Gama activităţilor este variată,
de la activităţi comerciale la prestǎri servicii, alimentaţie publicǎ.
Structura pe ramură a agenţilor economici privaţi este determinată de
activităţile comerciale. Locuitorii comunei BERTEA se ocupă cu agricultura şi cu
creşterea animalelor. Comuna dispune de asemenea de alimentare cu apă,
alimentare cu energie electricǎ, serviciu de salubritate, iluminat public, telefonie fixă
şi cablu TV.
Ca instituţii publice, pe raza comunei BERTEA, putem aminti:


sediul Primăriei;



poliţie;



oficiul poștal;



o grădiniţă,



o şcoală gimnazială;



un cămin cultural;



o bibliotecă Comunală;



două biserici.
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Capitolul 3. Analiza situaţiei existente
3.1. Aşezare şi relief
Comuna Bertea este aşezată în partea central-nordică a Judeţului Prahova,
în zona Subcarpaților la contactul cu zona montană, la 50 km distanţă de municipiul
Ploieşti, 22 km distanţă de Vălenii de Munte şi la 18 km distanţă de Slănic Prahova.
Comuna este formată din satele Bertea – centrul administrativ şi Lutu Roşu. Teritoriul
administrativ al comunei Bertea se înscrie între următoarele coordonate geografice:
45° 23′ 0″ Nord şi o longitudine de 25° 87′ 0″ Est.

Harta nr. 1: Poziția geografică a comunei BERTEA în cadrul judeţului Prahova - harta fizică

Accesul rutier în localitate este asigurat pe DJ IOIT Vărbilău – Valea Doftanei
ce leagă comuna de DN1 Ploieşti – Câmpina – Braşov.
Teritoriul administrativ al comunei Bertea se invecineaza:


în N-V cu comuna Valea Doftanei;



în S-V cu comuna Brebu;
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în Sud cu comuna Aluniş;



iar în Vest cu comuna Ştefeşti.

Harta nr. 2: Poziția geografică a comunei BERTEA în cadrul judeţului Prahova

Teritoriul comunei cuprinde foarte puține porțiuni colinare, aflate în zona de
sud, dar grandioase dealuri de înălțime mijlocie și mai ales mare, urmate de zona
montană a Carpatilor Orientali, unde cetățenii au suprafete de culturi agricole,
pășuni, fânețe și păduri. Vatra satului cuprinde mare parte din valea râului Bertea, un
mic afluent al Vărbilăului care facilitează irigarea terenurilor agricole. Comuna este
traversată de șoseaua județeană DJ101T, care duce spre sud către comuna Aluniș,
aflată la confluența Bertei cu Vărbilăul, și spre nord-vest către Valea Doftanei.

Caracteristicile reliefului
Comuna Bertea, ca asezare, este situata într-o depresiune în partea de nordest a judetului Prahova, in zona Subcarpatilor, la contactul cu zona montana.
Teritoriul ei cuprinde foarte putine portiuni colinare aflate, in zona de sud a comunei,
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dar grandioase dealuri de inaltime mijlocie si mai ales mare, urmate de zona
montana a Carpatilor Orientali, unde cetatenii au suprafete de culturi agricole,
pasuni, fanete si paduri. Vatra satului se intinde pe valea paraului Bertea si pe valea
paraului Macla, ultima cu aspectul unei valcele. Pe valea Macla se intindea la inceput
vatra satului. Asezarile umane din valea paraului Bertea au aparut mai tarziu.
Dealurile care inconjoara vatra satului sunt netede si bune de pasunat. Pe ele sunt
plantati pomi fructiferi. Datorita reliefului, unele din ele sunt numite poduri, de
exemplu Podul Bertii, Podul Casariei, altele se numesc varfuri, exemplu Vf. Benii, Vf.
Maciuca sau li s-au atribuit alte denumiri: Piscul Viei, Dealul Matragunilor, Bradatel,
Malaiele.
Teritoriul administrativ are suprafata de 5232 ha, din care 2555 ha teren
agricol si 2299 ha padure. Se invecineaza la est si nord cu comuna Stefesti, la vest
cu comuna Doftanei, la sud-vest cu comuna Brebu si la sud cu comuna Alunis.
Orasul cel mai apropiat este Slanic (18 km pe soseaua modernizata si 7 km peste
dealurile Bertea si Stefesti pe drum pietruit). Până la calea ferata Ploiesti-Slanic, cu
statia la Varbilau, sunt 12 km.
Comuna Bertea se compune din satele: Bertea (resedinta) si Lutul Rosu. Ea
este situata pe drumul judetean 101A si se gaseste la o distanta de 57 km fata de
municipiul Ploiesti. Localitatile cele mai apropiate sunt comunele Stefesti, Alunis,
Varbilau si orasele Slănic, Plopeni, Filipesti de Padure. Comuna Bertea face parte
din asezarile ce nu au fost cooperativizate. Apropierea de centrele industriale Slanic,
Plopeni, Filipesti de Padure, Scaieni, Ploiesti favorizeaza deplasarea fortei de munca
locale.
Comuna este marginita in partea de nord de Muntii Grohotis cu varful Sf. Ilie
(1588m) din care se desprinde spre sud-est culmea mai joasa a Nebunului, iar spre
sud-vest culmea Radila, culmea Trifoiu-Serban Voda si culmea Clabucet-Paltinet. La
sud de nodul orografic Sf.Ilie inatimile scad treptat la 1488 m in punctul Radila Mare,
1318 m in varful Paltinet si 1373 In Muntele Trifoiu. La contactul cu Subcarpatii
inaltimile coboara la 900-1000 m in culmea Scarisoara numita si culmea Bertii si
varful Maciuca (902 m).
În ansamblu, tinând cont de altitudine si relief, comuna ca localitate se afla la
interferenta carpato-subcarpatica.
Treapta de 1000 m înăltime se afla dezvoltata pe depozitele flisului cretacic,
caracteristic muntelui, lipsita de asezari omensti compacte si in mare parte cu functii
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pastorale. Zona prezinta multe afinitati cu muntele si prea putine cu dealurile, de
aceea este atasata zonei carpatice.

3.2. Reţeaua hidrografică
Reţeaua hidrografică a comunei Bertea constă în ape de suprafaţă şi ape
freatice. Apele de suprafaţă însumează un total de 95 ha. Se diferenţiază în izvoare,
ape curgătoare şi ape stătătoare reprezentate de lacuri colmatate organic şi devenite
mlaştini eutrofe. Pe teritoriul comunei Bertea există izvoare descendente de strat
monoclinal, izvoare descendente anticlinale, izvoare descendente sinclinale şi
izvoare descendente de inconformitate.
În general, izvoarele montane şi cele din dealurile înalte subcarpatice
reprezintă prin multitudinea lor puncte de alimentare a pârâurilor. Principalele cursuri
de apă sunt pârâul Vărbilău care are ca afluent principal pârâul Bertea. Ambele
pârâuri dispun de debit permanent.
Pârâul Bertea este format din pârâul Valea Scândurii şi de pârâul Lulu Roşu.
Până în anul 1940, debitul pârâului Bertea era destul de ridicat. Astăzi, lucrurile sunt
un pic diferite, astfel că în timpul verii mai există în albia minoră un fir subţire de apă.
În perioadele ploioase debitul devine ameninţător, uneori apa având pe alocuri şi 11,5m adâncime.
Pârâul Vărbilău se află la hotarul dintre culmea Bertea şi Ştefeşti, izvorând
de sub vârful Clăbucet. Bazinul hidrografic al pârâului Vârbilău este mai mare decât
cel al pârâului Bertea şi se află amplasat într-o zonă montană extinsă. Debitul
pârâului Vărbilău este important şi prin prisma faptului că din el este luată apă, prin
conducte, pentru orăşul Slănic.
Pe teritoriul comunei Bertea există patru zone depresionare umede
(mlaştinile Benii I şi II, mlaştina Cărpiniş şi mlaştina Carabanu) bine reprezentate
numite lacuri. În realitate ele sunt foste lacuri, momentan ele devenind mlaştini
eutrofe (procesul de transformare se datorează colmatării organice). Alimentarea cu
apă se realizează prin izvoare subacvatice, precipitaţii şi apa de şiroiri.

3.3. Factori de risc natural şi antropic
3.3.1. Riscuri naturale şi antropice
Pe teritoriul localitatii Bertea au fost identificate urmatoarele tipuri de zone
expuse la riscuri naturale: zone cu risc de alunecare, zone cu exces de umiditate,
zone cu alunecari, puncte de alunecare, zone cu eroziuni active si zone inundabile.
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La proiectarea unor viitoare constructii se va tine seama de incadrarea
terenului in functie de construibilitatea acestuia si anume:
-

terenuri improprii pentru construit – unde nu se recomanda

amplasarea unor constructii datorita alunecarilor de teren si eroziunilor active sau in
zonele inundabile. In aceste zone nu se recomanda amplasarea unor constructii.
Se recomanda executarea unor lucrari ample de consolidare pentru
stabilizarea zonelor afectate sau lucrari de regularizare a albiilor, astfel incat sa nu
existe riscul evolutiei acestora si catre terenurile invecinate.
Din aceasta categorie fac parte si portiuni ale paraielor si valcelele cu
caracter torential ce traverseaza comuna si unde se manifesta eroziuni active ale
malurilor. Vor fi necesare lucrari de regularizare.
Exista si zone instabile care, desi sunt amintite pe planul de situatie, sunt
numai local adiacente terenurilor ce se intentioneaza a fi introduse in intravilan, fiind
situate in extravilan. Ele au fost evidentiate totusi datorita pericolului ce il reprezinta
pentru terenurile examinate, in cazul in care vor evolua sau in cazul in care aceste
terenuri vor a fi introduse in intravilan.
De mentionat este ca in zona exista deja lucrari de sustinere sau regularizare
a vailor, unele mai noi, altele mai vechi, insa insufuiciente si care vor trebui refacute
si completate.
-

terenuri construibile, insa cu restrictii (amenajari specifice) – mare

parte din intravilanul comunei (unde exista deja constructii, cu exceptia zonelor in
care deja s-au manifestat alunecari de teren) si zonele neconstruite cu pante line si
medii, stabile in prezent, uneori cu exces de umiditate.
Aceste zone prezinta risc de alunecare datorita pantelor si conditiilor
geologice si hidrogeologice, care pot conduce la instabilitate in urma unor amenajari
necorespunzatoare.
In aceasta categorie intra zonele cu exces de umiditate si unde se
recomanda executarea unor lucrari de drenare si asecare, dimensionate de catre un
specialist in astfel de probleme.
Dupa executarea acestor lucrari se vor putea amplasa constructii pe baza
unor studii geotehnice pe baza de foraje, care pot sa recomande masuri de fundare
sau constructive speciale.
In aceasta categorie intra si terenurile cu pante medii, cu risc de instabilitate
atat

sub

actiunea

unor

factori

naturali,

dar

si

datorita

unor

amenajari

necorespunzatoare.
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Exista riscul destabilizarii terenului in timp, mai ales sub incarcari mari date
de constructii. Prin urmare se recomanda constructii usoare, care sa dea sarcini mici
asupra terenului.
In aceste zone amenajarea platformelor propice construirii se va executa
numai prin teresamente in sapatura (nu si umpluturi).
Acolo unde este cazul, taluzele rezultate in sapatura, daca nu vor fi sustinute
de peretii constructiilor, vor trebui asigurate cu ziduri de sprijin.
Se vor avea in vedere si masuri de amenajare pe verticala care sa asigure
colectarea precipitatiilor si dirijarea lor inafara incintelor construite (rigole).
In aceste zone pot fi amplasate constructii, dar se vor executa studii de
specialitate (mai ales in cazul unor obiective importante, cu extindere mare sau
regim de inaltime de peste 1 etaj), cu foraje, pentru a determina conditiile reale de
fundare si masurile constructive speciale.
- terenuri construibile, fara restrictii – o mica parte din intravilan, zone
deja construite, stabile si fara excese de umiditate, situate pe zonele de terasa ale
paraielor (cu exceptia zonelor inundabile si a malurilor erodate). Insa si in aceste
zone pot fi necesare, local, aparari de mal.
Aici se pot executa extinderi sau reamenajari ale constructiilor existente, fara
masuri constructive speciale.
Conform Studiului Geotehnic si Hartii zonelor de risc la alunecari de teren a
comunei Bertea pe teritoriul comuei au fost identificate si delimitate urmatoarele
terenuri ce necesita masuri de protectie / amelioare impotriva riscurilor naturale:
- zone cu risc de alunecare – autorizarea constructiilor este conditionata de
realizarea unor studii geotehnice aprofundate (verificate la cerinta Af);
- zone cu exces de umiditate - autorizarea constructiilor este conditionata de
realizarea unor studii geotehnice cu foraje pentru a determina conditiile reale de
fundare si masurile constructive speciale;
- zone cu alunecari, puncte de alunecare, zone cu eroziuni active, zone
inundabile - in aceste zone nu se vor amplasa constructii noi pana nu se vor executa
regularizari de albii si consolidari ale malurilor si ale terenurilor care sa stopeze
aceste fenomene1.

1

Studiu geotehnic pentru Plan Urbanistic General comuna Bertea, judetul Prahova – S.C.
HIDROGEO TEHNIC PROIECT S.R.L., ing. Geolog Mariana Murarescu – noiembrie 2008
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Riscuri antropice
Pentru prevenirea accidentelor majore in care sunt implicate substante
periculoase, precum si pentru limitarea consecintelor acestora asupra sanatatii
umane si asupra mediului, pentru asigurarea unui nivel ridicat de protectie pe intreg
teritoriul national, intr-o maniera consecventa si eficace se vor respecta prevederile
Legii nr. 59 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major
in care sunt implicate substante periculoase si ale Ordinului nr. 3.710/1.212/99/2017
privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distantelor adecvate fata de sursele
potentiale de risc din cadrul amplasamentelor care se incadreaza in prevederile Legii
nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt
implicate substante periculoase in activitatile de amenajare a teritoriului si urbanism.
Autorizarea executarii constructiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice,
precum si in zonele de servitute si de protectie ale sistemelor de alimentare cu
energie electrica, conductelor de gaze, apa, canalizare, cailor de comunicatie si altor
asemenea lucrari de infrastructura este interzisa. Fac exceptie constructiile si
amenajarile care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea
efectelor acestora.
In sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate
de procesele industriale sau agricole care prezinta pericol de incendii, explozii,
radiatii, surpari de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului. Suprafetele de
teren incluse in zonele de protectie sanitara pot fi exploatate agricol, cu exceptia
culturilor de plante utilizate in scop alimentar sau furajer, care necesita folosirea de
fertilizatori si pesticide si care, prin fixarea sau concentrarea de substante poluante
pot fi vatamatoare pentru om sau animale.

3.4. Clima
Regiunea geografică unde este amplasată comuna Bertea, în imediata
apropiere a paralelei de 45 grade latitudine nordică, determină o climă temperatcontinentală. Deoarece aici este locul unde interferează masele de aer oceanic nordvestice cu cele continentale nord-estice asistăm la anumite particularităţi distincte.
Aceste particularităţi sunt influenţate şi de prezenţa reliefului montan şi submontan
local.
3.4.1. Regimul termic
Temperaturile medii zilnice, pe parcursul mai multor ani, evidenţiază
variabilitatea în timp a temperaturii aerului. Temperatura medie lunară cea mai
46
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI BERTEA 2021-2027

ridicată se întălneşte în luna iulie în jur de 20°C, iar cea mai scăzută în luna ianuarie
de -10°C, -15°C.
Temperatura medie anuală este de 5-6°C în zona montană şi de 7-8°C în
zona subcarpatică. Temperatura maximă absolută a fost de +38°C iar minima
absolută de -28°C. Adâncimea maximă de îngheţ este 0,90m.
3.4.2. Regimul precipitaţiilor
Precipitaţiile medii anuale depăşesc cu puţin 800-900mm în zona montană şi
650-750mm în zona deluroasă. Precipitaţii abundente cad în lunile de primăvară şi
vară. Iarna, datorită frecvenţei mari a timpului anticiclonal, cantităţile de precipitaţii
sunt mai reduse.
Umiditatea aerului este maximă în luna decembrie şi are o valoare minimă în
luna august. Valoarea medie a umidităţii relative în timpul sezonului de vegetaţie este
de 65%.
3.4.3. Nebulozitatea
Numărul mediu anual de zile însorite este cuprins între 80-100 în zona
montană şi de 110-120 în zona subcarpatică şi a dealurilor înalte. Numărul mediu de
zile acoperite cu nori este de 140-160 în zona montană şi de 120-140 la nivelul zonei
submontane.
3.4.4. Regimul vânturilor
Vânturile sunt puternic influenţate de relief. Predomină vânturile din nord-est
şi nord. Viteza lor variază între 1,2-2,5m/s în vatra satului, 1,8-4,6m/s pe dealurile
înalte şi 7-10m/s în regiunea montană. Direcţia predominantă este din N şi NV, iar
vântul caracteristic este crivăţul.

3.5. Solul
Comuna Bertea dispune de o gamă largă de soluri. La formarea lor influenţă
mare o au condiţiile de relief, roca, clima dar şi vegetaţia.
În zona montană s-au format soluri brune acide şi soluri brune podzolice,
caracterizate prin prezenţa humusului brut în cantităţi mari. În zona submontană s-au
identificat soluri brune eumezobazice şi soluri brune luvice. Solurile brune
eumezobazice sunt soluri tipice pentru gorunete şi şleaurile de dealuri, pentru făgete
şi pentru amestecurile de răşinoase cu fag. În zonele depresionare sunt
caracteristice solurile aluviale şi protosolurile aluviale. Specific acestor soluri sunt
hazardele naturale de tipul alunecărilor. Totodată este de remarcat şi prezenţa
eroziunii de adâncime manifestată de văile torenţiale din zonă.
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Dintre toate solurile, în comuna Bertea sunt mai bine reprezentate ca
extindere regosolurile, solurile brune eumezobazice şi solurile brune acide.

3.6. Vegetaţia
Vegetaţia lemnoasă este formată din arbori şi arbuşti. În comuna Bertea
vegetaţia lemnoasă este constituită din păduri de molid (Picea abies), brad (Abies
alba), larice (Larix decidua), fag (Fagus silvatica), gorun (Quercus petraea), anin.
Acestea sunt prezente în zona de dealuri înalte şi în zona montană. În pădurile de
fag şi alte păduri de foioase, în pădurile de conifere, prin poieni şi livezi cresc diferite
specii de ciuperci, unele comestibile, altele otrăvitoare. Din categoria ciupercilor
comestibile putem aminti: Brunişor, Buretele cu perucă, Buretele de mai, Pâinea
pădurii, Burete lăptos, Bureţi de prun, Bureţi de rouă, Hrib, Ghebe dar şi Mitarci.
Flora care intră în structura vegetaţiei pajiştilor, poienilor şi fâneţelor este
formată din numeroase specii erbacee şi arbuşti. Pe teritoriul comunei Bertea există:
-

pajişti, poieni şi fâneţe mezofile cu specia dominantă iarba vântului

(Agrostis capillaris);
-

pajişti, poieni şi fâneţe cu păiuş stepic (Festuca valesiaca);

-

pajişti, poieni şi fâneţe cu păiuş (Festuca rupicola);

-

pajişti, poieni şi fâneţe cu sadină (Chrysopogon gryllus);

-

pajişti, poieni şi fâneţe cu bărboasă (Botriochloa ischaemum);

-

pajişti, poieni şi fâneţe cu coada vulpii (Alopecurus pratensis).

3.7. Fauna
Fauna comunei Bertea este formată din nevertebrate şi vertebrate,
reprezentate de specii sălbatice şi specii domestice-crescute de om pe lângă casa
lui. Speciile de animale nevertebrate sunt foarte numeroase, ocupând toate mediile
de viaţă. Dintre nevertebrate amintim: coropişniţa, lăcusta, cosaşul verde,
greierul, cârtiţa, cărăbuşul de mai.
Animalele vertebrate, componente ale ecosistemelor forestiere formează o
varietate de specii importante pentru economia locală. În apele curgătoare fauna
piscicolă este reprezentată de mreana, mreana vânătă, cleanul, iar în zona
montană, este intâlnit păstrăvul. Pe teritoriul comunei Bertea se găsesc reptile cum
sunt: brosca ţestoasă de apă, sopârle şi şerpi. Dintre păsări putem enumera:
ciocănitoarea, coţofana, corbul, gaiţa, cucul, pupăza, mierla, piţigoiul mare,
piţigoiul codat, rândunica, şoimul călător, huhurezul mic, cucuveaua şi uliul.
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Mamiferele sălbatice sunt bine reprezentate, unele existând prin fâneţe,
poieni, altele în pădurile din apropiere sau în cele montane. Se întâlnesc specii
precum: iepurele comun (Lepus europaeus), veveriţa (Sciurus vulgaris), ariciul
(Erinaceu romanicus), liliacul (Rhinolophus euryale), jderul (Martes martes), vulpea
(Vulpes vulpes), lupul (canis lupus), râsul (Linx linx), pisica sălbatică (felix
silvestris), ursul (Ursus arctos), porcul mistreţ (Sus scofa), căprioara (Capreolus
capreolus), cerbul (Cervus elaphus).

3.8. Resursele localitǎţii
Fondul funciar agricol constituie principala sursă naturală a teritoriului
comunei, funcţia dominantă în profilul economico – social, fiind dezvoltarea
agriculturii cu cele două ramuri principale: creşterea animalelor şi cultura vegetală.
Resursele care se regăsesc în solul şi subsolul comunei sunt resurse proprii
(terenuri arabile, păşuni, fâneţe, păduri, produse animaliere şi vegetale).
Tabelul 2: Structura fondului funciar în comuna BERTEA
Structura fondului funciar

Hectare

%

Intravilan

379,3

7.25

Extravilan

4.852,7

92.75

5.232

100

Teren arabil

10

0.4

Păşuni

592

25.5

Fâneţe

1.321

56.9

400

17.2

Suprafaţă agricolă totală

2.323

100

Păduri

2.300

79.06

Ape/bălţi

102

3.5

Construcţii

78

2.7

Cǎi de comunicaţii și căi ferate

219

7.5

Terenuri degradate şi neproductive

210

7.3

2.909

100

Suprafaţă totală

Livezi şi pepiniere pomicole

Suprafaţă neagricolă

Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table

După cum se poate vedea în tabelul de mai sus şi figura de mai jos,
suprafața agricolă ocupă 2.323 ha, reprezentând un procent de 44,39% din suprafaţa
totală administrativă.
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Graficul 1: Structura fondului funciar şi schema suprafeţei totale

Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table

Tabelul 3: Componentele suprafeţei agricole în comuna BERTEA
Suprafaţa agricolă

2019

Suprafaţa arabilă (ha)
Păşuni (ha)

10
592

Fâneţe
Livezi și pepiniere pomicole
TOTAL

1.321
400
2.323 ha

Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table

Graficul 2. Componentele suprafeţei agricole în comuna BERTEA

Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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3.9. Infrastructură
O componentă importantă a spațiului rural și un element de prim ordin al
resurselor dezvoltării rurale este infrastructura, prin cele două laturi ale sale:
infrastructura fizică și infrastructura socială, care au un impact direct asupra gradului
de civilizație și de dezvoltare a satelor.
3.9.1. Infrastructura de transport rutier
O problemă semnificativă, care trebuie soluționată în vederea promovării
incluziunii sociale și a dezvoltării economice locale în general, este reprezentată de
infrastructură. În zonele rurale, drumurile locale au un rol cheie în asigurarea
accesului la rutele de comunicare naționale și, prin urmare, reprezintă principalele
centre economice, sociale și culturale ale județului și obiective de interes local.
Dezvoltarea economică și socială durabilă a zonelor rurale depinde în mod esențial
de îmbunătățirea infrastructurii rurale și a serviciilor de bază existente. În perspectiva
viitorului, zonele rurale trebuie să se plaseze într‐o poziție competitivă pentru
investiții, oferind în același timp populației locale standarde adecvate de viață în
comunitate și servicii sociale corespunzătoare. Drumurile, în mediu rural, reprezintă
principala cale de transport. Dezvoltarea și implicit calitatea acestora și a traficului ce
se desfășoară pe aceste drumuri mai au mult de recuperat până a ajunge la ceea ce
reprezintă normalitate la nivelul Uniunii Europene.
Deși infrastructura de bază a zonelor rurale (drumurile, alimentarea cu apă și
infrastructura canalizării) a fost susținută în ultimii ani atât prin fonduri naționale, cât
și prin fonduri UE, aceasta este încă subdezvoltată, limitând creșterea economică și
gradul de ocupare a forței de muncă, și afectează negativ calitatea vieții populației
rurale.
Comuna Bertea este deservită de o reţea de drumuri judeţene şi comunale a
căror stare de funcţionare este considerată ca fiind nesatisfătoare. Pe raza comunei
Bertea, nu sunt drumuri de interes naţional, cel mai apropiat fiind DN1 A la
aproximativ 27km distanţă, ce traversează municipiul Vălenii de Munte.
Drumul judeţean are partea carosabilă de 5,50m, cu acostamente de 0,75m,
şi şanţuri pe ambele părţi. Partea carosabilă este acoperită cu covor asfaltic în stare
bună. Lucrările de reabilitare a drumurilor trebuie să fie în concordanţă cu extinderea
reţelelor de utilităţi: canalizare, apă potabilă şi gaze naturale.
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Pe drumul judeţean DJ101T se face legătura cu localitatea Aluniş. Cu
comuna Ştefeşti se comunică prin intermediul drumului comunal DC143 aflat peste
dealul Cărpiniş. Pentru a ajunge în oraşul Vălenii de Munte drumul judeţean 100 G
(DJ100G) asigură legătura dintre DJ102 şi DN1A. Pe DJ102, prin DJ100F se ajunge
la Băicoi.
Legătura comunei Bertea cu oraşele Slănic, Plopeni şi Ploieşti se face prin
intermediul DJ 102. Comunei Bertea nu beneficiază de serviciul căii ferate.
Drumurile comunei au imbracaminte asfaltica si se prezinta in general in
stare de viabilitate buna si medie.
Comuna BERTEA are o rețea de drumuri locale în lungime de 67.28 km.
Reţeaua stradală are formă neregulată şi este în proporţie de aproximativ 85.9%
nemodernizată.
Toate loturile gospodăreşti, ca şi unităţile economice, administrative, sociale,
culturale etc. au acces direct la căile de circulaţie, dar parcarea autovehiculelor se
face în principal de-a lungul străzilor, afectând negativ, în mod semnificativ, fluenţa
traficului.
Scurgerea apelor pluviale se realizează de-a lungul străzilor, prin şanţuri care
uneori sunt colmatate; în caz de precipitaţii abundente apele băltind până la
evaporare.
Pentru dezvoltarea corectă a localităţii şi articularea zonelor funcţionale ale
localităţii sunt primordiale dezvoltarea sistemului de circulaţii pietonale, rezolvarea
problemelor generate de circulaţia rutieră – ierarhizarea tramei stradale, separarea
fluxurilor tranzitorii şi de destinaţie şi nu în ultimul rând dezvoltarea localităţii în baza
unei structuri polinucleare de interes public accesibile la nivel pietonal.
Rețeaua stradală a comunei BERTEA prezintă o serie de disfuncționalități.
Dintre cele mai importante amintim: lipsa unor trasee amenajate pentru deplasarea
utilajelor agricole, care să evite tranzitul localităților, precum și evitarea drumurilor
județene;

lipsa

spațiilor

amenajate

pentru

circulația

pietonală;

amenajarea

necorespunzătoare și parțială a unor intersecții rutiere.
Reabilitarea drumurilor comunale, extinderea şi modernizarea trotuarelor în
comună, fac parte din proiectele prioritare ale comunei în următoarea perioadă și
trebuie să se facă în concordanță cu extinderea rețelelor de utilități.
Transportul în comun
Transportul în comun, în comuna BERTEA se realizeaza de către companii
private ce au curse între localitatile importante din judet.
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3.9.2 Circulatia feroviara
Comuna nu are acces la calea ferată, staţia CFR cea mai apropiată este
gara Slănic aflată la 7 Km şi gara Vărbilău la 12 km. Pe DJ 102B este legată de
autogările Plopeni şi Slănic.
3.9.3. Utilităţi publice
3.9.3.1. Alimentare cu apă
Reţeaua de distribuţie în sistem centralizat are lungimea de cca.12.3 km. În
total, prin intermediul sistemului centralizat de alimentare cu apă sunt deservite 550
gospodării la nivelul comunei BERTEA. (conform fişei localităţii actualizată 2020)
3.9.3.2. Canalizare
În prezent în satele componente ale comunei nu există sistem de canalizare
a apelor uzate. Obiectivele social – culturale din comună evacuează apa uzată în
fose septice vidanjabile sau în puţuri absorbante. Locuiţele individuale folosesc
latrine uscate.
3.9.3.3. Alimentare cu energie electrică
În prezent, satele comunei Bertea sunt alimentate cu energie electrică din
sistemul energetic național. Posturile de transformare sunt de tip aerian (LEA 20kV).
Consumatorii sunt alimentați, prin branșamente aeriene. Toate satele componente
ale comunei sunt alimentate cu energie electrică.
Străzile au prevazute retele de iluminat public pe o distanţă de 19 km în
Bertea şi de 6 km în Lutu Roşu –, conform fisei localitatii actualizata 2020).
3.9.3.4. Alimentare cu gaze naturale
Comuna Bertea nu beneficiază de alimentarea cu gaze naturale. Aceastǎ
utilitate edilitarǎ face parte din proiectele prioritare ale comunei în perioada 2021 –
2027.
3.9.3.5. Salubrizare
Deseurile menajere sunt colectate de catre societatea S.C. ROSAL
PLOIEŞTI SRL. Numărul abonaţilor a crescut constant ajungând în anul 2020 la 810
contracte.
3.9.4. Locuinţe
Avand in vedere ca fondul locuibil este intr-o stare medie si indicii de locuire
indica un confort sub media de judet, se apreciaza ca populatia va continua
imbunatatirea nivelului de confort al locuintelor existente prin:
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•

Reparare, consolidare, modernizare;

•

Extinderi cu camera de locuit;

•

Extinderi cu dependinte si anexe;

•

Extinderea lucrarilor de alimentare cu apa;

•

Introducerea canalizarii.

Necesitatile de teren pentru constructii de locuit se pot satisface eficient doar
prin asigurarea unui flux productiv de funciar in toate zonele intravilanului, care sa
furnizeze permanent investitorilor terenuri aflate in proprietate particulara.
Extinderile in suprafete mari pe terenuri agricole introduce in intravilan fara
retea stradala se vor face pe baza unor studii (P.U.Z. – specificate in reglementarile
urbansitice). Zona de locuit este prevazuta a fi protejata de zonele producatoare de
disconfort. Astfel, au fost rezervate zone de protectie sanitara a locuintelor
dimensionate conform normelor si prevazute în general cu plantații de protecție,
astfel:
•

Cimitire – 50m;

•

Zone industriale conform studiilor de impact – 10m;

•

Zone agricole conform studiilor de impact – 200m;

•

Dispensar veterinar – 30m.

Suprafaţa ocupată de locuinţe în intravilanul comunei este de circa 52.113
mp. Din datele furnizate de către Consiliul Local BERTEA și din datele prelucrate de
la Institutul Național de Statistică, putem afirma că numărul de locuinţe din comună
se ridică la 1.377 (la nivelul anului 2019).
Tabelul nr. 4: Situaţia suprafeţei locuibile şi a sistemului de locuinţe
Caracteristici
Locuinţe existente - total - număr

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1358

1359

1361

1366

1370

1374

1374

1377

Locuinţe în proprietatea majoritară
de stat - număr
Locuinţe în proprietatea majoritar
privată - număr

3

3

3

3

3

3

3

3

1355

1356

1358

1363

1367

1371

1371

1374

Suprafaţă locuibilă – total - mp

50592 50815 50916 51265 51616 51937 51937 52113

Suprafaţă locuibilă – proprietate
384
384
384
384
384
majoritară de stat - mp
Suprafaţă locuibilă – proprietate
50208 50431 50532 50881 51232
majoritar privată - mp
Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table

384

384

384

51553 51553 51729

O trăsătură specifică a fondului de locuinţe din mediul rural analizat o
constituie ponderea foarte mare (99,78%) a locuinţelor proprietate privată.
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Pentru grupa de indicatori privind spaţialitatea locuinţelor, în comuna
BERTEA, se înregistrează valori superioare sau comparabile cu cele ale mediei pe
judeţ sau pe ţară. Suprafaţa locuibilă este de 17,18 m²/persoană mai mică cu
6.23m²/persoană decât media pe țară care este de 23,41 m²/persoană.
Alte grupe de indicatori analizaţi au fost numărul de persoane/gospodărie.
Ȋn comuna BERTEA s-a înregistrat în anul 2019: 2.20 persoane/ locuinţă, valoare
inferioară mediei pe ţară, care este de 2,44 persoane/locuinţă.
Tabelul nr.5: Situaţia construcţiilor de locuinţe în ultimii ani
Caracteristici
Locuinţe terminate – total număr
Locuinţe
terminate
din
fondurile poblice - număr
Locuinţe
terminate
din
fondurile private – număr
Autorizaţii
de
construire
eliberate
pentru
clădiri
rezidenţiale (exclusiv pentru
colectivităţi) - număr
Autorizaţii
de
construire
eliberate
pentru
cladiri
pentru comert cu ridicata si
cu amanuntul

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

12

1

2

5

4

4

3

12

2

:

:

:

:

:

:

2

10

1

2

5

4

4

3

10

23

12

5

16

16

13

26

16

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3154

2057

-

-

-

-

Autorizaţii
de
construire
2
eliberate pentru alte cladiri
Autorizaţii
de
construire
eliberate
pentru
clădiri
3050 1829 918
1788
1900
1431
rezidenţiale (exclusiv pentru
colectivităţi) - mp
Autorizaţii
de
construire
eliberate
pentru
cladiri
448
pentru comert cu ridicata si
cu amanuntul
Autorizaţii
de
construire
5608
eliberate pentru alte cladiri
Sursa:http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=LOC101B

Fondul de locuinţe construite este unul dintre punctele forte ale spaţiului rural
analizat, care spre deosebire de alte elemente componente ale acestui spaţiu, a
înregistrat după 1990 o evoluţie favorabilă atât din punct de vedere cantitativ, cât şi
calitativ.

3.10. Populaţia
Populaţia reprezintă elementul de bază al potenţialului economic al unui
teritoriu, astfel cunoaşterea aspectelor privind numărul, structura şi evoluţia acesteia
în timp reprezintă punctul de pornire al tuturor analizelor. Populația rurală reprezintă
cea mai dinamică componentă a spațiului rural și o resursă potențială deosebit de
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importantă pentru dezvoltarea satelor, cu rol hotărâtor în definitivarea politicilor de
dezvoltare rurală.
Populaţia comunei BERTEA, reprezentată prin totalitatea oamenilor ce
locuiesc pe teritoriul acestui spaţiu geografic, diferă ca număr în decursul zecilor şi
sutelor de ani. Evoluţia demografică a comunei BERTEA, aşa cum rezultă din
statisticile vremii, reflectă atât dezvoltarea în timp a localităţii, cât şi procesul istoric
de formare a satelor acesteia. Numărul exact de locuitori, la o anumită dată, se poate
afla numai în urma recensămintelor. Este cunoscut faptul că spaţiul comunei
BERTEA a fost locuit încă din cele mai vechi timpuri, dar datele despre populaţia
aşezată aici nu sunt precise.
În anul 1838, populaţia comunei Bertea număra 234 de familii. În anii
următori populaţia a început să crească numeric manifestând unele fluctuaţii. În anul
1870, localitatea avea 1420 locuitori, iar în anul 1898 populaţia număra 1303
moşneni. După aproape un secol, mai precis în anul 1960, statistica demografică a
comunei se prezintă astfel: 3273 locuitori în anul 1960, 3303 locuitori în anul 1965,
3596 locuitori în anul 1970, 3775 locuitori în anul 1975, 3814 locuitori în anul 1980,
3770 locuitori în anul 1990, 3442 locuitori în anul 2002 şi 3343 locuitori în anul 2011
(la ultimul recensământ).
La nivelul anului 2020 comuna BERTEA are o populaţie totalǎ de 3.033
locuitori. Astfel, din punct de vedere procentual populaţia comunei BERTEA
reprezintǎ aproximativ 0,38% din populaţia totalǎ a judeţului Prahova (787.529
locuitori ). Nu se întrevăd evoluţii deosebite pe termen scurt şi mediu la acest capitol.
Singurele măsuri care pot influenţa în mod pozitiv evoluţia demografică sunt cele
legate de activităţile economice şi de echiparea tehnico-edilitară, măsuri ce depind
numai de administraţia locală.
Tabelul nr. 6: Situaţia populaţiei în decursul anilor 2013 – 2020
Populaţie
Populaţie totală – 1 iulie
(stabilă)
Populaţie la 1 iulie –
masculin
Populaţie la 1 iulie –
feminin
Populaţia totală la 1
ianuarie (stabilă)
Populaţia la 1 ianuarie –
masculin
Populaţia la 1 ianuarie –
feminin

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3274

3242

3205

3177

3122

3091

3050

-

1675

1654

1633

1615

1597

1581

1563

-

1599

1588

1572

1562

1525

1510

1487

-

3315

3258

3219

3183

3148

3118

3068

3033

1695

1668

1641

1622

1607

1594

1572

1553

1620

1590

1578

1561

1541

1524

1496

1480
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Născuţi vii

17

18

27

34

21

14

19

-

Decedaţi

48

43

43

38

34

32

41

-

Căsătorii

14

14

17

12

21

12

15

-

Divorţuri

4

7

1

2

1

4

2

-

6

10

16

12

13

12

4

-

41

38

32

29

30

29

34

-

-35

-28

-16

-17

-17

-17

-30

-

18

21

25

15

34

22

35

-

49

43

45

48

52

54

48

-

-31

-22

-20

-33

-18

-32

-13

-

Stabiliri de reședință în
localitate
Plecări cu reședință din
localitate
Spor
Stabiliri cu domiciliul in
localitate
Plecări cu domiciliul din
localitate
Spor

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP107D
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP201
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP210D
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP212B

3.10.1. Indicatori demografici
În cadrul populaţiei comunei BERTEA nu a existat niciodată o egalitate numerică
între sexul masculin şi cel feminin. De exemplu, pentru perioada analizată, structura
populaţiei pe sexe, din comuna BERTEA apare conform tabelului următor:

Tabelul 7: Structura populaţiei pe sexe şi densitatea populaţiei
Indicatori

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Populaţie total:

3315

3258

3219

3183

3148

3118

3068

3033

- masculin

1695

1668

1641

1622

1607

1594

1572

1553

- feminin

1620

1590

1578

1561

1541

1524

1496

1480

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP107D

Structura pe sexe a populaţiei comunei este echilibrată, în anul 2020, din numărul
total al locuitorilor 3.033, conform datelor oferite de Institutul Naţional de Statistică, 1.553
persoane (51.2%) sunt bărbaţi şi 1.480 (48.8%) sunt femei.

Tabelul 8. Sporul natural în comuna, în perioada 2013-2019
Indicatori demografici

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Numărul născuţilor vii

17

18

27

34

21

14

19

Număr persoane decedate

48

43

43

38

34

32

41

Sporul natural

-31

-25

-16

-4

-13

-18

-22

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP210D

Sporul natural este indicele demografic care caracterizează creşterea sau
scăderea numărului unei populaţii. Acesta reprezintă diferenţa dintre valorile
natalităţii, respectiv a numărului născuţilor vii şi valorile mortalităţii, respectiv a
numărului persoanelor decedate, în cursul unui an.
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Natalitatea a înregistrat, în intervalul analizat o evoluție oscilatorie în
perioada 2013-2019, cu valorea maximă în anul 2016 de 34 născuți vii. Scăderea
natalităţii şi creşterea mortalităţii constituie, în primul rând, efectul negativ al
transferului masiv de populaţie rurală spre oraş.
Deplasările cu caracter definitiv au transformat comuna analizată într-un
întins spaţiu exportator de forţă de muncă, reducând treptat vitalitatea biologică a
colectivităţii BERTEA.
Graficul 3. Evoluţia indicatorilor demografici în perioada 2013-2019

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP308A
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP308B

Populaţia umană reprezintă un sistem dinamic supus în permanenţă
schimbărilor ca urmare a influenţei mişcării naturale (naşterile şi decesele) şi a mişcării
migratorii (imigrările şi emigrările). Conform Institutului Naţional de Statistică, situaţia
populaţiei comunei BERTEA, între anii 2013-2019, se prezintă astfel:

Tabelul 9. Evoluţia populaţiei în decursul anilor 2013 – 2019
Populaţie

2013
14
4

2014
14
7

2015
17
1

2016
12
2

2017
21
1

2018
12
4

2019
15
2

Stabiliri de reședință în
localitate

6

10

16

12

13

12

4

Plecări cu reședință din
localitate

41

38

32

29

30

29

34

-35

-28

-16

-17

-17

-17

-30

18

21

25

15

34

22

35

49

43

45

48

52

54

48

Căsătorii
Divorţuri

Spor
Stabiliri cu domiciliul in
localitate
Plecări cu domiciliul din
localitate

-31
-22
-20
-33
-18
-32
-13
Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP307A
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP307B
Spor
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Structura populaţie pe sexe se poate observa în graficul de mai jos, putând afirma că
în perioada 2010-2017, ponderea din total populaţie este în favoarea populaţiei masculine

Grafic. 4. Evoluţia populaţie pe sexe, în comuna BERTEA în intervalul 20132020

Sursa:

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP308A
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP308B

Din punct de vedere al sosirilor şi plecărilor, la nivelul comunei BERTEA,
pentru perioada analizată (2013-2019) se constată o uşoară inferioritate a celor care
se stabilesc cu reşedinţa pe aceste meleaguri, comparativ cu cei care pleacă cu
reşedinţa din comuna. În anul 2019 se înregistrează un număr de 48 plecări cu
domiciliu din localitate şi 35 stabiliri de domiciliu, rezultând astfel un spor migratoriu
negativ (-13 persoane) pentru comuna analizată.
Grafic. 5. Evoluţia stabilirilor şi plecărilor din localitate, în intervalul 2013-2019

Sursa:

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP308A
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP308B
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Se poate afirma că migraţia, privită ca mişcare în spaţiu a unei populaţii,
reprezintă o componentă principală a acesteia, alături de natalitate şi mortalitate.
Totuşi, importanţa mişcării migratorii este mai redusă, dacă avem în vedere procesul
reproducerii populaţiei, deoarece, prin intermediul acesteia se realizează numai o
deplasare a unor efective de populaţie dintr-o colectivitate în alta. Evoluţia în timp a
numărului şi structurii populaţiei este şi rezultatul mişcării migratorii. Mişcarea
migratorie desemnează forma de mobilitate geografică, care constă în schimbarea
statului rezidenţial. Datorită existenței și permanentizării fluxurilor de populație urbanrural s-a înregistrat, în ultimul deceniu, o creștere numerică și procentuală evidentă a
numărului de locuitori prezenți în comună.

3.11. Forţa de muncă
Din cele mai vechi timpuri, ocupaţia locuitorilor a constat în cultivarea
pomilor fructiferi, a căror producţie era folosită pentru familie dar şi pentru
comercializare, cultivarea de legume pentru strictul alimentar necesar în familie şi
creşterea animalelor în special a oilor, bovinelor, mai puţin a cabalinelor şi caprinelor.
În afara acestor ocupaţii cu caracter agricol, populaţia din comuna Bertea este
angrenată în activităţi meşteşugăreşti, de zidărie şi construcţii.
Pe lângă cei cu ocupaţii bine definite în cadrul comunei, putem identifica,
odată cu începerea procesului de industrializare ce va cuprinde şi judeţul Prahova, o
deplasare a populaţiei active către oraş pentru a lucra în industria mineritului sau a
petrolului. Asfel, paleta meseriilor practicate de cetăţenii din Bertea a devenit foarte
diversificată.
Din cele prezentate, putem concluziona că, cetăţenii comunei Bertea, pe
lângă ocupaţia de bază care este agricultura, erau în acelaşi timp şi muncitori în
industrie, mine, comerţ, etc. De amintit şi faptul că unii dintre ei sunt oameni de
ştiinţă, care şi-au pus viaţa şi activitatea de cercetare în slujba românilor de
pretudindeni.
Populaţia activă este un element important în definirea profilului economic al
unităţii teritoriale studiate. În funcţie de numărul populaţiei ocupate în fiecare ramură
a activităţii productive sau neproductive economice se poate determina caracteristica
unităţii teritoriale. Forţa de muncă constituie un factor important al dezvoltării rurale în
prezent şi viitor, şi poartă amprenta caracteristicilor economiei predominant agricole.
O caracteristică de bază a forţei de muncă din mediul rural o constituie rata de
activitate şi de ocupare mai ridicate, la care se adaugă nivelul mai redus al şomajului.
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Posibilitatea de ocupare a forţei de muncă în activităţile economice şi servicii
din cadrul comunei nu satisface cerinţele resurselor umane de muncă (populaţia aptă
de muncă în vârstă cuprinsă între 16 şi 60 ani).
Din datele recente reiese că populaţia activă cu domiciliul în localitate
lucrează în următoarele ramuri de activitate din cadrul comunei: agricultură, industrie,
construcţii, transporturi, depozitare, comunicaţii, turism, comerţ cu ridicata, amănuntul,
reparaţii autovehicule, administraţie publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă
socială. În afara populaţiei ocupate în activităţile economice şi de servicii din cadrul
comunei, există şi persoane navetiste.
Cu toate acestea, în teritoriu există un disponibil de forţă de muncă
neangajată, fapt care generează fenomenul de şomaj şi de migraţie a unor locuitori
spre alte localităţi, în căutarea de locuri de muncă. Acest fenomen ar putea fi
diminuat prin diversificarea activităţilor productive şi într-o conjunctură mai favorabilă
pentru prelucrarea resurselor materiale din teritoriu.

3.12. Educaţie
În comunitățile rurale, educația și implicit formarea sunt foarte importante.
Totodată, existența infrastructurii școlare creează discrepanțe foarte mari, atât la
nivel rural între sate/comune dar mai ales între rural și urban.
Școala rămâne principala instituție și factor de civilizație din mediul rural.
Învățământul pe aceste meleaguri are vechi tradiții, rădăcinile acestuia mergând în
negura timpului. Nu se cunoaşte cu precizie când a început învățământul să
funcţioneze în comuna Bertea, dar datele publicate în lucrarea „Marele dicţionar
geografic al Românie”, publicat în anul 1898, ne îndreptăţesc să afirmăm că acest
lucru se petrece în anul 1828. Reputaţia şcolii bertene este susţinută şi de pleiada
oamenilor de ştiinţă care au absolvit şcoala locală dar şi de paleta foarte diversificată
a domeniilor absolvite: medicină, inginerie, economie, biologie, chimie etc.
O problemă deosebită pentru spaţiul rural al comunei, din punct de vedere
demografic, respectiv, nivel de educaţie, o constituie şi faptul că pregătirea şcolară a
populaţiei este redusă, fenomen accentuat prin migraţia susţinută a tineretului
educat.
Infrastructura socială rurală, prin faptul că este slab dezvoltată în domeniul
învăţământului se constituie într-un element care influenţează negativ potenţialul
capitalului uman, împiedicând chiar dezvoltarea rurală.
În anul 2020, în comuna Bertea funcţionează o unitate şcolară şi o grădiniţă:
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Foto: Instituţii de învăţământ – sat Bertea
Procesul de învăţământ în comuna BERTEA se desfaşoară în cadrul a 2
instituţii de învăţământ, o grădiniţă, respectiv o şcoală cu clasele I – VIII. În aceste
instituţii îşi desfăşoară activitatea un număr de 17 cadre didactice (la nivelul anului
2018 conform INSSE).
Din păcate populaţia şcolară este în scădere la nivelul comunei, de la 373
elevi în anul 2013 la 257 elevi la nivelul anului 2019. Cauzele reducerii populaţiei
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şcolare sunt multiple. Putem aminti scăderea natalităţii, fenomenul de migraţie,
precum şi dorinta părinţilor ca fii/fiicele lor să înveţe în Ploieşti.
Tabelul nr. 10: Situaţia învăţământului din comuna BERTEA
Învăţământ

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Unităţi de învăţământ – total

1

1

1

1

1

1

1

Preşcolar

-

-

-

-

-

-

-

Primar si gimnazial (inclusiv invatamantul
special

1

1

1

1

1

1

1

Primar si gimnazial

1

1

1

1

1

1

1

373

359

331

317

301

278

257

Populația școlară
Copii inscrisi in gradinite

68

67

75

70

67

64

66

Elevi inscrisi in invatamantul preuniversitar
Elevi inscrisi in invatamantul primar si
gimnazial (inclusiv invatamantul special)
Elevi inscrisi in invatamantul primar (inclusiv
invatamantul special)
Elevi inscrisi in invatamantul gimnazial
(inclusiv invatamantul special)
Elevi inscrisi in invatamantul primar si
gimnazial

305

292

256

247

234

214

191

305

292

256

247

234

214

191

148

129

107

112

115

115

109

157

163

149

135

119

99

82

305

292

256

247

234

214

191

Elevi inscrisi in invatamantul primar

148

129

107

112

115

115

109

Elevi inscrisi in invatamantul gimnazial

157

163

149

135

119

99

82

Personal didactic

22

22

21

21

20

18

17

Invatamant prescolar

4

4

4

4

4

4

4

18

18

17

17

16

14

13

6

5

5

5

5

5

5

Invatamant primar si gimnazial (inclusiv
invatamantul special)
Invatamant primar (inclusiv invatamantul
special)
Invatamant gimnazial (inclusiv invatamantul
special)

12

13

12

12

11

9

8

Invatamant primar si gimnazial

18

18

17

17

16

14

13

Invatamant primar

6

5

5

5

5

5

5

Invatamant gimnazial

12

13

12

12

11

9

8

Săli de clasă şi cabinete şcolare

17

21

21

21

21

21

21

Laboratoare şcolare

1

1

1

1

1

1

1

Săli de gimnastică - total

-

-

-

-

-

-

-

Terenuri de sport

-

-

-

-

-

-

-

22

24

24

24

24

24

24

PC-uri – total

Sursa: statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table

3.13. Culte, cultură şi artă
3.13.1. Culte
Adorarea mistică, religioasă a populaţiei din comuna Bertea este foarte
ridicată. De-a lungul timpului situarea pe religii a populaţiei comunei nu a suferit
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fluctuaţii mari. În anul 1941 toţi cetăţenii comunei erau ortodocşi, cu excepţia unuia
care era adventist. În 2002, din totalul de 3.442 locuitori 3.336 erau de religie
ortodoxă (respectiv 96,93%), 93 erau creştini după evanghelie (respectiv 2,70%), 12
erau de religie adventistă (respectiv 0,35%) şi unul reformată (respectiv 0,02%).
Recensământul din 2011 a evidenţiat ponderea foarte mare a credincioşilor
ortodocşi. Activitatea religioasă s-a desfăşurat şi se desfăşoară în două biserici
ortodoxe, fiecare cu o parohie de sine stătătoare.
Spiritualitatea creştin-ortodoxă din comună este reprezentată prin 2 parohii
(Parohia Bertea I şi Parohia Bertea II). În comuna Bertea, se găsesc ctitorite două
biserici:
- Biserica cu hramul „Sf. Apostol Petru şi Pavel” din Bertea;

Această parohie se află amplasată în centrul comunei. Are formă de cruce şi
a fost fondată în anul 1850 de familia Vlădoiu Radu şi Ion împreună cu enoriaşii. Deşi
fondată în anul 1850, biserica intră în proces de renovare trei ani mai târziu, care va
dura până în anul 1860. În anul 1926 s-a făcut o reparaţie capitală atât la zidărie cât
şi la pictură. Tot acum, biserica este învelită cu tablă. După cutremurul din 1940,
biserica este reparată din nou, fiind refăcute zidăria şi pictura.
Suprafaţa de teren pe care biserica o acoperă este de 130mp, iar terenul din
jurul bisericii este în suprafaţă de 112mp. Clopotniţa a fost construită în anul 1935 din
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piatră mozaicată şi ciment. Biserica se află amplasată pe centrul cimitirului, cu o
poziţie excentrică spre est.
-

Biserica cu hramul „Cuvioasa Paraschiva” din Bertea;

Este situată în partea de nord-vest a comunei şi a luat fiinţă prin dezlipirea
acesteia de la parohia Bertea, în anul 1914. Biserica veche avea hramul „Sf. Treime”
şi era situată în cimitirul Bertea II, fiind monument istoric. Biserica nouă s-a clădit pe
un alt teren având hramul „Cuvioasa Paraschiva”. A fost construită din piatră şi
cărămidă, iar acoperişul din tablă. Construirea bisericii a început în anul 1908 şi s-a
finalizat în anul 1914. Biserica are formă de cruce cu trei turle. După cutremurul din
1940, biserica a suferit câteva avarii ce au fost reparate ulterior.
- Biserica creştină adventistă de ziua a şaptea din Bertea;
Biserica Adventistă este recunoscută drept cult în anul 1950 prin Decretul
numărul 1203/1950. Adventiştii de ziua a şaptea cred că există un singur Dumnezeu:
„Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, Dumnezeu este nemuritor, atotputernic, atotcunoscător,
mai presus de toate şi pretutindeni prezent...”
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- Cultul creştini după Evanghelie;
Creştinii după evanghelie recunosc pe Dumnezeu ca Tată, recunosc ca
Domn şi Mântuitor pe Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu; se supun cuvântului
lui Dumnezeu. Au ca scop trăirea unei vieţi curate din punct de vedere spiritual,
moral, şi fizic, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. În Bertea există două
biserici, fiecare credincios fiind înscris în registrul de membrii. Biserica evanghelică
îşi desfăşoară activitatea prin adunări publice şi adunări pentru credincioşi. Acest cult
practică botezul la maturitate.
3.13.2. Cultură şi artă
O componentă importantă a vieţii satului este cea culturală, domeniu care
poate contribui în mod specific la creşterea gradului de atractivitate a satului pentru
populaţia tânără. Mijloacele prin care se induce cultura în mediul rural sunt: căminele
culturale, bibliotecile, cinematografele, radioul, televiziunea.
Localitate montană, cu oameni liberi, harnici şi cu minte sănătoasă, comuna
Bertea are din vechime, o viaţă spirituală bogată. Acţiunile cultural-artistice, alături de
serbările şcolare, au fost desfăşurate începând cu anii de la sfârşitul celui de-al
doilea razboi mondial.
Căminul cultural, instituţie care-şi va pune amprenta pe viaţa cultural-artistică
a localităţii, îsi are debutul în anul 1955. Mărturiile localnicilor plasează apariţia
bibliotecii prin anii 1940, când în incinta şcolii de la centrul comunei a funcţionat o
mică bibliotecă, cu precădere orientată către populaţia şcolară, către cadrele
didactice şi mai puţin spre public.
Un plus activității cultural-artistice au adus şi participările la concursurile de
dans, unde s-au obţinut numeroase premii. Anual în comună se organizează
festivalul folcloric „Plai străbun”, cu ocazia Târgului tradiţional de „Sân’ Petru”.
Biblioteca Bertea este câstigatoarea unuia dintre cele şase proiecte din ţară
finanţate de Fundaţia INTERNATIONAL RESEARCH & EXCHANGE BOARD (IREX).
Proiectul a fost

implementat în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană N. Iorga,

Consiliul Local Bertea şi Şcoala Gimnazială Bertea alături de sponsori şi voluntari din
comunitate. Implementarea proiectului a început la data de 12 Aprilie 2013 odată cu
deschiderea oficială.
Obiectivul proiectului a fost înfiinţarea unui club al copiilor în care şaizeci de
copii cu vârsta între 10 şi 16 ani să participe pe o perioada de trei luni la diferite
activităţi menite să dezvolte abilităţi şi aptitudini educaţionale şi activităţi distractive.
66
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI BERTEA 2021-2027

În cadrul acestui club copiii au beneficiat de: cursuri de iniţiere IT livrat de trainerii
bibliotecii judeţene - pentru douăzeci de copii; curs de conversaţie în limba englezapentru douăzeci de copii; curs de limba română after school pentru douăzeci de copii
şi opt sesiuni de activităţi distractive constând în joc sah, joc scrable, karaoke. Scopul
proiectului a fost de petrecere a timpului liber al copiilor la bibliotecă pentru a învăţa
lucruri noi.
În comuna BERTEA îşi desfǎşoarǎ activitatea un cǎmin cultural. În comunǎ
se mai aflǎ şi o bibliotecǎ publică.
Biblioteca sǎteascǎ înzestreazǎ comuna BERTEA cu 14.724 de volume
mândrindu-se cu 410 cititori activi şi cu 2406 volume eliberate la nivelul anului 2019.
Cultura şi arta
Biblioteci – total - număr
Biblioteci publice - număr
Volume existente în biblioteci - numǎr
Cititori activi la biblioteci – numǎr
Volume eliberate – numǎr
Personal angajat în biblioteci

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
13692 13522 14622 14671 14699 14708 14724
559
504
415
431
416
430
410
2768 2704 1735 2866 3025 2835 2406
1
1
1
1
1
1
1

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=ART107A

Foto: Biblioteca sătească – sat Bertea
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Spiritualitatea crestin-ortodoxa din comuna este reprezentata prin trei parohii
care au imprumutat unele elemente din cultul ortodox si din folclorul tracic al
inaintasilor nostrii reusind sa se deosebeasca in linii mari si sa creeze astfel stilul
local original..
Astăzi, când facem parte din familia unită a ţărilor europene, când relaţiile
dintre aceste state, bazate pe încredere şi întrajutorare, sunt mult mai prietenoase,
când graniţele devin treptat doar imaginare, naţiunile pot dăinui în timp prin ce au mai
trainic şi mai valoros.
Pentru ca generaţiile care ne urmează să cunoască rădăcinile poporului şi
evoluţia sa pe treptele istoriei, este de datoria noastră, a celor cu misiunea de
educatori, să le lăsăm cât mai puţin alterată zestrea de care vorbeam, pentru a ne
recunoaşte şi a nu uita că am fost şi că suntem români. Oriunde, în Europa şi în
lume, oricâtă unitate în diversitate ar exista, ceea ce ne păstrează identitatea sunt
graiul, portul şi obiceiurile.

3.14. Sănătate
Reforma sistemului de sǎnǎtate are ca principale obiective îmbunǎtǎţirea
stǎrii de sǎnǎtate a populaţiei, creşterea eficienţei utilizǎrii resurselor şi creşterea
nivelului asistenţei medicale acordate populaţiei şi a calitǎţii serviciilor medicale.
Mǎsurile de reformǎ privesc, în principal restructurarea modului de
organizare şi furnizare a serviciilor destinate îngrijirii sǎnǎtǎţii şi schimbarea modului
de finanţare a activitǎţii şi sunt centrate pe introducerea asigurǎrilor sociale de
sǎnǎtate.
Asigurarea serviciilor medicale în comuna BERTEA se face prin intermediul
cabinetului medical individuale. La nivelul comunei funcţionează un cabinet
stomatologie şi un punct farmaceutic.
Tabelul nr. 11: Situaţia sistemului de sănătate din comună
Sănătate

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Medici de familie-proprietate publică-număr

2

2

2

-

-

-

-

Medici de familie-proprietate privată -număr
Personal mediu sanitar-sector publicpersoane
Personal mediu sanitar-sector privat-

-

-

-

2

2

2

1

2

3

3

-

-

-

0

-

-

-

3

3

3

3

persoane
Stomatologi -sector privat-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

-

-

-

1

1

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

1

Farmacisti - sector privatCabinete medicale individuale (de familie) sector public
Cabinete medicale individuale (de familie)sector privat
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Cabinete stomatologice - sector privat
Farmacii - sector privat

1

1

-

-

1
-

1
-

1
-

Puncte farmaceutice

-

-

-

-

-

1

1

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=ART108B

3.14.1. Asistenţǎ socialǎ
Asistenţa socială desemneaza un asamblu de institutii, programe, masuri,
activitati profesionalizate, servicii specializate de protejare a persoanelor, grupurilor,
comunitatilor, cu probleme speciale, aflate temporar in dificultate, care datorita unor
motive de natura economica, socio-culturala, biologica sau psihologica nu au
posibilitatea de a realiza prin mijloace si eforturi proprii, un mod normal, decent de
viata.
Serviciile sociale sunt definite ca reprezentand ansamblul de masuri si
actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup,
in vederea depasirii unor situatii de dificultate, pentru prezervarea autonomiei si
protectiei persoanei, pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale si
promovarea incluziunii sociale. Serviciile sociale sunt asigurate de catre autoritatile
administratiei publice locale, precum si de persoane fizice sau persoane juridice
publice ori private, in conditiile actelor normative in vigoare.
Asistenta Sociala este definita prin Legea Asistentei Sociale – Legea
292/2011. Legea defineste profesia, domeniul de interventie, populatiile tinta, precum
si principiile de interventie in Asistenta Sociala. Legea Asistentei Aociale, este in
acord cu principiile si politicile Uniunii Europene cu privire la protectia sociala, si in
sens mai larg, cu principiile unei societati democratice, bazate pe respectul fata de
fiinta umana si drepturile ei inalienabile.
Sistemul National de Asistenţă Socială Reprezinta ansamblul de institutii si masuri
prin care statul, prin autoritatile administratiei publice centrale si locale, colectivitatea
locala si societatea civila intervin pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea
efectelor temporare ori permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea
sau excluziunea sociala a persoanei, familiei, grupurilor ori comunitatilor.
Asistenta sociala, componenta a sistemului national de protectie sociala,
cuprinde serviciile sociale si prestatiile sociale acordate in vederea dezvoltarii
capacitatilor individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, cresterea
calitatii vietii si promovarea principiilor de coeziune si incluziune sociala.
Serviciul de asistenţǎ socialǎ este organizat în cadrul primǎriei ca serviciu
distinct.
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3.15. Agricultură
Condiţiile geografice şi climaterice ale zonei au determinat locuitorii sǎ
practice o serie de activitǎţi predominant agricole cum ar fi: cultura pomicolǎ,
cultivarea plantelor şi creşterea animalelor.
Fondul funciar al comunei pe categorii de folosinţǎ se prezintǎ în tabelul
urmǎtor, astfel:

Tabelul nr. 12. Fondul funciar al comunei BERTEA la nivelul anului 2018
Agricultura

SUPRAFATA
AGRICOLA

2018

Suprafaţa arabilǎ - ha

10

Suprafaţa – livezi şi pepiniere pomicole – ha

400

Fâneţe

1.321

Suprafaţa – pǎşuni – total - ha

SUPRAFATA
NEAGRICOLA

592

Total suprafaţǎ agricolǎ

2.323

Suprafaţa cu pǎduri – total – ha

2.300

Suprafaţa cu ape/bǎlţi - total – ha

102

Suprafaţa ocupatǎ cu construcţii - total – ha

78

Suprafaţa – cǎi de comunicaţii şi cǎi ferate - total – ha

219

Terenuri degradate şi neproductive

210

Total suprafaţǎ neagricolǎ

2.909

TOTAL

5.232

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR101B

Modul de utilizare al terenurilor relevă o a pondere a fâneţelor de
(56.86%) secondate, la mere distanţă, de păşuni (25.48%).
Pentru Comuna BERTEA , strategia dezvoltării agriculturii trebuie să aibă în
vedere:
- integrarea producției agricole cu industria alimentară, rețeaua de
depozitare, transport;
- refacerea efectivelor de animale pentru satisfacerea în parte a cerințelor
populației;
- realizarea securității alimentare;
- distribuție și comercializare, corespunzător cerințelor de consum.
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Grafic 6. Ponderea terenurilor agricole şi neagricole din suprafaţa totală a
comunei BERTEA la nivelul anului 2019

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR101B

Grafic 7. Situaţia terenurilor neagricole în comuna BERTEA , în anul 2019

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR101B

3.15.1. Producţia vegetală
În ceea ce priveşte cultura plantelor, comuna Bertea se remarcă prin
suprafaţa relativ mică de aproximativ 10 ha.
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3.15.2. Pomicultura
În comuna Bertea sectorul pomicol este foarte dezvoltat şi poate reprezenta
o oportunitate pentru locuitorii comunei.
Ca o activitate complementară activităților agricole tradiţionale şi care
beneficiază de elemente valoroase ale cadrului natural şi ale fondului de locuit se
poate dezvolta în comuna Bertea agroturismul.
3.15.3. Zootehnia
Referitor la creşterea animalelor, comuna analizată prezintă o concentrare
însemnată a ovinelor şi bovinelor, fapt ce se traduce prin producţii pe măsură .
Producţia animalieră reprezintă o îndeletnicire din cele mai vechi timpuri. Locuitorii
comunei au avut constant în atenţie cunoaşterea, reproducerea, creşterea,
alimentaţia, ameliorarea şi exploatarea animalelor domestice.
Principala preocupare este de creştere a bovinelor, a ovinelor şi în secundar
creşterea păsărilor (găini, gâşte, raţe, curci) şi porcilor. Preocupările zootehnice ale
locuitorilor comunei Bertea, nu au avut şi nu au caracter industrial, ci mai degrabă
unul de tip gospodăresc materializat în creşterea a 1-3 bovine, 1-3 porcine, 7-8
ovine, 10-15 găini, 7-8 raţe 4-6 curci etc.
Albinăritul este o veche îndeletnicire a bertenilor. Importanţa economică a
creşterii albinelor este mare atât pentru producerea de miere, ceară şi propolis cât şi
pentru polenizarea pomilor fructiferi sau a culturilor de legume aflate pe lângă casă.
O parte din cetăţenii comunei folosesc mierea în hrana curentă, alţii pentru o anumită
afecţiune, servind-o ca medicament. Este folosită la combaterea insomniei, contra
tusei, pentru arsuri, guturai, dureri musculare şi articulare etc.
Importanța sectorului zootehnic este definită de faptul că produsele animale
sunt de interes național, indispensabile în structura bunurilor alimentare necesare
populației.
În acest sector se propune încurajarea zootehniei în localitate deoarece
deține importante suprafețe de pășuni și fânețe, creșterea gradului de valorificare a
potențialului zootehnic, mărirea gradului de ocupare a capacității complexelor
zootehnice.
Măsurile care vor susține realizarea obiectivelor propuse vor fi de natură
tehnică, economico-financiară și de dezvoltare a exploatației zootehnice. Efectele
acestor măsuri vor apărea, mai ales în cadrul sectorului privat al creșterii animalelor,
prin mărirea numărului de animale pe exploatație zootehnică și îmbunătățirea
condițiilor de creștere și exploatare a animalelor.
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Efectivul de animale la nivelul comunei Bertea este redat în tabelul următor:
Anul

2019

Efective de animale în Bertea

Număr

Bovine

473

Porcine

1475

Ovine

3624

Păsări

7897

Caprine

365

Cabaline

184

Sursa: Recensământul agricol 2019
Activitatea zootehnică este într-un regres continuu, determinat atât de
reorientarea locuitorilor, cât şi de dispariţia populaţiei vârstnice, şi păstrătoare de tradiţii,
care mai practică o activitate în sectorul primar.
Referitor la mecanizarea agriculturii, dotarea cu tractoare şi maşini agricole nu
a cunoscut o creştere accentuată în sectorul privat. Nu există în dotare maşini sau utilaje
agricole. În cazul majorităţii populaţiei ce practică o activitate agricolă în perimetrul
propriilor gospodării, se utilizează gunoiul de grajd ca şi îngrăşământ.
Termen deja încetăţenit în alte ţări membre U.E., dar sub alt generic (agricultură
biologică sau agricultură organică), agricultura ecologică reprezintă o nouă modalitate
de producţie agricolă, raportată la orice sector agricol, ce a prins contur şi la nivelul ţării
noastre. Produsele ecologice comercializate primesc o etichetă (sigla „ae”) ca semn
distinctiv de acreditare din partea MAPDR-ului, dar şi ca element de vizibilitate pentru
consumatori. Momentan, pentru comuna analizată singurii producători agricoli ecologici
sunt cei din domeniul apiculturii, domeniu ce dobândeşte această calitate prin metodele
de producţie ecologică utilizate (tratamentele aplicate stupilor) sau datorită calităţii
mediului înconjurător.

3.16. Economia
Analiza realizată pe baza cifrelor statistice este doar una cantitativă ea
bazându-se pe numărul agenţilor economici, şi nu pe cifra de afaceri, profit sau
număr de angajaţi.
O scurtă analiză a activității sectorului productiv în comuna BERTEA se
impune din două motive:
• datorită contribuției semnificative pe care funcţionarea unor astfel de entități
pe teritoriul unei localități îl are în general pentru dezvoltarea și autonomia respectivei
comunități;
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• datorită faptului ca aderarea la Uniunea Europeană se materializează în
fonduri nerambursabile, care pot fi accesate în cea mai mare parte de sectorul de
producţie.
În mediul rural, se desfăşoară o serie de activităţi neagricole (prelucrarea
unor materii prime agricole, comerţ, transporturi etc.), care au un impact pozitiv
asupra comunităţilor rurale, contribuind la asigurarea de venituri complementare si la
creşterea gradului de utilizare a forţei de muncă.
Activitatea industrială din cadrul comunei BERTEA este reprezentată prin
câteva unităţi economice, care prelucrează în general resursele existente în teritoriu
şi angajează o mică parte din populaţia activă a comunei. Comerţul şi serviciile sunt
prezente în comuna BERTEA prin activităţi diversificate oferite populaţiei, astfel:
fabricarea produselor de panificaţie şi patiserie, activităţi de construcţii, zidărie, etc.
Mica industrie este reprezentată în comună de către societăţi comerciale care
desfăşoară activităţi precum:
Nr.
crt

Numele firmei

Cifra de afaceri
(lei)

Profit (lei)

1.

DALION SRL

8 672 067

643 932

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

VEROT TRANS SRL
MANAILA COM SRL
DIALUZ INVEST SRL
ECOHOLT SILVATREE SRL
MORE SOLUTIONS & SERVICES SRL
MAXISCOP TEREN INVEST
KONYART GRUP RL
OFFICE EXPERT TECH SRL
PECOSINVEST SRL

2 869 230
2 034 448
557 167
415 790
278 429
263 912
247 175
240 784

108 685
49 293
13 588
87 105
148 715
-34 365
737
84 501

39 284

25 277

Sursa: https://www.listafirme.ro/prahova/BERTEA/o1.htm

Principalele obiective generale în dezvoltarea comunei BERTEA, pe termen
lung şi mediu sunt:
- dezvoltarea infrastructurii de bazǎ;
- relansarea turismului în general;
- creşterea potenţialului economic
- îmbunǎtǎţirea calitǎţii vieţii;
- valorificarea produselor tradiţionale tip artizanat;
-creştera competitivitǎţii şi performanţelor activitǎţii în industrie, investiţii şi în
special în agriculturǎ;
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- stimularea spiritului întreprinzǎtor;
- protejarea şi conservarea biodiversifitǎţii şi a habitatului natural;
- energie electricǎ (modernizatǎ pe stâlpi de beton şi iluminat stradal);
- asigurarea unui sistem durabil de alimentare cu gaze naturale (sursa în
localitate, dar nu existǎ reţea de gaze);
- reabilitarea drumurilor;
- telefonia (vodafone).
Încurajarea dezvoltǎrii întreprinzǎtorilor privaţi va trebui sǎ fie o politicǎ
prioritarǎ în dezvoltarea comunei, atât în planificarea urbanisticǎ şi amenajarea
teritoriului cât şi în politica fiscalǎ. Dezvoltarea în comunǎ a micilor întreprinzǎtori–
microîntreprinderi, dar mai ales a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM – uri) – trebuie
susţinutǎ mai ales dacǎ acestea folosesc sau antreneazǎ forţa de muncǎ localǎ şi
valorificǎ resurse naturale locale.

3.17. Turism

Turismul este una din ramurile economice care au cunoscut cea mai rapidǎ
expansiune în ultimele decenii. Motivaţiile turiştilor sunt foarte diverse: unii turişti
cautǎ odihnǎ și relaxare, alţii aventurǎ, unii turişti preferǎ natura, în timp ce alţi turişti
vor sǎ descopere locuri noi sau sunt interesaţi de obiectivele cultural - istorice sau de
manifestǎrile culturale. Refacerea sǎnǎtǎţii se numarǎ de asemenea, printre
motivaţiile turistice frecvent întâlnite.
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Graţie peisajului mirific, a conditiilor de climă şi relief deosebit de propice,
munţilor cu o floră şi o faună pe cât de bogată pe atât de variată, poate reprezenta
astăzi o zonă de interes turistic a judeţului. Resursele comunei Bertea sunt variate.
Cu toate acestea, la nivelul comunei nu există încă o intenţie de organizare şi
practicare a turismului. Comuna Bertea dispune de case arătoase, igienice, cu
posibilităţi de acordare a hranei obţinute ecologic în propriile gospodării, cu camere
spaţioase şi cu mobilier modern.
Resursele atractive ale comunei sunt: cadrul natural şi obiectivele de
provenienţă antropică. Prin poziţia geografică, comuna dispune de un cadru natural
pitoresc. Pe lângă relief, flora, vegetaţia şi fauna asigură relaxarea sufletească.
Comuna Bertea dispune şi de câteva obiective antropice interesante pentru
potenţialii turişti. Amintim aici cele două biserici, crucea de pe vremea lui Mihai
Viteazul, multe troiţe vechi, unele unice în judeţ sau chiar în ţară.
Casa memorială „Dan David”, simbol al culturii bertene necesită reparaţii şi
introdusă în circuitul turistic. În Bertea există Muzeul de minerale şi roci „Mircea
Enăchescu” alcătuit din colecţii deosebit de importante ştiinţific.
Ca forme de turism putem enumera: agroturismul, ecoturismul, turismul
cultural, de îngrijirea sănătăţii (exploatarea izvoarelor cu apă minerală de la Piatra
Înfierată şi din punctul Măciuca). Totodată comuna beneficiază de un important
potenţial pentru dezvoltarea turismului de aventură, a cicloturismului.
Cazarea şi alimentaţia turiştilor se poate realiza în casele ţărăneşti
tradiţionale, bine gospodărite, ce pot oferii servicii optime de odihnă, recreere şi
igienă. Hrana provine din gospodăria privată şi este de origine vegetală şi animală
(carne, brânză, lapte, ouă, legume şi fructe).
În ceea ce priveşte domeniul turismului, Consiliul Local al comunei BERTEA
va avea în vedere urmtoarele obiective:
Cu o modernizare a infrastructurii în general, şi cu precǎdere a cǎilor de
circulatie rutierǎ, a reţelelor de alimentare cu energie electricǎ, apǎ şi canalizare, vor
putea fi promovate forme de turism şi produse turistice noi: turism de week-end,
turismul de recreere, agroturismul.
DEZVOLTARE REGIONALĂ

În plan intern, Consiliul Local BERTEA, promoveazǎ dezvoltarea economico
- socialǎ, ştiinificǎ şi culturalǎ durabilǎ optimǎ a teritoriului cu respectarea autonomiei
şi a atribuţiunilor comunei, dar în corelare cu programulşi planul regional, în reţele de
dezvoltare policentricǎ.
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1. Întǎrirea şi extinderea cooperǎrii cu instituţii şi organizaţii internaţionale şi
regionale;
2. Dezvoltarea economicǎ sustenabilǎ şi sprijin pentru IMM-uri;
3. Creşterea competitivitǎţii şi a convergenţei intra-regionale în privinţa
actului administrativ.
4. Creşterea atractivitǎţii turistice şi implicit dezvoltarea serviciilor turistice în
comunǎ.
Turismul pentru orice aşezare constituie o alternativǎ pentru zonele
defavorizate sau pentru cele afectate de restructurare şi somaj. Valoarea
potenţialului turistic al judeţului Prahova şi stadiul actual de valorificare insuficient
exploatat, permite conturarea unor direcţii de dezvoltare.
Concluzia: Datorită organizării regionale, facilităţilor fiscale şi avantajelor
oferite, la nivelul zonei există posibilităţi multiple de a se investi în turism.
Cadrul natural cu valoare deosebită favorizează dezvoltarea turismului de
agrement. De asemenea se poate dezvolta şi agroturismul. Datorita organizarii
regionale, facilitatilor fiscale si avantajelor oferite, la nivelul zonei exista posibilitati
multiple de a se investi in turism. Cadrul natural cu valoare deosebita favorizeaza
dezvoltarea turismului de agrement si agroturismului. Comuna BERTEA dispune de
numeroase resurse naturale si obiective de atracţie turisică.
Monumente istorice si obiective turistice:
Nr.
crt.
LMI

Cod 1991/1992

Denumire

Adresa

Datare

386

PH -II - m - B -16348

Casa Constantin
Tănase

sat BERTEA; comuna
BERTEA, 62

1889 - 1911

387

PH -II - m - A -16349

Biserica "Sf. Petru şi
Pavel"

sat BERTEA; comuna
BERTEA, 165

mijl. sec. XIX

388

PH -II - m - B -16350

Casa Ioana Boghici

sat BERTEA; comuna
BERTEA, 498

sf. sec. XIX

389

PH -II - m - B -16351

Casa Ioana Şinca

sat BERTEA; comuna
BERTEA, 551

înc. sec. XX

390

PH -II - m - B -16352

Casa Sorin Teleanu

sat BERTEA; comuna
BERTEA, 556

sf. sec. XIX

391

PH -II - m - B -16353

Han cu cârciumă şi
prăvălie Maria Lăcătuş

sat BERTEA; comuna
BERTEA, 572

1900

392

PH -II - m - B -16354

Casa Ion Vlădoiu

sat BERTEA; comuna
BERTEA, 673

înc. sec. XX

393

PH -II - m - B -16355

Casa Cornel Cojocărel

sat BERTEA; comuna
BERTEA, 678

1913
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394

PH -II - m - B -16356

Casa Ioana Petrescu

sat BERTEA; comuna
BERTEA, 684

sf. sec. XIX

395

PH -II - m - B -16357

Casa Gheorghe
Ştefan

sat BERTEA; comuna
BERTEA, 723

sf. sec. XIX

1008

PH-IV-m-B-16883

Cruce de pomenire
(de drum) din piatră

În faţa salonului de
dans

1598

Sursa: http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/LMI-PH.pdf

Foto. Monumente istorice din comună Bertea

Primul monumentul, Cruce de pomenire din piatră este unic în judeţul
Prahova, având importanţă naţională, fiind trecut în Arhivele Statului. Crucea poartă
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un medalion cu motiv solar şi o inscripţie în slavonă. Pe braţul lateral drept stă scris
„la anul 1598, decembrie 20, Dumitraşcu, Voica cu tot neamul şi Radu cu tot
neamul,...eu cu tot neamul, cu tot neamul, cu tot neamul”. Crucea neacoperită se
menţine în stare bună datorită calităţii acesteia.
Al doilea monument datează din anii 1661-1662 şi reprezintă urmele unei
cruci distruse, înălţată în timpul domniei lui Grigore Ghica.
Al treilea monument a fost ridicat în anul 1925 cu contribuţia obştei, în
memoria eroilor căzuţi în primul război mondial.
Al patrulea monument a fost ridicat în cinstea eroului Ion Belciug, care a
intrat în istorie ca primul soldat român cazut în primul război mondial.
În anul 2004, a fost ridicat monumentul din faţa Şcolii Generale cu clasele I-X
din centrul comunei şi Căminului Cultural. Simbolizează respectul pentru vitejia
ostaşilor berteni plecaţi să lupte în cel de-al doilea război mondial.
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3.18. Administraţia publicǎ
Conducerea Primăriei comunei BERTEA este reprezentată de către domnul
Primar Boghici Aurelian, împreună cu Domnul Viceprimar Bunescu Georgel şi
Secretar Buzoiu Georgeta.

Foto: sediul Primăriei comunei BERTEA
Primǎria BERTEA este organizatǎ şi funcţioneazǎ potrivit prevederilor Legii
nr. 215/2001 privind administraţia publicǎ localǎ, cu modificǎrile şi completǎrile
ulterioare, OUG 57/2019 şi în conformitate cu hotǎrârile Consiliului Local BERTEA
privind aprobarea organigramei, a numǎrului de posturi şi a statului de funcţii ale
aparatului propriu de specialitate.
Primarul, viceprimarul, secretarul, împreunǎ cu aparatul propriu de
specialitate constituie o structurǎ funcţionalǎ cu activitate permanentǎ, denumitǎ
Primǎria BERTEA care aduce la îndeplinire hotǎrârile Consiliului Local şi dispoziţiile
primarului, soluţionând problemele curente ale colectivitǎţii locale.
Consiliul Local BERTEA, prin primǎria comunei realizeazǎ atribuţiile conferite
de Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificǎrile şi completǎrile
ulterioare, OUG 57/2019.
80
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI BERTEA 2021-2027

Serviciile furnizate de Primǎria comunei BERTEA cetǎţenilor se realizează
prin următoarele compartimente:
 Poliţie locală;
 Cultură;
 Stare civilă;
 Consilier al Primarului;
 Guard;
 Achiziţii publice;
 Financiar contabil;
 Impozite şi taxe;
 Cadastru-Urbanism;
 Muncitor;
 Sofer;
 Asistență socială;
 Registru agricol;
 Mecanic utilaje.
ORGANIGRAMA COMUNEI BERTEA

Sursa: date furnizate de Primaria comunei BERTEA
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Consiliul Local BERTEA este format din 17 consilieri locali. În urma
alegerilor desfășurate în anul 2016, componența Consiliului Local BERTEA arată
astfel:


5 consilieri PNL;



4 consilieri PSD;



1 consilier ALDE;



1 consilier PNTCD



1

consilier

PMP.

(conform

datelor

prelucrate

de

pe

site-ul

http://www.comunabertea.ro/componenta-consiliului-local/)
Marea problemă a primarului şi a Administraţiei Publice locale a fost şi va fi
bugetul local. Primarul, prin implicarea sa directă şi printr-o bună colaborare cu
Consiliul Judeţean Prahova şi cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice Prahova, a
încercat să găsească toate sursele financiare posibile pentru atingerea obiectivelor
de dezvoltare propuse.
Obiectivele realizate sunt de importanţă majoră pentru strategiile de
dezvoltare propuse.
Important este că primarul acestei comune a realizat aceste lucruri cu muncă
asiduă şi cu responsabilitate, cu sprijinul Consiliului Local BERTEA şi al angajaţilor
primăriei.
Potrivit legii, primăria comunei BERTEA îndeplineşte următoarele categorii
principale de atribuţii:
 atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al
consiliului local, instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi societăţilor
comerciale;
 atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a comunei;
 atribuţii privind gestionarea patrimoniului comunei;
 atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine;
 atribuţii privind cooperarea inter-instituţională;
 alte atribuţii prevăzute de lege.
Toate informaţiile de interes public utile pentru cetăţenii comunei sunt
prezentate şi actualizate la avizierul din holul primăriei. De asemenea, pe site-ul
primăriei sunt aduse la cunoştinţa celor interesaţi diferite informaţii de interes public:
hotărâri ale Consiliului local, declaraţii de avere, organigrama, programul de
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funcţionare

al

serviciilor

publice,

datele

de

contact

ale

instituţiei

şi

ale

reprezentantului legal.
 Primăria dispune de un sistem informatizat şi de reţea de calculatoare.
Există baze de date la nivelul instituţiei, îndeosebi la nivelul serviciului economic al
primăriei.

3.19. Analiza SWOT
Vom încerca să stabilim punctele tari şi slabe ale comunei, precum şi
oportunităţile prezente și viitoare, dar, şi ce s-ar întâmpla, dacă am urmări planul de
dezvoltare propus de prezenta strategie.
De la bun început trebuie spus că, fără o strategie, nu te poţi nici dezvolta,
nici atrage investitori şi nici fonduri europene. De aceea, conducerea primăriei
BERTEA a înţeles pericolul şi a facut demersuri pentru realizarea acestei Strategii de
Dezvoltare Locală. Ceea ce dorim noi să evidenţiem, sunt concluziile, analiza
informaţiilor cunoscute şi sinteza lor printr-o altă perspectivă, mai aplecată spre
dezvoltare, spre cerinţele secolului XXI, spre programe şi proiecte. Analiza de faţă
stă la baza întregii lucrări şi este forma modernă de a justifica proiecte. Marea artă a
acestei analize este să transformăm, ceea ce până ieri era o imposibilitate, într-o
victorie.
Orice comună trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în
ceea ce priveşte dezvoltarea sa în viitor. Lipsă unei asemenea viziuni duce la o
activitate administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se
consumă iraţional resurse preţioase. Experienţa internaţională a arătat că proiectele
şi programele operaţionale funcţionează cel mai bine atunci când fac parte dintr-un
cadru coerent şi când există o coordonare la nivel strategic.
Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice
de dezvoltare a comunităţii pe o perioadă de 5-7 ani. Etapele metodologice principale
ale PPS au fost următoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii
asupra dezvoltării strategice a comunităţii, analiza sectorială a domeniilor strategice
principale şi articularea documentului strategic.
Principiile care au stat la bază PPS au fost asigurarea validităţii ştiinţifice,
implicarea comunităţii, transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi continuitatea
demersului.
Pentru a da roade, însă, planificarea strategică trebuie însoţită de
promovarea, la nivelul administraţiei publice, a unui management strategic integrat, la
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toate nivelurile, capabil să identifice şi să speculeze oportunităţile apărute în
beneficiul comunităţii.
Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este
descriptiv: Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities
(oportunităţi), Threats (riscuri).
Pentru a avea certitudine că politicile şi programele existente corespund
necesităţilor de dezvoltare a comunei, în cadrul limitărilor impuse de resursele locale
disponibile şi pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeană susţine
politica de dezvoltare regională s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locală
pentru perioada 2021-2027.
Punctele forte şi cele slabe sunt legate de comună şi de strategiile acesteia,
şi de modul cum se compară cu concurenţa. Oportunităţile şi ameninţările vin dinspre
mediul de piaţă şi din direcţia concurenţei; de regulă, sunt factori asupra cărora zona,
în general, nu are niciun control. Analiza SWOT ia în considerare organizarea
aşezării, performanţele acesteia, produsele cheie şi pieţele strategice.
Analiza SWOT permite concentrarea atenţiei asupra zonelor cheie şi
realizarea de prezumţii (presupuneri) în zonele asupra cărora există cunoştinţe mai
puţin detaliate. În urma acestei analize se poate decide dacă zona îşi poate îndeplini
planul, şi în ce condiţii.
Unele “oportunităţi” şi „ameninţări” vor apărea din „punctele tari” şi „punctele
slabe” ale comunei.
În urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui să
stea la bază elaborării strategiei în vederea dezvoltării durabile, şi anume:

COMUNA BERTEA

1.DEZVOLTARE ECONOMICĂ

2. DEZVOLTARE
INFRASTRUCTURĂ

3.CREŞTEREA ATRACTIVITĂŢII

Creare locuri de muncă

Competitivitate

Cultural

Programe de formare
profesională

Confort social

Agrement

84
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI BERTEA 2021-2027

1. Viaţa economică a comunei BERTEA, trebuie revigorată şi dezvoltată în
toate domeniile sale: agricultură, viticultură, zootehnie, industrie şi comerţ.
Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice alternative care să
asigure venituri şi menţinerea populaţiei în comună, investiţiile în exploataţiile
agricole, construirea şi modernizarea întreprinderilor locale, cu precădere sub forma
unor mici ateliere de artizanat, meşteşuguri, prelucrarea materiilor prime şi reciclarea
deşeurilor.
Consiliul Local va trebui să investească pentru revitalizarea vieţii economice
a comunei, aceasta fiind prioritatea numărul unu, deoarece produce efecte benefice,
atât asupra comunităţii locale, cât şi la nivel naţional. O economie sănătoasă şi
prosperă a comunei BERTEA ar determina o creştere a bunăstării membrilor ce
alcătuiesc această comunitate.
2. Infrastructura necesită îmbunătăţiri continue, de aceea investiţiile trebuie
făcute după anumite criterii economice astfel încât să producă beneficii:
- siguranţa şi securitatea locuitorilor comunei împotriva calamităţilor;
- raportul valoarea investiţiei / efecte economico - financiare produse;
- raportul valoarea investiţiei / numărul beneficiarilor.
Ameliorarea posibilităţilor de transport prin executarea de drumuri locale noi,
care să permită accesul la drumurile publice, judeţene şi naţionale, alimentarea cu
apă potabilă şi gaze naturale a satelor din comuna BERTEA, prin amenajarea reţelei
de apă, a rezervoarelor şi captărilor de apă potabilă, construirea reţelei de canalizare
şi amenajarea staţiilor de epurare a apelor uzate şi tratarea acestora, în paralel cu
realizarea unor proiecte integrate de infrastructură - care vor contribui la ameliorarea
şi conservarea protecţiei mediului, sunt obiective majore ce trebuie corelate cu o
serie de măsuri care să vizeze îmbunătăţirea prelucrării şi comercializării produselor
agricole.
3. Conex factorului economic, un alt punct important pentru creşterea
atractivităţii comunei îl constituie facilităţile culturale şi de agrement pe care le oferă
sau pe care ar putea să le ofere comuna, astfel încât confortul social al locuitorilor să
fie îmbunătăţit.
În cele ce urmează ne propunem analiza situaţiei locale, din perspectiva
potenţialului investitor în economia locală a comunei BERTEA.
Atragerea de întreprinzători va genera ocupare profesională, venituri
crescute ale locuitorilor, o utilizare mai eficientă a resurselor locale, apariţia
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resurselor financiare necesare demarării unor proiecte de reabilitare / extindere a
infrastructurii fizice şi sociale, de protecţie a mediului pentru promovarea zonei, etc.
Analiza îşi propune o prezentare a punctelor tari, slabe, a oportunităţilor şi a
riscurilor care determină spaţiul geografic şi socio-uman al comunei BERTEA, fiind
împărţită pe capitolele de mai jos, în vederea atragerii investitorilor şi investiţiilor în
zonă.
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1. AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1. Suprafaţa teritorial administrativǎ a
comunei BERTEA este de 5.232 ha este
împǎrţitǎ în: fâneţe 1.321 ha, livezi şi pepiniere
pomicole 400ha, teren arabil 10 ha, pǎşuni 592
ha, pǎduri 2300 ha etc;
2. Existenţa suprafeţelor întinse de pǎşuni şi
fâneţe
3. Posibilitatea
extinderii
activităţilor
agrozootehnice;
4. Proprietatea privată asupra terenului
suprafeţei agricole şi a efectivului de animale;
5. Utilizarea redusǎ a pesticidelor şi
îngrǎşǎmintelor;
6. Condiţii naturale propice dezvoltării
agriculturii capabile să obţină produse
ecologice;
7. Costuri scăzute pentru terenurile agricole;
8. Producţii semnificative de pomi fructiferi;
9. Potenţial pentru dezvoltarea unui puternic
sector zootehnic;
10. Existenţa forţei de muncǎ disponibilǎ la
costuri rezonabile;
11. Existenţa forţei de muncă în comună;
12. Dezvoltarea durabilă a agriculturii şi prin
utilizarea redusă a îngrăşămintelor.

OPORTUNITĂŢI

1. Competitivitatea redusă a producţiei
agricole;
2. Infrastructura slab dezvoltată;
3. Agricultura practicată este una de
subzistenţă;
4. Ponderea mare a persoanelor vârstnice
care lucrează în agricultură;
5. În sectoarele din agricultură utilarea
tehnică este precară;
6. Promovarea insuficientă a zonei rurale
şi a produselor specifice;
7. Criza relaţiilor de producţie;
8. Sistemul de colectare, prelucrare şi
valorificare superioară a produselor
specifice se face în cantităţi mici;
9. Imposibilitatea producătorilor agricoli
de a acumula capital şi de a demara
activităţi care să le aducă venituri
suplimentare.
10. Fondurile financiare insuficiente pentru
modernizarea şi popularea infrastructurii
zootehnice;
11. Criza mijloacelor de producţie;
12. Grad scâzut de mecanizare;
13. Promovarea insuficientă a produselor
alimentare şi nealimentare tradiţionale;
14. Lipsa inovării în agricultură;
15. Dificultăţi
de
comercializare
a
producţiei agricole;
16. Serviciile de consultanţă se confruntă
cu numărul scăzut de specialişti.
AMENINTARI

1. Existenţa Planului Naţional Strategic
pentru Dezvoltare Rurală;
2. Investiţiile din agricultură şi practicarea
agriculturii moderne, de mare productivitate;
3. Existenţa
unei
finanţări
europene
importante pentru agricultură ţintite pe
categorii specifice;
4. Aprobarea Programului Naţional – Cadru
de Restructurare şi Modernizare a unor unităţi
de profil zootehnic şi din industria alimentară;
5. Sprijinul oferit de AFIR cu privire la
accesarea fondurilor europene;
6. Înfiinţarea complexelor agrozootehnice
pentru creşterea animalelor (ovine şi bovine);
7. Înfiinţare ferme apicole;
8. Promovarea produselor tradiţionale locale
pe piaţa regională;
9. Dezvoltarea agriculturii bio şi eco;
10.Existenţa
cadrului
legislativ
pentru

1. Numărul de concurenţi în creştere
pentru produsele agroalimentare de pe
piaţa Uniunii Europene;
2. Fenomene naturale: inundaţii, eroziune
şi alunecări de teren;
3. Migraţia forţei de muncă şi părăsirea
activităţilor agricole;
4. Declinul cercetării – dezvoltării în
vitivultură la nivel naţional;
5. Orientarea tinerilor spre alte domenii de
activitate;
6. Dezechilibrul accentuat între preţurile
imputurilor tehnologice (îngrăşăminte,
pesticide, seminţe, lucrări mecanice) şi
preţurile de valorificare a produselor
agricole a determinat în ultimele decenii o
puternică decapitalizare a producătorilor
agricoli;
7. Creşterea suprafeţei terenurilor agricole
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întemeierea şi dezvoltarea exploatărilor
agricole;
11.Accesarea Fondului European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală şi Fondului
European pentru Pescuit pentru proiectele de
investiţii.

neutilizate;
8. Absenţa unui cadru legal pentru
protejarea producţiei agricole interne;
9. Cadrul legislativ instabil;
10.Slaba informare a producătorilor agricoli
cu privire la normele europene;
11.Concurența reprezentată de comunele
învecinate;
12.Resurse financiare reduse pentru
finanţarea şi co-finanţarea proiectelor
finanţate prin Fonduri Structurale, Fonduri
de Coeziune, FEADR şi FEP;
13.Cunoştinţe
sumare
legate
de
elaborarea şi implementarea proiectelor
finanţate din Fonduri Structurale, Fonduri
de Coeziune, FEADR şi FEP.

88
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI BERTEA 2021-2027

2. INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1. Localităţi aparţinătoare în număr de 2:
BERTEA, ca reşedinţă de comună şi Lutu
Roşu ca sat aparţinător;
2. Existenţa unor legǎturi directe între
comuna BERTEA, municipiul Ploieşti,
Vălenii de Munte și Slănic;
3. Cǎi de acces: DJ101T Vărbilău – Valea
Doftanei ce leagă comuna de DN1 Ploieşti
– Câmpina – Braşov;
4. Gospodăriile racordate la reţeaua
electrică în procent mare;
5. Existenţa reţelelor de cablu TV în
comuna BERTEA;
6. Existenţa infrastructurii de telefonie
mobilă şi fixă în comuna BERTEA în
procent mare;
7. Reţea de iluminat public;
8. Eforturi ale autoritǎţilor locale de
aplicare riguroasǎ a legislaţiei privind
protecţia mediului;
9. Dezvoltarea reţelei de operatori de
transport particulari, în judeţ;
10.Existenţa
alimentǎrii
cu
apǎ,
electricitate;
11.Existenţa unităţilor medicale umane.
12.Colectarea neselecţionatǎ a deşeurilor,
în vederea reciclǎrii, refolosirii, recuperǎrii
sau valorificǎrii lor;
1. Reţeaua de canalizare existentă în
comună;

OPORTUNITĂŢI

2. Drumurile asfaltate şi pietruite în procent
redus.
3. Toate localităţile duc lipsǎ de spaţii verzi
amenajate şi plantaţii de protecţie;
4. Dezinteresul agenţilor economici pentru
protejarea mediului şi creşterea calităţii
acestuia;
5. Inexistenţa sistemului de canalizare;
6. Dotarea
necorespunzătoare
cu
echipamente;
7. Slabǎ diversificare a societăţilor în
domeniile industriei uşoare şi alimentaţiei;
8. Inexistenţa unei staţii de epurare şi tratare
a apelor uzate;
9. Interesul scăzut al agenţilor economici în
protecţia mediului înconjurător;
10.Neefectuarea de lucrări de stabilizare în
zonele ce prezintă pericole de alunecări de
teren;
11.Rampa de deşeuri, neconformǎ cu
cerinţele UE;
12.Educaţia ecologică este superficială;
13.Insuficienta preocupare a agenţilor
economici în recuperarea şi refolosirea
ambalajelor.
14.Infrastructura de transport slab dezvoltată;
15.Lipsa instalaţiilor de producere a apei
potabile;
16.Colectarea şi depozitarea deşeurilor în
locuri care nu respectă legislaţia europeană
de mediu;
17.Dotarea
necorespunzătoare
cu
echipamente;
18.Educaţia
ecologică
superficială,
neimplicarea factorilor de decizie în formarea
unor opinii viguroase;
17.Colectarea neselecţionată a deşeurilor, în
vederea reciclării, refolosirii, recuperării sau
valorificării lor.
AMENINTARI

1. Poiect pentru canalizare depus la
Fondul de Mediu și la Ministerul Dezvoltării;
2. Alimentarea cu gaze naturale a satelor
componente;
3. Modernizarea drumurilor comunale;
4. Extinderea şi modernizarea trotuarelor
în comună;
5. Realizarea reţelei de canalizare şi a
staţiei de epurare în paralel cu realizarea
unor proiecte integrate de infrastructură
care vor contribui la ameliorarea şi

1. Resurse financiare insuficiente pentru
finanţarea
şi
co-finanţarea
proiectelor
finanţate prin Fonduri Structurale, Fonduri de
Coeziune, FEADR şi FEP;
2. Distrugerea pădurilor din extravilanul
comunei
3. Cunoştinţe sumare legate de elaborarea şi
implementarea proiectelor finanţate din
Fonduri Structurale, Fonduri de Coeziune,
FEADR şi FEP;
4. Informaţii sumare legate de normele
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conservarea protecţiei mediului;
6. Îmbunătăţiri
funciare
în
vederea
asigurării şi amenajării pajiştilor necesare
asigurării hranei animalelor;
7. Modernizarea infrastructurii rutiere prin
programe judeţene;
8. Mărirea suportului financiar acordat de
Uniunea
Europeană
prin
Fonduri
Structurale pentru finanţarea proiectelor de
infrastructură şi mediu;
9. Posibilitatea accesării unor programe de
finanţare comunitare ale Uniunii Europene
pentru sprijinirea dezvoltării infrastructurii în
mediul rural, în special FEADR.

europene de mediu în rândul IMM;
5. Cunoştinţe
insuficiente
legate
de
elaborarea şi implementarea proiectelor
finanţate din Fonduri Structurale, Fonduri de
Coeziune, FEADR şi FEP, pentru proiecte de
infrastructură şi mediu;
6. Schimbările climatice;
7. Riscurile de mediu: inundaţii, alunecări de
teren; eroziunea solului, seceta, cutremurele;
8. Defrişările necontrolate;
9. Instabilitatea legislaţiei;
10.Indiferenţa faţă de protecţia mediului.
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3. ECONOMIC
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1. Forţa de muncă existentă şi nefructificată
la valoarea reală;
2. Existenţa unei comunităţi de afaceri
locale reprezentată prin societăţi comerciale;
3. Prezenţa unor activităţi economice
neagricole în ultimii ani;
4. Forţǎ de muncǎ disponibilǎ;
5. Existenţa
reţelelor
de
comunicaţii
(telefonie, internet, cablu);
6. Obţinerea produselor ecologice prin
existenţa potenţialului;
7. Potenţial de dezvoltare a turismului rural
şi a agro-turismului în zonă
8. Obţinerea produselor ecologice prin
existenţa potenţialului;
9. Spaţii şi terenuri disponibile pentru
dezvoltǎri antreprenoriale;
10.preocuparea
pentru
introducerea
tehnologiilor noi şi pentru activitatea de
cercetare – dezvoltare;
11.Existenţa în localitate a agenţilor
economici, care ajutǎ la dezvoltarea
localitǎţii şi la crearea de noi locuri de
muncǎ.
12.Preocuparea
pentru
introducerea
tehnologiilor noi şi pentru activitatea de
cercetare-dezvoltare.

1. Resurse financiare la nivel local
insuficiente pentru susţinerea şi promovarea
unor investiţii;
2. Folosirea unor tehnologii vechi, cu
productivitate
şi
eficienţă
economică
scăzută;
3. lipsa unui management calitativ la nivelul
afacerilor mici;
4. inexistenţa unor forme de promovare a
comunei pentru creşterea numǎrului de
turişti pe teritoriul acesteia;
5. Infrastructura deficitară de asistenţă
pentru afaceri;
6. Lipsa investiţiilor străine;
7. lipsa canalelor de colectare a produselor
agricole;
8. Absenţa implementării sistemului de
calitate în cadrul proceselor de producţie şi a
produselor;
9. Informarea succintă cu privire la normele
europene;
10.Absenţa implementǎrii sistemului de
calitate în cadrul proceselor de producţie şi a
produselor;
11.Venituri mici ale populaţiei;
12.Informarea succintǎ cu privire la normele
europene;
13.Folosirea unor tehnologii vechi, cu
productivitate
şi
eficienţǎ
economicǎ
scǎzutǎ;
14.Inexistenţa unor contacte mai strânse
între administraţie şi agenţii private;
15.Scǎderea nivelului de pregǎtire al
resurselor umane;
16.Spirit antreprenorial local redus;
17.Lipsa unui sistem informaţional adecvat
susţinerii activitǎţilor din toate ramurile
economiei, în vederea diversificǎrii gamei
serviciilor şi activitǎţilor productive;
18.Lipsa unor investiţii economice de tip
parteneriat public – privat;
19.Lipsa unei strategii de marketing local şi
insuficienta promovare a produselor şi
serviciilor locale.


OPORTUNITĂŢI

AMENINTARI

1. Dezvoltarea şi diversificare serviciilor
productive;
2. Fenomenul migratoriu pozitiv dinspre
mediul urban spre comunitatea din BERTEA

1. Legislaţia în continuă schimbare;
2. Oferte de creditare greu accesibile
(garanţii mari);
3. Numărul în scădere a populaţiei active.
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;
3. Punerea la dispoziţie de terenuri şi spaţii
din comună care pot fi folosite pentru
dezvoltări antreprenoriale;
4. Valorificare resurselor locale, realizând
producţii ce iau calea oraşului;
5. Participarea la târguri de profil;
6. Programe
guvernamentale
pentru
încurajarea iniţiativelor locale, în special în
domeniul dezvoltării zootehniei şi a
infrastructurii aferente;
7. Existenţa resurselor locale, care pot fi
valorificate la potenţialul maxim al lor;
8. Programe naţionale de sprijinire a IMM
prin acordarea de granturi;
9. Posibilitatea accesării creditelor cu
dobândă subvenţionată pentru crearea de
noi locuri de muncă în mediul rural;
10.Valorificarea tradiţiilor locale în diverse
activităţi economice;
11.Programe guvernamentale în derulare de
susţinere a sectorului IMM;
12.Asistenţă financiară din partea Uniunii
Europene pentru IMM-uri, prin Fonduri
Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR şi
FEP;
13.Încheierea de parteneriate a autorităţilor
locale, cu investitori locali sau străini.

4. Datorită
infrastructurii
sociale
neadecvate, raportate la potenţialul comunei
investitorii au un interes scăzut pentru
începerea afacerilor în comună;
5. Nivelul scăzut al taxelor şi impozitelor
locale;
6. Rata ridicată a dobânzii la credite;
7. Creşterea ponderii muncii la negru, cu
efecte negative asupra pieţei muncii,
economiei locale şi asistenţei sociale în
perspectivă;
8. Criza economică la nivel global dar şi
naţional;
9. Receptivitate şi flexibilitate scăzută a
populaţiei locale la cerinţele noi ale pieţei,
care determină în timp decalaje economice
mari.
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4. EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1. Existenţa unităţilor şcolare;
2. Suficienta cuprindere a preşcolarilor prin
existenţa grădiniţei;
3. Existenţa căminului cultural, şi a unei
biblioteci;
4. Rezultate bune obtinute de elevii din
comuna;
5. Programe de investiții pentru reabilitarea
infrastructurii educaționale;
6. Aplicarea
unor
programe
pentru
stimularea procesului de învățare continuă;
7. Implementarea programelor de integrare
a copiilor de etnie în unitǎţile învǎţǎmantului
obligatoriu;
8. Majoritatea locuitorilor comunei au un
nivel ridicat de pregătire şcolară şi
profesională;
9. Management şcolar adecvat în unitǎţile
de învǎţǎmant public;
10. Reducerea numǎrului de elevi ce revin
la un cadru didactic;
11. Spiritualitatea
creştin-ortodoxă
din
comună este reprezentată printr-o parohie.
12. Autoritǎţi locale deschise, interesate de
procesul educativ

1. Scaderea calitatii invatamantului la nivel
national cu repercursiuni la nivel local;
2. Scăderea demografică a populaţiei va
conduce la micşorarea populaţiei scolarizate
în învăţământul primar şi gimnazial;
3. Lipsa unor politici educaționale care să
fie corelate cu cererea de pe piața muncii;
4. Costul ridicat al programelor de educatie
profesionala a adultilor;
5. Lipsa psihologilor şcolari;
6. Lipsa spaţiilor de joacă pentru copii;
7. Cadre specializate care fac naveta.
8. Sistem educaţional incomplet – nu existǎ
programe de pregǎtire pe tot parcursul vieţii;
9. Scǎderea nivelului de pregǎtire al
resurselor umane;
10. Gradul de acoperire relativ ridicat a
posturilor didactice din şcoli cu cadre
suplinitoare;
11. Procentajul relativ ridicat de elevi
şcolarizaţi în învǎţǎmǎntul cu clase
simultane;
12. Dotǎri
limitate
care
sǎ
sprijine
performanţa şcolarǎ;
13. Lipsa
programelor
de
calificare,
recalificare pentru şomeri;
14. Inexistenţa unor programe educative
pentru populaţie;
15. Inexistenţa unor programe de tipul a
doua şansǎ;
16. Spaţii de joacǎ pentru copii insuficiente;
17. Inexistenţa unui centru de excelenţǎ
pentru copii cu rezultate bune;
18. Lipsa mǎsurilor privind prevenirea
abandonului şcolar.

OPORTUNITĂŢI

AMENINTARI

1. Corelarea sistemului național de educație
cu cerințele europene în domeniu;
2. Investiții private în domeniul educației;
3. Construirea de noi spaţii de joacă pentru
copii;
4. Realizarea de mini-terenuri pentru
activităţi sportive;
5. Reabilitarea căminelor culturale;
6. Reabilitarea grădiniţelor;
7. Existenţa unor programe comunitare şi
naţionale de asigurare a accesului la
educaţie pentru populaţiile dezavantajate
8. Politici de stimulare a ocupării posturilor
vacante pentru cadrele didactice şi a

1. Scăderea gradului de instruire şcolară a
populaţiei tinere;
2. Scăderea natalităţii datorată şi lipsei de
coerenţă a politicilor sociale;
3. Grad ridicat de părăsire timpurie a
sistemelor
de
educație
și
formare
profesională continuă;
4. Necorelarea între politica de reorganizare
a sistemului de educație și investițiile
realizate;
5. Buget
încă
insuficient
alocat
învăţământului public generând fenomene
de dotare materială la limita necesarului
unităţilor sau recurgerea la finanţare
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menţinerii cadrelor calificate.

paralelă prin aportul familiilor;
6. Plecarea cadrelor didactice din sistemul
de învăţământ.
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5. RESURSE UMANE - PIAŢA MUNCII
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1. Populaţie stabilă în Comuna BERTEA în
număr de 3.033 (la 1 ianuarie 2020) din care
1.553 de sex masculin şi 1480 de sex
feminin;
2. Populaţia aptă de muncă în procent mare;
3. Autorităţile publice locale dotate cu reţea
de calculatoare, internet şi servicii gestionate
cu sistem IT;
4. Personal calificat la nivel de primǎrie;
5. Transpareţta
funcţionǎrii
sistemului
instituţional pentru fiecare angajat
6. Specialişti în domenii variate de activitate
cum ar fi: agricultură, silvicultură şi pescuit, în
industrie şi construcţii precum şi în sectorul
terţiar;
7. Rata de activitate şi de ocupare ridicate;
8. Ospitalitatea recunoscută a locuitorilor;
9. Forţa de muncă poartă amprenta
caracteristicilor economiei rurale predominant
agricole
10.Număr relativ redus al persoanelor inapte
de muncă;
11.Nivel al şomajului mai redus;
12.Infracţionalitatea extrem de redusă în
comună.
13.Se acordǎ mare atenţie seviciilor sociale;
OPORTUNITĂŢI

1. Pregătirea şcolară şi deci nivelul de
educaţie al populaţiei rurale mult mai redus
decât în mediul urban;
2. Migrarea persoanelor tinere spre mediul
urban şi străinătate, mai cu seamă a celor
cu pregătire profesională înaltă;
3. Perturbarea structurii pe sexe;
4. Locuitorii zonei au o capacitate
financiară relativ scăzută;
5. Adaptarea mai lentă a populaţiei rurale
mature şi vârstnice la schimbările şi
provocările lumii actuale, în general, şi la
fenomenul mobilităţii şi reconversiei
profesionale, în special;
6. Generalizarea
procesului
de
îmbătrânire.
7. Capacitatea financiarǎ relativ scǎzutǎ a
locuitorilor zonei;
8. Sporul natural negativ influenţeazǎ
dezvoltarea viitoare a comunei prin tendinţa
de îmbǎtranire a populţiei şi scǎderea forţei
de muncǎ;
9. Lipsa unor locuri de muncǎ în domeniul
activitǎţilor productive şi a serviciilor;
10.Numǎr destul de mare al populaţiei
dezocupate;
AMENINTARI

1. Implicarea
autorităţilor
locale
în
problemele comunităţii;
2. Grad redus de ocupare profesională, deci
potenţial important al forţei de muncă locale,
la salarii competitive la nivel regional (faţă de
polii de creştere);
3. Exemple de succes ale unor localnici cu
iniţiativă;
4. Existenţa Strategiei Naţionale Antisărăcie;
5. Grad relativ redus de inadaptare socială a
locuitorilor comunei;
6. Fondurile comunitare puse la dispoziţie în
domeniul social;
7. Posibilitatea accesării unor programe de
finanţare guvernamentale pentru reconversie
profesională şi crearea de noi locuri de
muncă pentru şomeri.
.

1. Ieşirea persoanelor calificate din viaţa
activă, ceea ce duce la micşorarea
numărului acestora;
2. Fenomenul de reducere a populaţiei
rurale;
3. Îmbătrânirea demografică;
4. Creşterea ponderii muncii la negru, cu
efecte negative asupra pieţei muncii,
economiei locale şi asistenței sociale în
perspectivă;
5. Dispariţia tradiţiilor locale, o dată cu
trecerea timpului;
6. Majorarea numărului şomerilor în rândul
tinerilor absolvenţi.
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6. TURISM
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1. Cadru natural deosebit;
2. Existenţa obiceiurilor populare;
3. Existenţa caselor etnografice tradiţionale;
4. Potenţial de dezvoltare a agroturismului;
5. Potenţial de dezvoltare a cicloturismului
6. Implicarea autorităţilor locale în problemele
comunităţii;

1. Resurse financiare insuficiente, investiţii
autohtone şi strǎine insuficiente;
2. Iipsa de preocupare a cetǎţenilor şi
autoritǎţilor locale privind conservarea
mediului;
3. Inexistenţa unor forme de promovare a
comunei pentru creşterea numǎrului de
turişti pe teritoriul acesteia.
4. Insuficienţa locurilor de cazare;
AMENINTARI

OPORTUNITĂŢI
1. Grad redus de ocupare profesională, deci
potenţial important al forţei de muncă locale,
la salarii competitive la nivel regional (faţă de
polii de creştere);
2. Existenţa Strategiei Naţionale Antisărăcie;
3. Grad relativ redus de inadaptare socială a
locuitorilor comunei;
4. Fondurile comunitare puse la dispoziţie în
domeniul social;
5. Posibilitatea accesării unor programe de
finanţare guvernamentale pentru reconversie
profesională şi crearea de noi locuri de
muncă pentru şomeri.
6. Îmbunǎtǎţirea
condiţiilor
infrastructurii
fizice şi de utilitǎţi;
7. Încurajarea unor noi forme de turism (de
agrement, rural, ecologic);
8. Realizare complex turistic;
9. Extinderea reţelei de ferme şi gospodării
autorizate pentru practicarea agro-turismului;
10. Se poate dezvolta agroturismul şi turismul
de week-end;
11. Disponibilitatea unor resurse suplimentare,
posibil a fi accesate prin utilizarea
programelor de finanţare ale Uniunii
Europene.

1. Reacţia redusǎ a mediului local la
schimbǎrile şi provocǎrile zilelor noastre,
conducand la scǎderea competitivitǎţii
teritoriului comunei, în favoarea altor
teritorii, considerate mai interesante de
cǎtre turişti şi investitorii în turism;
2. Nepromovarea suficientǎ a zonei pentru
atragerea turiştilor;
3. Migrarea turisticǎ cǎtre alte regiuni.
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CAPITOLUL 4. Strategia de dezvoltare propusă
4.1. Viziunea comunitară
Una dintre cele mai importante etape în programarea strategică, ce are loc
pe parcursul sau chiar în urma efectuării auditului teritorial care oferă informaţiile de
bază cu privire la situaţia comunităţii în cauză, este consultarea publică. Acest
proces, prin care practic are loc consultarea locuitorilor comunităţii, are rolul de a
realiza un tablou detaliat al realităţilor vieţii în comunitate, identificând atitudini,
aşteptări, interese şi convingeri ale locuitorilor privind chestiunile legate de situaţia
actuală şi dezvoltarea aşteptată a comunităţii lor. De asemenea, acest proces are
avantajul de a asigura premisele pentru alegerea şi prioritizarea corectă a direcţiilor
de dezvoltare şi de investiţii, în acelaşi timp responsabilizând şi implicând direct
cetăţenii în dezvoltarea comunităţii lor, simţindu-se astfel parte a acestui proces de
evoluţie. Cercetarea realizată la nivelul comunei BERTEA, județul Prahova a
înregistrat opiniile şi atitudinile populaţiei , cu privire la:


satisfacţia faţă de viaţă şi serviciile publice locale;



condiţii de viaţă şi migraţie;



încredere în instituţii şi participare cetăţenească;



percepţia schimbărilor şi a potenţialului de dezvoltare al comunei.

În procesul de consultare publică a locuitorilor comunei BERTEA s-a utilizat
pentru culegerea datelor ancheta ca metodă de cercetare calitativă, iar instrumentul
folosit a fost chestionarul. În ceea ce priveşte tipul de interviu utilizat, s-a optat pentru
interviul faţă-n faţă asimilat unei conversaţii sau unei discuţii verbale cu persoanele
intervievate. Acest tip de interviu permite operatorului o mai bună coordonare a
discuției, îl ajută în observarea elementelor de exprimare paraverbală şi elimină
dificultăţile de comunicare cauzate de inexistența sau de caracterul precar al
mijloacelor de comunicare la distanță. Totodată, în primă fază s-a optat pentru
interviul individual sau personal, care dă o notă de originalitate şi conferă
personalitate răspunsurilor date de intervievați, în timp ce în cazul unui interviu de
grup subiecţii ar putea fi tentaţi să imite comportamentul altor subiecţi sau să îşi
ascundă adevăratele răspunsuri, simţindu-se inhibaţi de prezenţa şi răspunsurile
celorlalţi indivizi intervievaţi din grup. După finalizarea etapei interviurilor individuale
s-au organizat două sesiuni de focus-grup axate pe chestiuni legate de practicarea
agriculturii şi dezvoltare, participanţii fiind în principal reprezentanţi ai autorităţii
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publice. În ceea ce privește tehnica discuţiei şi orientarea acesteia, ghidul de interviu
pe care s-a elaborat studiul a fost de tipul semistructurat, rămânând la latitudinea
operatorului dacă utilizează sau nu anumite întrebări şi momentul în care ele sunt
adresate intervievatului, datele fiind colectate sistematic. În acest fel, intervievatorului
i se oferă un anumit grad de libertate în desfăşurare, putând să decidă asupra căror
subiecte/itemi să insiste şi care din acestea pot fi omise. În cazul unor astfel de
interviuri semistructurate posibilitatea de comparare e redusă, iar întrebările - cheie
pot fi omise sau tratate superficial. Grupul – ţintă este format din locuitorii comunei
BERTEA care au statutul de persoane - cheie în comunitate, persoane cu o imagine
mai vastă asupra vieţii în comună sau asupra domeniului lor de activitate, lideri de
opinie în comunitate, oameni respectaţi în sat, oameni ale căror realizări au un
impact accentuat asupra comunităţii în ansamblu. De asemenea, un aspect important
al alegerii grupului ţintă a fost gradul de disponibilitate al persoanelor pentru a
participa la studiu, fiind vorba despre o participare integral voluntară, fără motivaţii
exterioare imediate, singura „recompensă” fiind posibilitatea exprimării opiniei şi
participării la evoluţia în bine a comunităţii din care fac parte. Prin urmare criteriile
statistice uzuale (vârstă, profesie, studii, sex) au o valoare pur informativă, fără a
avea un impact direct asupra rezultatelor studiului. Ghidul de interviu utilizat este
compus din 7 puncte generice, care urmăresc, în mare parte, identificarea de către
intervievaţi a două direcţii principale: pe de o parte, problemele actuale cu care se
confruntă comuna lor şi, pe de altă parte, avantajele pe care le prezintă localitatea,
care au potenţialul de a fi transformate în oportunităţi de dezvoltare socio –
economic:
I.

Teritoriul

II.

Populația

III.

Activități economice

IV.

Organizare socială și instituțională

V.

Analiza generală a comunei

VI.

Politica locală actuală la nivelul comunei BERTEA

VII. Strategie dezvoltare
Rezultatele chestionarului privind Strategia de dezvoltare locală sunt
sintetizate mai jos:
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Nr.
crt

Întrebarea

Foarte
Oarecare
Puțin
Lipsit de
Important
important
importanță important importanță

NS/
NR

%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Cât de important considerati
că este proiectul de ÎNFIINȚARE
A REGISTRULUI ELECTRONIC
NATIONAL
AL
30
22
18
12
10
NOMENCLATOARELOR
STRADALE
(RENNS)
DIN
BERTEA
pentru dezvoltarea
comunei?
Cât de important considerati
că
este
proiectul
de
IMPLEMENTARE
A
54
20
14
6
4
REGISTRULUI
AGRICOL
NATIONAL (RAN) PE RAZA
UAT
BERTEA
pentru
dezvoltarea comunei?
Cât de important considerati
că este proiectul de LUCRARI
DE
INREGISTRARE
SISTEMATICA PE SECTOARE
70
20
10
CADASTRALE IN CADRUL
PROGRAMULUI NATIONAL DE
CADASTRU
SI
CARTE
FUNCIARA pentru dezvoltarea
comunei?
Cât de important considerati
că
este
proiectul
de
CONTINUAREA INTABULARII
69
24
7
DOMENIULUI
PUBLIC
SI
PRIVAT AL LOCALITĂȚII pentru
dezvoltarea comunei?
Cât de important considerati
că
este
proiectul
de
ASIGURAREA
ACCESULUI
90
10
CADRELOR DIDACTICE LA
PROGRAME DE FORMARE
CONTINUA-PERFECTIONARI
pentru dezvoltarea comunei?
Cât de important considerati
că
este
proiectul
de
MODERNIZARE/
54
24
14
8
REABILITAREA/
DOTAREA,
CĂMINULUI CULTURAL pentru
dezvoltarea comunei?
Cât de important considerati
că
este
proiectul
de
MODERNIZARE/
71
23
6
REABILITAREA/
DOTAREA/
EXTINDEREA
DISPENSARULUI
UMAN
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8

2

-

-

-

-

-

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

pentru dezvoltarea comunei?
Cât de important considerati
că
este
proiectul
de
MODERNIZAREA/
REABILITAREA/
DOTAREA,
ȘCOLILOR ȘI GRĂDINIȚELOR
pentru dezvoltarea comunei?
Cât de important considerati
că
este
proiectul
de
CONSTRUIRE
SALA
DE
SPORT
pentru
dezvoltarea
comunei?
Cât de important considerati
că
este
proiectul
de
ÎNCURAJAREA
SI
SUSTINEREA
POPULATIEI
ACTIVE
NEOCUPATE
ÎN
VEDEREA PARTICIPARII LA
CURSURI DE CALIFICARE SI
RECONVERSIE
SOCIALA
SUSTINUTE DE FURNIZORI
DE
FORMARE
PROFESIONALA
pentru
dezvoltarea comunei?
Cât de important considerati
că
este
proiectul
de
MODERNIZARE
BAZA
INFORMATICA
IN
INSTITUTIILE PUBLICE ALE
COMUNEI
BERTEA
pentru
dezvoltarea comunei?
Cât de important considerati
că
este
proiectul
de
CONSTRUIRE
SEDIU
PRIMĂRIE pentru dezvoltarea
comunei?
Cât de important consideraţi
că
este
proiectul
de
REALIZAREA
DE
PARTENERIATE IN VEDEREA
DEZVOLTARII COMUNEI DIN
PUNCT
DE
VEDERE
ECONOMIC,
SOCIAL
SI
SPORTIV pentru dezvoltarea
comunei?
Cât de important consideraţi
că
este
proiectul
de
.
SPRIJINIREA ACTIVITATILOR
CULTURAL
ARTISTICE
SI
SPORTIVE CU SCOPUL DE A
PROMOVA COMUNA BERTEA
SI TRADITIILE LOCALE pentru
dezvoltarea comunei?

54

22

14

10

-

-

42

18

12

16

8

4

82

18

-

-

-

-

76

24

-

-

-

-

92

8

-

-

-

-

42

26

18

10

4

-

34

22

20

14

8

2
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Cât de important consideraţi
că
este
proiectul
de
AMENAJAREA
SPAȚIULUI
PIEȚII
COMUNALE
ÎN
VEDEREA
DESFACERII
PRODUSELOR AGRICOLE ȘI A
CELOR DE ORIGINE ANIMALĂ.
pentru dezvoltarea comunei?
Cât de important consideraţi
că
este
proiectul
de
IMPLEMENTARE SISTEM DE
MONITORIZARE
SI
SUPRAVEGHERE VIDEO A
COMUNEI
BERTEA
în
perspectiva dezvoltării comunei
BERTEA?
Cât de important consideraţi
că
este
proiectul
de
CONSTRUIRE CENTRU DE
DESFASURARE
ACTIVITATI
DIDACTICE DE TIP “SCOALA
DUPA
ȘCOALA”
pentru
dezvoltarea comunei?
Cât de important consideraţi
că
este
proiectul
de
ASIGURAREA
ACCESULUI
PERSONALULUI
DIN
ADMINISTRATIA
PUBLICA
LOCALA LA PROGRAME DE
FORMARE
CONTINUAPERFECTIONARI, SCHIMBURI
DE
EXPERIENTA,
SPECIALIZARI pentru Comuna
BERTEA?
Cât de important consideraţi
că
este
proiectul
de
CONSTRUIRE/ÎNFIINȚARE
SEDIU
SOCIAL
PENTRU
ADĂPOSTIREA
PERSOANELOR
VULNERABILE (COPII, FEMEI,
BĂTRÂNI)
BERTEA
pentru
Comuna BERTEA?
Cât de important consideraţi
că
este
proiectul
de
MODERNIZAREA SISTEMULUI
DE ILUMINAT PUBLIC ÎN
COMUNA
BERTEA
în
perspectiva dezvoltării comunei
BERTEA?
Cât de important consideraţi
că
este
proiectul
de
REALIZAREA
DE

66

24

10

-

-

-

91

19

-

-

-

-

68

24

8

-

-

-

42

24

14

12

8

-

46

22

16

10

6

-

72

28

-

-

-

-

46

26

16

12

-

-
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

PARTENERIATE ÎN VEDEREA
OBTINERII
DE
FONDURI
PENTRU
SUSTINEREA
EDUCATIEI SI DEZVOLTARII
LOCALE,
pentru dezvoltarea
comunei?
Cât de important consideraţi
că
este
proiectul
de
CONSTRUIREA SI DOTAREA
UNUI
CENTRU
PENTRU
GESTIONAREA SITUATIILOR
DE URGENTA SI CAZARE
TEMPORARA
A
SINISTRATILOR
pentru
dezvoltarea comunei?
Cât de important consideraţi
că
este
proiectul
de
MODERNIZARE/
REABILITAREA
INFRASTRUCTURII RUTIERE
(DRUMURI LOCALE, DRUMURI
COMUNALE,
DRUMURI
AGRICOLE, PODURI, PODETE,
RIGOLE,
SANȚURI,
ETC.)
pentru dezvoltarea comunei?
Cât de important consideraţi
că
este
proiectul
de
MODERNIZAREA/
REABILITAREA/ CONSTRUIRE
INFRASTRUCTURĂ
PIETONALĂ
(PUNȚI
PIETONALE,
TROTUARE,
ACCESE PIETONALE) pentru
dezvoltarea comunei?
Cât de important consideraţi
că
este
proiectul
de
AMENAJAREA
DE
PARCURI/LOCURI DE JOACĂ
ȘI RECREERE PENTRU COPII
ȘI
NU
NUMAI
pentru
dezvoltarea comunei?
Cât de important consideraţi
că
este
proiectul
de
EXTINDERE
RETEA
ALIMENTARE CU APĂ pentru
dezvoltarea comunei?
Cât de important consideraţi
că
este
proiectul
de
REALIZARE
RETEA
CANALIZARE MENAJERA IN
SATELE COMPONENTE ALE
COMUNEI BERTEA, JUDETUL
PRAHOVA

36

26

22

12

4

-

60

24

16

-

-

-

82

18

-

-

-

-

48

24

18

8

2

-

69

31

-

-

-

-

62

38

-

-

-

-
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28.

29.

Cât de important consideraţi
că
este
proiectul
de
REALIZARE
REȚEA
DE
DISTRIBUȚIE A
GAZELOR
NATURALE
ÎN
COMUNA
BERTEA pentru dezvoltarea
comunei?
Cât de important consideraţi
că
este
proiectul
de
AMENAJARE
ACCESE
PIETONALE AFERENTE DJ
101T
pentru
dezvoltarea
comunei?

56

32

12

-

-

-

62

28

10

-

-

-

NS/NR – NU ştiu/nu răspund
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1.

Din cei chestionaţi, 30% consideră foarte important proiectul privind

ÎNFIINȚAREA

REGISTRULUI

NOMENCLATOARELOR

STRADALE

ELECTRONIC
(RENNS)

pentru

NATIONAL
dezvoltarea

AL
comunei

BERTEA.

2.

Proiectul

de

IMPLEMENTARE

A

REGISTRULUI

AGRICOL

NATIONAL (RAN) PE RAZA UAT BERTEA este considerat foarte important pentru
54% din populaţia intervievată.
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3.

LUCRARI DE INREGISTRARE SISTEMATICA PE SECTOARE

CADASTRALE IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL DE CADASTRU SI
CARTE FUNCIARA este considerat un proiect forte important pentru 70% şi
important pentru încă 17% din subiecţii intervievaţi

4.

CONTINUAREA INTABULARII DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL

LOCALITĂȚII este considerat un proiect forte important pentru 69% şi important
pentru încă 24% din subiecţii intervievaţi.
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5.

Din subiecţii chestionaţi, 90% sunt de părere că proiectul de

ASIGURAREA ACCESULUI CADRELOR DIDACTICE LA PROGRAME DE
FORMARE CONTINUA-PERFECTIONARI este foarte important pentru dezvoltarea
comunei BERTEA.

6.

MODERNIZARE/

REABILITAREA/

DOTAREA,

CĂMINULUI

CULTURAL este considerat un proiect forte important pentru 54% şi important pentru
încă 40% din subiecţii intervievaţi.
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7.

Proiectul

de

MODERNIZARE/

REABILITAREA/

DOTAREA/

EXTINDEREA DISPENSARULUI UMAN este considerat foarte important pentru 71%
din locuitorii intervievaţi.

8.

Din subiecţii chestionaţi, 54% sunt de părere că proiectul de

MODERNIZAREA/ REABILITAREA/ DOTAREA, ȘCOLILOR ȘI GRĂDINIȚELOR
este important pentru dezvoltarea comunei BERTEA.
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9.

Din

subiecţii

chestionaţi,

42%

sunt

de

părere

că

proiectul

CONSTRUIRE SALA DE SPORT este important pentru dezvoltarea comunei
BERTEA.

10. Proiectul ÎNCURAJAREA SI SUSTINEREA POPULATIEI ACTIVE
NEOCUPATE ÎN VEDEREA PARTICIPARII LA CURSURI DE CALIFICARE SI
RECONVERSIE

SOCIALA

SUSTINUTE

DE

FURNIZORI

DE

FORMARE

PROFESIONALA pentru dezvoltarea comunei BERTEA este considerat foarte
important pentru 82% din subiecţii intervievaţi.
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11. Din

cei

chestionaţi,

76%

consideră

important

proiectul

de

MODERNIZARE BAZA INFORMATICA IN INSTITUTIILE PUBLICE ALE COMUNEI
BERTEA pentru dezvoltarea comunei BERTEA.

12. CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE este considerat un proiect foarte
important pentru 92% din subiecţii intervievaţi.
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13. Majoritatea subiecţilor intervievaţi (42%) consideră foarte important
proiectul de REALIZAREA DE PARTENERIATE IN VEDEREA DEZVOLTARII
COMUNEI DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC, SOCIAL SI SPORTIV pentru
dezvoltarea comunei BERTEA.

14. Majoritatea subiecţilor intervievaţi (34%) consideră foarte important
proiectul de SPRIJINIREA ACTIVITATILOR CULTURAL ARTISTICE SI SPORTIVE
CU SCOPUL DE A PROMOVA COMUNA BERTEA SI TRADITIILE LOCALE pentru
dezvoltarea comunei BERTEA.
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15. Majoritatea subiecţilor intervievaţi (66%) consideră foarte important
proiectul de AMENAJAREA SPAȚIULUI PIEȚII COMUNALE ÎN VEDEREA
DESFACERII PRODUSELOR AGRICOLE ȘI A CELOR DE ORIGINE ANIMALĂ
pentru dezvoltarea comunei BERTEA.

16. Majoritatea subiecţilor intervievaţi (91%) consideră foarte important
proiectul de IMPLEMENTARE SISTEM DE MONITORIZARE SI SUPRAVEGHERE
VIDEO A COMUNEI BERTEA pentru dezvoltarea comunei BERTEA.
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17. CONSTRUIRE CENTRU DE DESFASURARE ACTIVITATI DIDACTICE
DE TIP “SCOALA DUPA ȘCOALA”este considerat foarte important pentru 68% din
populaţia intervievată.

18. ASIGURAREA ACCESULUI PERSONALULUI DIN ADMINISTRATIA
PUBLICA

LOCALA

LA

PROGRAME

DE

FORMARE

CONTINUA-

PERFECTIONARI, SCHIMBURI DE EXPERIENTA, SPECIALIZARI este considerat
un proiect forte important pentru 42% şi important pentru încă 24% din subiecţii
intervievaţi.
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19. Din subiecţii chestionaţi, 46% sunt de părere că proiectul de
CONSTRUIRE/

ÎNFIINȚARE

SEDIU

SOCIAL

PENTRU

ADĂPOSTIREA

PERSOANELOR VULNERABILE (COPII, FEMEI, BĂTRÂNI) BERTEA este
important pentru dezvoltarea comunei BERTEA.

20. MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA
BERTEA este considerat un proiect foarte important pentru 72% din subiecţii
intervievaţi
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21. Proiectul

de

ASIGURAREA

ACCESULUI

PERSONALULUI

DIN

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ LA PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂPERFECȚIONĂRI, SCHIMBURI este considerat foarte important pentru 46% din
populaţia intervievată.

22. Proiectul de CONSTRUIREA SI DOTAREA UNUI CENTRU PENTRU
GESTIONAREA SITUATIILOR DE URGENTA SI CAZARE TEMPORARA A
SINISTRATILOR este considerat foarte important pentru 36% din populaţia
intervievată.
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23. Proiectul de MODERNIZARE/ REABILITAREA INFRASTRUCTURII
RUTIERE (DRUMURI LOCALE, DRUMURI COMUNALE, DRUMURI AGRICOLE,
PODURI, PODETE, RIGOLE, SANȚURI, ETC.) este considerat foarte important
pentru 60% din populaţia intervievată.

24. Proiectul

de

MODERNIZAREA/

REABILITAREA/

CONSTRUIRE

INFRASTRUCTURĂ PIETONALĂ (PUNȚI PIETONALE, TROTUARE, ACCESE
PIETONALE) este considerat foarte important pentru 82% din populaţia intervievată.
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25. Proiectul de AMENAJAREA DE PARCURI/LOCURI DE JOACĂ ȘI
RECREERE PENTRU COPII ȘI NU NUMAI este considerat foarte important pentru
48% din populaţia intervievată.

26. Proiectul de EXTINDERE REŢEA ALIMENTARE CU APĂ este
considerat foarte important pentru 69% din populaţia intervievată.
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27. Proiectul de REALIZARE RETEA CANALIZARE MENAJERA IN
SATELE COMPONENTE ALE COMUNEI BERTEA este considerat foarte important
pentru 62% din populaţia intervievată.

28. Proiectul de REALIZARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR
NATURALE ÎN COMUNA BERTEA este considerat foarte important pentru 56% din
populaţia intervievată.
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29. Proiectul de AMENAJARE ACCESE PIETONALE, AFERENTE DJ 101T
este considerat foarte important pentru 62% din populaţia intervievată.

Strategia de dezvoltare locală a comunei BERTEA a fost întocmită pe bază
acestor chestionare, a analizei situaţiei locale, din perspectiva potenţialului investitor
în economia locală a comunei BERTEA, a obiectivelor specifice şi a proiectelor
identificate.
4.2. Misiunea
Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflectă nevoile
actuale ale comunităţii şi atingerea acestora în viitor.
Odata cu intrarea României în Uniunea Europeană, aceasta va trebui să
ajungă la un nivel de trai similar celorlalte ţări, care se află deja în Uniune, prin
atingerea unui PIB de 55%. Pentru atingerea acestui obiectiv, România va beneficia
de finanţări pe diverse domenii pentru a atinge nivelul de trai al ţărilor care se află în
UE.
Strategia de dezvoltare locală a comunei va fi instrumentul de lucru al
administraţiei publice locale, agreat de întreaga comunitate locală, care va orienta
gândirea, decizia şi acţiunea către obiective superioare sau către premisele
obiectivelor, fără ca pe parcurs să existe abateri datorate urgenţelor sau avantajelor
şi dezavantajelor ce pot interveni în anumite momente.
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De asemenea, Strategia de dezvoltare locală a comunei se doreşte a fi, în
aceeaşi măsură, un instrument de lucru pus la dispoziţia tuturor factorilor interesaţi
în progresul economico - social al comunei, iar pe de altă parte, tiparul traseului
armonios pentru orizontul de timp propus până în 2027.
Strategia de dezvoltare locală se doreşte a fi un ghid de prezentare a tuturor
obiectivelor de dezvoltare indicând totodată direcţiile de dezvoltare specifice, şi în
final detaliate în acţiuni punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale
administraţiei publice locale.
Utilizarea instrumentelor de consultare a comunităţii locale a determinat
adaptarea tuturor propunerilor de acţiuni, în final, strategia de dezvoltare locală fiind
în consens cu aspiraţiile locuitorilor comunei. Importanţa acestui aspect este dată
atât de certitudinea implicării viitoare a comunităţii locale în implementarea strategiei
de dezvoltare locală, cât şi de posibilitatea asumării depline şi conştiente a acesteia.
În procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, administraţia
publică locală lansează procedura de consultare a comunităţii locale din localitate
asupra propunerii finale.
Strategiile pe termen lung trebuie evaluate cu atenţie, mai ales cu privire la
viitoarele rezultate. Trebuie luat în considerare şi faptul că rezultatul real nu poate fi
prevăzut deoarece şi situaţiile neprevăzute pot şi ele să exercite o influenţă
importantă asupra lor.
4.3. Obiective strategice
Strategia de Dezvoltare Locală fost realizată pe bază consultării comunităţii
prin aplicarea de chestionare, din care reiese interesul acestora pentru obiectivele
prezentei strategii şi pe care le sprijină.
Obiectivele se vor materializa în proiecte, subprograme sau programe care
vor ţine cont de următoarele:


potrivirea dintre scopurile fixate în obiectivele şi programele prezentei

Strategii de Dezvoltare Locală;


gradul de popularizare, care presupune existenţa mecanismului de

dezbateri şi consultări;


existenţa unor resurse financiare limitate, care determină modalitatea

de cofinanţare şi mecanismele juridice pe care se întemeiază un proiect, subprogram
sau program;


evaluarea constantă a oportunităţilor realizării unor investiţii în zonă de

către autoritatea publică, care va lua în calcul nu numai resursele sale financiare
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prezente, ci şi cele viitoare, de asemenea opţiunile populaţiei, astfel încât să
încurajeze responsabilitatea comunitara şi individuala, precum şi parteneriatul în
realizarea unui proiect de dezvoltare locală


implicarea părţilor interesate în realizarea unui program, subprogram

sau proiect.
Implicarea tuturor partenerilor, cum ar fi societatea civilă sau administraţia
publică locală sau grupuri interesate, este direcţia cea mai stabilă pentru
implementarea imediată a obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală.
Strategia de Dezvoltare Locală începe de la următoarele idei de bază:


Promovarea imaginii comunei în general şi a standardului calitativ al

serviciilor dîn comună;


Crearea unor condiţii de viaţă mai bune pentru locuitorii comunei prin

înfiinţarea de noi locuri de muncă şi oferirea de locuinţe;


Informarea asupra oportunităţilor care se regăsesc în zona celor din

mediul privat care doresc să investească fie în proiecte singulare sau în proiecte de
parteneriat, fie consultări permanente;


Acceptarea unei anumite adaptabilităţi la schimbările ce au loc în

comună;


Renovarea construcţiilor care aparţin de patrimoniu;



Construirea strategiei pe caracterul social al proceselor, pe suportul şi

participarea comunităţii.
În echivalenţă cu ideile de bază ale formulării strategiei şi cu posibilitatea de
dezvoltare a comunei BERTEA , noţiunea strategică trebuie exprimată astfel încât
transcrierea sa într-un plan strategic să garanteze prin pachetul de acţiuni pe care îl
promovează la creşterea economică, creşterea bazei de impozitare, crearea de locuri
de muncă şi îmbunătăţirea calităţii mediului de viaţa a comunităţii.
Noţiunea strategică de dezvoltare se transpune astfel printr-o dezvoltare
economică datorată poziţiei geostrategice a comunei, determinată de atragerea de
investitori, de activităţi economice şi organizaţii în zona. În acest scop, trebuie urmate
două direcţii prioritare: îmbunătăţirea gradului de atractivitate a comunei (prin
îmbunătăţirea imaginii, a calităţii vieţii, prin revitalizare) şi facilităţi de atragere a
firmelor private (prin investiţii în infrastructura, oferta de terenuri şi clădiri, servicii
strategice, facilităţi fiscale, etc).
OBIECTIVE GENERALE
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Obiectivele principale ale strategiei de dezvoltare locală a comunei BERTEA
sunt:


Ameliorarea condiţiilor igienico-sanitare ale locuitorilor prin construirea,

amenajarea şi dotarea unităţilor sanitare, creşterea numărului de medici şi cadre
sanitare medii;


Îmbunătăţirea prelucrării şi comercializării produselor agricole;



Garantarea factorilor favorabili pentru realizarea unor activităţi rentabile

în agricultură;


Acoperirea terenurilor neproductive şi a terenurilor degradate prin

plantarea arborilor;


Achiziţii de animale cu material biologic valoros



Ameliorarea posibilităţilor de transport prin executarea de drumuri locale

noi, care să permită accesul la drumurile publice, judeţene şi naţionale;


Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor productive



Ocrotirea mediului înconjurător prin adaptarea sistematică cu standardele

de mediu din Uniunea Europeană pe care România va trebui să le atingă în totalitate;


Ridicarea nivelului tehnic al producţiei



Asigurarea accesului permanent al populaţiei şi al agenţilor economici la

infrastructura edilitara (apa, gaze, căi de transport);


Crearea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de învăţământ şi de

amenajare a spaţiului din cadrul şcolilor şi grădiniţelor la standardele europene;


Elaborarea unui set coerent de politici pentru stimularea activităţilor din

amonte şi aval de agricultură (prelucrarea produselor agricole, servicii mecanizate)


Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice alternative care să

asigure venituri şi menţinerea populaţiei în comuna BERTEA;


Luarea măsurilor de îndepărtare a diferenţelor sociale şi îmbunătăţirea

ratei de ocupare prin crearea de noi oportunităţi investiţionale.
OBIECTIVELE SPECIFICE
1. Agricultura şi dezvoltare rurala
Agricultura


dezvoltarea agriculturii prin utilizarea unor tehnici specifice si constituirea

unor sisteme pentru adaptabilitatea la condiţiile climatice;


varietatea activităţilor în domeniile zootehnice şi agricole generatoare de

venit la bugetul local;
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sprijinirea organizării de asociaţii ale producătorilor comunei pentru a

beneficia de oportunităţile care decurg din aceasta;


profitabilizarea practicilor agricole pentru a facilita şi productivitatea

lucrării aplicate pe terenurilor agricole.
Silvicultura


plantarea arborilor pe terenurile neproductive ale primăriei;

2. Infrastructura si Mediu
Transport


modernizarea drumurilor comunale care prestează în folosul public

nevoile curente ale locuitorilor şi activităţilor economice;


corelarea sistemului de transport al persoanelor sau de mărfuri.

Utilităţi


înfiinţarea sistemelor de furnizare a gazelor naturale si de canalizare

capabile să deservească tuturor locuitorilor comunei;


dotările lucrărilor de interes public extinse pentru diversificarea

serviciilor publice arondate spaţiului rural;


respectarea regulilor de folosire durabila a terenurilor din comuna

conform planului de urbanism general, ca instrument de planificare spaţială;


restaurarea clădirilor din patrimoniu şi punerea în valoare a acestora.

Sănătate


îmbunătăţirea serviciilor de asistenta medicala;



influenţarea în mod sistematizat şi organizat a populaţiei cu privire la

accesarea serviciilor de sănătate la o perioada regulata de timp pentru prevenirea
situaţiilor de urgenta prin susţinerea şi promovarea modului de viaţă sănătos.
Mediu


prevenirea poluării şi păstrarea calităţii mediului;



informarea populaţiei asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor

uzate in locuri neamenajate,


folosirea echilibrata a resurselor de apa si prevenirea poluării acestora;



susţinerea şi informarea practicilor de agricultura ecologica;



înfiinţarea sistemului de epurare a apelor uzate;



înlăturarea deşeurilor de pe cursurile de apa şi a domeniului public;



organizarea mecanismelor de colectare selectiva a deşeurilor;



crearea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor;
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acoperirea suprafeţelor degradate prin plantarea arborilor pentru

prevenirea degradării terenurilor.


amenajarea unui parc comunal.

3. Economie


economie productiva de venit la bugetul local;



sprijinirea si promovarea unei industrii diversificate, mobile si capabile

sa dea posibilitatea de împlinire profesionala si materiala a locuitorilor comunei
BERTEA;


constituirea unei industrii nepoluante si durabile.

Comerţ şi Servicii


diversificarea de servicii oferite către cetăţenii comunei BERTEA, prin

mărirea numărului societăţilor comerciale;
Mediu de afaceri


protejarea întreprinderilor mici care desfăşoară activităţi productive si

participa la dezvoltarea zonei.
4. Educaţie şi cultură
Învăţământ


accesul neîngrădit de împlinire individuala prin educaţie;



organizarea unei baze materiale capabile să mulţumească nevoile

legate de actul educaţional;


orientarea si sprijinirea persoanelor tinere in domeniul formarii

profesionale;


accesul la un sistem educaţional performant, flexibil şi adaptat

condiţiilor din mediul rural;


crearea şanselor pentru reformarea persoanelor adulte.

Cultura


instruirea şi transmiterea practicilor tradiţionale generaţiilor viitoare;



accesul transparent la sursele de informare tradiţionale si moderne;



structura spatiilor destinate activităţilor socio-culturale în concordanţă

cu necesităţile şi mijloacele moderne;


reabilitarea şi extinderea căminelor culturale din comuna BERTEA.

5. Resurse Umane
Populaţia

123
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI BERTEA 2021-2027



organizarea de condiţii atractive pentru tineri, atât pentru cei din

comună cât şi pentru cei din exteriorul comunei pentru atragerea acestora în
comună;


crearea de facilităţi şi condiţii pentru familiile de tineri.

Piaţa muncii


înfiinţarea suficientă de locuri de muncă în domenii variate de activitate

pentru satisfacerea nevoilor de trai;


crearea de posibilităţi pentru reconversia profesională în sectoarele

importante de pe piaţa forţei de muncă.
Servicii Sociale


constituirea grupului de acţiune locală;



susţinerea şi dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială pentru

persoanele aflate în dificultate (minori, persoane vârstnice, persoane cu dezabilităţi);


întărirea legăturilor dintre Administraţia Publică Locală şi societatea

civilă pentru rezolvarea problemelor de interes comunitar .
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Cap. 5. Implementarea, monitorizarea şi
evaluarea strategiei
5.1. Planul de acţiune – Portofoliul de proiecte prioritare
pentru perioada 2021-2027.
La nivelul administrației publice locale, există o plaja variată de surse de
finanțare pentru proiectele de investiții de interes local. Alegerea sursei de finanțare
optime pentru un proiect de investiții dezvoltat la nivel local, implică o buna
cunoaștere a legislatiei naționale în vigoare, a legislației europene în materie de
fonduri, a Programelor Operaționale aferente finanțărilor UE, precum și a nevoilor
curente și viitoare ale comunității locale. Ca urmare, pentru un obiectiv de investiție
local, în cazul de față la nivelul comunei BERTEA, pot fi luate în considerare una sau
mai multe surse de finantare:
a. Bugetul local;
b. Bugetul județului Prahova;
c. Bugetul de stat;
d. Programe guvernamentale;
e. Fonduri europene structurale și de investitii (prin Programele Operationale
și PNDR);
f. Granturi;
g. Institutii financiare interne și internationale;
h. Alte surse de finanțare (ambasade, fundatii, organizatii etc);
Ținând cont de prioritățile și setul de actiuni stabilite, s-a conturat o lista de
posibile proiecte pentru a fi implementate la nivelul comunei BERTEA in vederea
dezvoltarii localitatii și imbunatățirii per ansamblu a calitatii vieții. Entitatea
responsabila pentru implementarea acestor proiecte, autoritatea publica locala, va fi
orientata spre mobilizarea tuturor părtilor de interes in vederea unirii eforturilor și
obtinerea rezultatelor propuse.
În acest sens, va urmari eficientizarea gestionarii mijloacelor publice prin
identificarea celor mai potrivite optiuni de finantare, organizarea corecta a licitatiilor și
respectarea procedurilor specifice de implementare a proiectelor, controlul strict
asupra executarii bugetului la nivelul fiecarui proiect, atribuirea de responsabilitati
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personalului din primarie, reevaluarea intregului sistem de resurse și servicii publice
și transmiterea unor activitati catre sfera privata.
Un element cheie al oricărui proiect îl reprezintă modul de satisfacere a
nevoilor comunitatii locale. Necesitățile de finantare reprezinta o cuantificare a
nevoilor locale, indiferent de sursa de finantare.
În continuare s-a realizat un portofoliu de proiecte care sintetizeaza nevoile
comunei BERTEA în perioada 2021-2027 și care cuprinde, totodata, o serie de
previziuni cu privire la investițiile care se pot realiza în viitor. Lista de proiecte
prezentată în continuare nu este exhaustivă, ci reprezintă o propunere de proiecte
considerate importante pentru localitate. Orice nou proiect (față de cele menționate în
portofoliu) va putea fi implementat în perioada 2021-2027, dacă va fi considerat
oportun și necesar.
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