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iVIOTTO:..[n timp ce globalizarea devine un fenomen tot mai raspandit.in intreaga lume.noi
manifestări ale ..europenizării" isi fac simţită prezenta pe continent. Graniţele devin din ce in ce mai
puţin importante prin procesul de unificare,iar timpul si distantele isi pierd si ele din semnificaţii.
Cetăţenii din diferite tari vin in contact direct.iar comunităţile concurează intre ele pe o scara globala.
Unele concepte cheie cum ar fi dezvoltarea durabila,identitatea comunităţii,siguranta,deci serviciile de
•ianaiate.asistenta medicala,devin nişte chestiuni din ce in ce mai sensibile pentru procesul de
planificare.
O provocare importanta o reprezintă dezvoltarea proceselor inovative bazate pe noi moduri de
implicare a tuturor factorilor de decizie pentru a spori nivelul de participare si pentru a satisface
interesele c o m u n e a tuturor grupurilor. Participarea cetăţenilor oferă o mai buna intelegerc a cerinţelor
oamenilor. Acestea pot incepe o evoluţie culturala care sa conducă la acceptarea unei mari varietăţi de
soluţii, pentru a rezolva necesităţile diferitelor trupuri.mentinand in acelaşi timp o identitate comuna.
Strategiile pe termen lung trebuie luate in considerare cu atentic.mai ales cu privire la viitoarele
rezultate fructificate.Istoria a demonstrat ca viitorul este in buna măsura determinat de
trecut.astfel.curente strategice.asa cum apar ele in prezent.trebuie examinate cu atenţie.In acelaşi
timp.trebuie acceptat ca rezultatul real al acestora nu poate fi prevăzut deoarece situaţiile neprevăzute
pot si ele sa exercite o influienta importanta asupra acestora."
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Strategia de dezvoltare economica si de mediu a comunei Iancu Jianu reprezintă rezultanta directa a
unei evaluări pragmatice a stării de fapt din punct de vedere e c o n o m i c si din punct de vedere al
mediului al comunităţii - c o m u n a Iancu Jianu. judeţul Olt.precum si a unor analize
institutionale,aplicate sistemului actual raportat la realităţile locale.Soluţiile realiste oferite presupun o
intervenţie asupra relaţiei de cauzalitate in scopul realizării unor modificări structurale compatibile cu
standardele Uniunii Europene.Stategia este conceputa astfel incat sa presupună valenţe instrumentale
esenţiale in faza de implementare, ca raportare intre deziderat si rezultatul obţinut.
Curentele strategice se considera a fi bazate pe trei mari grupe de factori:
1. schimbări sociale si politice;
2.
3.

schimbări economice(inovatii,dezvoltarea tehnologiei)si tehnologice;
scimbari de mediu/climaterice.

Strategia
Strategia are ca obiectiv fundamental adoptarea si implementarea unui set de masuri având ca obiectiv
dezvollarea durabil a.atingerea standardelor Uniunii Europene si eliminarea dispari taţilor economicosociale dintre membrii comunităţii locale. D i m e n s i u n e a economico-sociala a comunităţii locale si rolul
acesteia in menţinerea coeziunii sociale.recalma si justifica adoptarea si implementarea unui set de
masuri pentru accelerarea si modernizarea precum si dezvoltarea din punct de vedere e c o n o m i c a
infrastructurii tehnico - edilitare.
Misiunea
Pentru motivele prezentate mai sus s-a elaborat si se supune spre aprobare Consiliului Local
Dragomiresti o strategie locala pe termen mediu.cu orizont 2012,destinata dezvoltării din punct de
vedere e c o n o m i c si din punct de vedere al protecţiei mediului.cu implicaţii economico-sociale si de
mediu majore.avand următoarele obiective:
•

direcţionarea comunităţii spre o dezvoltare economica cu scopul de a crea mai multe locuri de
munca;

•

sa se dezvolte un proces comun de organizare pentru a stabili priorităţile comunităţii.strategia si
acţiunile sale;
elaborarea de către autorităţile publice locale in parteneriat cu comunitatea in ansamblul sau.a
strategiilor financiare si de investiţii in domeniul economicului si al protecţiei mediului;
eficientizarea managementului local;
imbunatatirea continua a procesului de planificare si promovarea parteneriatului in rândul
diferiţilor „ a c t o r i " de pe plan local(administraţia publica locala.comunitatea locala.sectorul
privat si reprezentanţii societăţii civile)cu scopul de a analiza impreuna problemele legate de
dezvoltare.de imaginea creata pentru viitor.
mobilizarea resurselor si elaborarea si elaborarea de proiecte precum si
implementarea.monitorizarea si evaluarea acestora;
focalizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice pe realizarea investiţiilor in
infrastructura tehnico-edilitara de interes local:
continuarea programelor privind alimentarea cu apa.pietruirea drumurilor.extinderea reţelei de
electrificare.imbunatatirea reţelei telefonice si lansarea programelor privind introducerea
sistemului de canalizare si epurarea apelor uzate.asisternul ui de alimentare cu gaze naturale;

«
•
«

•
•
•

•
•
•

continuarea aplicării programului privind asfaltarea drumurilor din intravilanul c o m u n e i ;
asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea investiţiilor de m e d i u ;
dezvoltarea unui sistem integrat de m a n a g e m e n t al deşeurilor;

•

utilizarea trasparenta si creşterea capacităţii de atragere.utilizare si absortie a fondurilor UE
prin pregătirea unui portofoliu de proiecte si de investiţii specifice infracstructurii tehnicoedilitare de interes local.

Obiectul
Strategia de dezvoltare economica si de mediu locala are la baza următoarele direcţii de acţiune si
obiective generale:
Direcţi i de acţiune:
•
•

«

definirea si stabilirea cadrului institutionalsi organizatoric necesar dezvoltării din punct de
vedere e c o n o m i c si de mediu a comunităţii;
stabilirea atributiilor.competentelor si responsabilităţilor intre factorii implicaţi in înfiinţarea
,organizarea,functionarea,gestionarea si exploatarea serviciilor comunitare de utilităţi publice si
partajarea acestora pe baza principiilor descentralizarifautonomiei locale.subsidiriaritatii si
proportionalitatii;
crearea cadrului si a instrumentelor necesare gestionarii eficiente a fondurilor de investiţii
necesare modernizării si dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare de interes local;

•

popularizarea procedurilor specifice si facilitarea accesului la resursele financiare necesare
accelerării dezvoltării comunităţii din punct de vedere e c o n o m i c d a r si din punct de vedere al
protecţiei mediului;

•
•

utilizarea eficienta a resurselor umane.materiale.financiare.disponibile.proprii sau atrase;
susţinerea efectiva si coerenta,prin programe si politici locale adecvate.a
reabilitarmmodernizarii si pentru menţinerea si 'întărirea coeziunii economico-sociale.

Obiective generale:
atingerea conformităţii cu prevederile legislaţiei U E ;
•
•

implementarea acquis-ului comunitar;
atingerea conformităţii cu standardele comunitare privind calitatea si cantitatea serviciilor
comunitare de utilităţi publice;

•

creşterea capacităţii de absortie a resurselor financiare alocate de fondurile comunitare si de
atragere a fondurilor de investiţii;
creşterea capacităţii de elaborare.promovare si finanţare a proiectelor de investiţii aferente
infracstructurii de interes local;

•
•
•
•

creşterea graduala a capacităţii de autofinantare.corespunzator nivelelor acceptate in U E ;
satisfacerea cerinţelor de interes public ale colectivităţilor locale si creşterea bunăstării
populaţiei;
adoptarea de acte normative si de reglementari care sa faciliteze modernizarea si dezvoltarea
comunităţii locale si a infrastructurii tehnico -edilitare aferente.
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.Scurta prezentare a comunei Iancu J i a n u
1 ,OCALIZA R E

Poziţie geografică

Intre cele 102 localităţi rurale din judeţul Olt. c o m u n a Iancu Jianu este aşezată în partea de nordvest a judeţului O l t la graniţa cu judeţul Vâlcea (vezi harta nr. 1). Flementul hidrografic care-i conferă
poziţia în cadrul judeţului este râul Olteţ, aşezarea fiind localizată pe malul drept al acestuia.
Din punct de vedere matematic, c o m u n a se află ia intersecţia paralelei de 44°30' latitudine
nordică cu meridianul de 24° longitudine estică (punctul de intersecţie al celor două linii geografice se
află în centrul satului Iancu Jianu, în zona căminului cultural). Localitatea Iancu Jianu se allă pe
drumul judeţean D J 5 4 3 ce leagă localitatea urbană Balş, spre sud, din judeţul Olt, cu localitatea
Bălceşti, în nord. din judeţul Vâlcea, la o distanţă aproximativ egală de reşedinţa judeţului Olt, Slatina
şi reşedinţa judeţului Dolj, Craiova, aproximativ 45 km de flecare.
Vecinii comunei sunt: la est râul Olteţ, ce o delimitează de localitatea Morunglav. la vest
localitatea Dobreţu, la sud localitatea Călui, iar la nord cu judeţul Vâlcea, respectiv localitatea Laloşu.
Relieful şi structura geologică
Situat pe Valea Olteţului. în zona de contact dintre Piemontul Getic şi C â m p i a R o m â n ă . în
compartimentul Dealurilor Balşului, relieful este format dintr-o succesiune de dealuri alungite
despărţite de văi şi înclinate spre sud-sud-est. Limita este pusă în evidenţă de curba hipsometrică de
200 m şi justificată de energia reliefului, lăţimea văilor, eroziunea solurilor mai accentuată în partea
de nord a comunei şi mai puţin evidentă în partea sa sudică.
Caracteristica principală a reliefului este dată de paralelismul aproape perfect al culmilor
fragmentate în fâşii de afluenţii Olteţului (vezi harta nr. 3): Aninoasa, Călui, Ulmeasa, Loşca, Valea
Mare. Moruş, Valea Grajdului. Majoritatea „înălţimilor" culmilor au d e n u m i r e a generică de
„Pietroasa", denumire locală ce întăreşte noţiunea de altitudine mai mare.
Celelalte denumiri sunt: Dealul Cuca (276 m), Dealul Cazacei lor. Dealul G o l u m b e a n u (240 m ) .
Dealul Ruginoasa (247 m), Dealul lui Bucică (247 m ) , Dealul Şcolii, Dealul Pietroasa. Dealul
Palatului (250 m ) . Dealul Cerului (256 m ) . Dealul Botul Mare, Dealul Botul Mic. Dealul Curmătura,
Dealul Corboaia. Dealul Pleaşa. Dealul Viilor. Dealul Craiovei, Dealul Moruşului.
Dealul Cuca este ca un „laborator geografic" pentru studiul elementelor de eroziune a versanţilor
determinate de cantitatea de precipitaţii care dă naştere la adevărate organisme torenţiale ce se scurg
spre Valea Olteţului. Datorită constituţiei geologice (în mare parte p r e d o m i n ă argila) dar şi a pantei
înclinate (10-30 grade) au loc şi mişcări de alunecare observabile şi acum în teren. Este prezentă mai
ales eroziunea regresivă.
Dealul G o l u m b e a n u face parte din culmile înalte ale reliefului, fiind chiar pe zona de contact
orgen-piatformă şi prezintă o serie de structuri petrolifere. De altfel, de aici, au exploatat petrol 3
sonde. Amplasarea acestora şi lucrările adiacente extracţiei au dus la „fărâmiţarea d e a l u l u i " în două
părţi distincte: coasta dealului şi zona denumită „ S u b D o s " .
Dealul lui Bucică. situat pe acelaşi aliniament de structuri sedimentare, este rotunjit (aplatizat) cu
pante d o m o a l e , fixate de salcâm şi alţi arbuşti. Dacă această vegetaţie nu ar exista atunci procesele
erozionale s-ar dezlănţui aşa cum se întâmplă pe partea de est a dealului, d e n u m i t ă Dealul Şcolii.
Pe acest deal au fost descoperite de localnici scoici marine, dovadă a extinderii şi existenţei
Mării Sarmatice.
Dealul Corboaia. de asemenea aplatizat (peneplenizat) cu depozite loessoide este plantat cu viţă
de vie şi pomi fructiferi şi de asemenea este acoperit cu pădure de stejar în amestec cu arbuşti.
între Dealul lui Bucică, Dealul Cuca. Dealul G o l u m b e a n u , Dealul Ruginoasa şi Deaiul Corboaia
se întinde o suprafaţă joasă, asemănătoare unei microdepresiuni pe fundul căreia curgea cândva pârâul
Aninoasa.
Dealul Cerului este puternic afectat de tofenţii care se scurg spre pârâul Corboaia datorită
structurii litologice sedimentare cu roci care pot fi uşor erodate.
Dincolo de aceste dealuri, spre apus, până la apa Căluiului, se întind forme colinare netede,
despărţite de pâraiele care formează interfluvii largi, aproape paralele de la nord la sud: Glăvanu (92
ha), Nicicoaia (41 ha). Borz-Potcoava (61 ha). Borzul Mare (70 ha), Pelin (23 ha). U l m e a s a (53 ha).
Poiana (23 ha). Scoruş (50 ha), La Vişini (12 ha).
Şi pe această „altitudine n e t e d ă " s-au descoperit scoici marine. întărind încă o dată ipoteza că sau format prin depunerea sedimentelor în apele puţin adânci ale Mării Sarmatice. exislă pe toată
suprafaţa Câmpiei R o m â n e (Petre Coteţ - „ C â m p i a R o m â n ă " ) . De altfel, aceste mici piemonturi, cu
interfluvii largi ca cele descrise mai sus sau ca ce! denumit „Crăcii Micicoii". sau văi evazate: Valea

lui Andrei, Valea Corboii, sau chiar relief de tip inselberg (Glăvanu. Pelin).
In general, retragerea apelor s-a tăcut pe actualele cursuri ale Căluţului, Căluieţului, Corboii, Andrei
etc. pe care astăzi curge numai apa din ploi sau topirea zăpezilor.
Dealul Palatului, porţiunea dinspre răsărit a Dealului Pietroasa este cel mai cunoscut şi cel mai
„călcat"'. Dealul este alcătuit din depozite sedimentare, este rotunjit de agenţii externi şi supus
proceselor erozionale determinate mai ales de efectuarea unor lucrări agricole necorespunzătoare
(efectuarea arăturilor perpendicular pe pantă şi nu de-a lungul ei). Astăzi dealul iese în evidenţă prin
instalarea antenei de telefonie mobilă a reţelei C o n n e x . Vegetaţia naturală este reprezentată de păşuni
şi suprafeţe de tufărişuri greu de trecut asemănătoare maquis-ului mediteranean (asociaţii de măceş,
porumbar, păducel e t c ) .
Dealul Craiovei, situat în partea de sud a comunei, cu vestita „Coastă a Craiovei*' (datorită
înclinării mari) este foarte afectat de procesele de versant pe fondul unor alunecări în glimei petrecute
cu mult timp în urmă. Prezentă este în special eroziunea regresivă, favorizată de straturile de
sedimentare lutoase şi chiar nisipoase. C u l m e a lui apare ca un pod întins pe care predomină culturi
agricole de cultură mare (porumb, grâu etc.) dar şi un corp de pădure intact ce se întinde până în vatra
satului Dobreţu aşa cum se vede şi pe imaginea satelitarâ a comunei (vezi harta nr. 3).
Dealul La Lilieci şi Dealul Moruşului sunt formate tot pe depozite sedimentare, mai mici ca
altitudine dar afectate în special de ravene şi ogaşe. De altfel structura litoiogică a p e r m i s vechilor
locuitori ai comunei Iancu Jianu să se ocupe cu o îndeletnicire de acum uitată, olăritul, folosind argila
existentă.
In partea de sud şi est a comunei, precum şi între satele Dobriceni şi Iancu Jianu se întinde Lunca
Olteţului neteda.destul de largă ca suprafaţă, cu depozite aluviale, numai bune pentru agricultură,
pentru cultura mare a plantelor. Acoperită mulţi ani de zile cu vestitele livezi de meri şi de pruni,
precum şi cu viţa de vie de la fostul l.A.S. Iancu Jianu. astăzi este cultivată în mare parte cu plante
agricole, livezile fiind tăiate iar via scoasă de către proprietarii terenurilor, care şi-au primit
pământurile înapoi, în urma Revoluţiei din 1989,
Privit de pe Dealul Palatului, relieful pare a se înclina în faţa Văii Olteţului şi parcă îl ..înghite'"
câmpia. I inia de contact este bine pusă în evidenţă tocmai de prelungirea Dealului Grajdului până
dincolo de Valea Căluiului, vale care limitează c o m u n a în partea de vest şi până la punctul denumit
Heleşteu.
Văile temporare, care şi-au făcut apariţia odată cu retragerea apelor marine şi alimentate numai
atunci când plouă sau se topesc zăpezile, au fragmentat Lunca în „câmpuri"' precum: Triţescu.
Căprăreaţa (27.5 ha), Zăcătoarea (14.35 ha). Căldăraru. Murgea (44.1 Oha),Lupoaia. Izlaz(20.01 ha),
Gradina Neamţului (7.29 ha), Podul Lupoii (18.5Iha).Olteneasca (vatră sat Dobriceni. 5.51 ha). Lica
(vatră sat Dobriceni. 2.07 ha). Ştevie (la cimitir), Vârcan (unde lunca pierde din suprafaţă datorită
eroziunii accentuate provocată de râul Olteţ: Olteţul se apropie vertiginos în acest punct de DJ543),
Pietriş (14.38 ha). Pietriş Biserică (21.20 ha), U l m e a s a (26.48 ha). Vâlceaua, Buduroi (26.95 ha Coasta Craiovei până la drumul brutăriei), Obşte (35.49 ha). Cri vi na (21.25 ha), G a n g u (9.15 ha),
Pleaşa(7.10ha), Nistoroiu (23.47ha),
Pietroasa. Vâlceaua Mişcului. Târg. Cimitir. Lazăr, Boşneagu. Rudari Vale, Rudari Dobriceni. Balta
Sârbii. Cardoş (Sub Grădini). Fântâna Mare, Sălişte. Horezu. Drum Dobreţ. Am folosit aceste
denumiri de câmpuri care reprezintă de fapt suprafeţe parcelate care se observă foarte bine pe
fotografia din satelit
Altitudinea reliefului este dată de caracteristica generală a Piemontului Olteţului. respectiv
partea sa sud-vestică,Dealurile Balşului, de fragmentarea accentuată a reliefului, care are un aspect de
poduri mai mult sau mai puţin întinse, separate prin văile adâncite ale diverşilor emisari naturali care
se scurg spre Olteţ. Interfluviile sunt relativ înguste, fragmentate şi ajung la înălţimi de peste 230 m,
aşa cum arătat mai sus în Dealul Golumbeanu, Dealul lui Bucică, Dealul Palatului, Dealul Cerului etc.
în timp ce pe firul văilor altitudinea este de circa 170 in. diferenţa între aceste forme de relief fiind în
medie de peste 50-60 m. Văile şi interfluviile de diferite ordine sunt rezultate din acţiunea directă a
reţelei hidrografice asupra reliefului, iniţial fluvio-lacustru de acumulare p i e m o n t a n ă .
Văile reprezintă forme negative adâncite în relieful iniţial de acumulare, pe care l-a fragmentat în
mod diferit, iar interfluviile apar ca resturi din suprafaţa iniţială.
Altitudinea Luncii Olteţului, aşezată în partea de est a comunei este de circa 150-155 m şi are o
lăţime cuprinsă între 500-1800 m.
Microrelieful este reprezentat în cea mai m a r e parte de microreliefui versanţilor. cu surpări şi

alunecări de teren, dar mai ales generat de torenţi cu aspect de ogaşe şi de bazine de recepţie de tipul
hârtoapelor şi acumulări de tipul conurilor de dejecţie precum cele de la poalele Drumului Craiovei.
Dealului Viilor, Cerului, Moruşului. G o l u m b e a n u . Dealul lui Bucică.
Panta generală a teritoriului, orientată de la vest (220230 m) l a e s t î n Lunca Olteţului (150-160
m), trecerea de ia câmpurile înalte interfluviale (platouri) la luncă tăcându-se abrupt, prinîr-un versant
cu o înclinare de circa 20-30 %. cu expoziţie estică, sud-estică. la baza căruia de află drumul judeţean
DJ543 Balş-Bălceşti.
Din punct de vedere geomorfolouic, teritoriul comunei iancu Jianu se alia situat în partea sudică
a Piemontului Olteţului. în subunitatea Dealurilor Balşului.
Geomorfologic, energia mică de relief este justificată de lăţimea văilor, eroziunea solurilor mai
accentuată în podiş decât în câmpie.
Sub raport tectonic aparţine zonei de vorland având ca fundament zona de contact dintre
Platforma Moesică şi Orogenul Carpatic. In evoluţia geosinclinalului se remarcă în Proferozoicul
superior un magnetism bazic, ce a pus în loc materialul. în timpul orogenezci baikaliene. prin
metamorfozare au rezultat amflivetele din zona Balş. respectiv Slatina. \ llterior, s-a înregistrat
magnetismul plutonic ce a pus în loc corpul de granit din zona Balş-Optaşi-Slatina. \ Mtimele faze
baikaliene au dus la consolidarea întregului d o m e n i u valah. Partea superioară este reprezentată de
N e o g e n şi Cuaternar, prezentând o serie de starturi petrolifere (paralele cu cutele subcarpatice), cum
sunt cele de pe teritoriul comunei Iancu Jianu.
Levantinul, reprezentat prin argile, marne, nisipuri şi pietrişuri, apare la baza versanţilor. de-a
lungul văii Olteţului şi afluenţilor acestuia: Aninoasa, Ulmeasa, Loşca. M o r u ş etc.
Cuaternarul formează o cuvertură superficială care apare pe marginea sudică a Podişului Getic
prin complexul marno- argilos. Argila din cuprinsul său era folosită de meşterii olari pentru
confecţionarea vaselor din lut.
Ca evoluţie paleogeograflcă. Piemontul Getic s-a format în condiţiile definitivării Depresiunii
Getice. Până în Carbonifer, regiunea studiată a stat sub ape. pentru ca în urma mişcărilor hercinice din
Carbonifer, bazinul inferior al Oltului, respectiv Olteţului. a devenit uscat, care se menţine şi în timpul
fazei chimerică veche (Triasic) şi chimericâ nouă (sfârşitul Jurasicului) ca o regiune de platformă
supusă eroziunii.
în faza austrică (Cretacic-apţian-albian) regiunea făcea parte dintr-o zonă depresionară ce
cuprindea bazinul inferior al Olteţului. Teleormanului, Argeşului, până aproape de Călăraşi.
în faza laramică (sfârşitul Cretacicului) regiunea tăcea parte dintr-o zonă depresionară în care se
întâlnesc formaţiuni de bazin şi care cuprindea şi bazinul inferior al Olteţului. în timpul orogcnezei
savice (aquitanian-Neogen). regiunea era o platformă supusă eroziunii.
în faza stirică veche (burdigalian-helveţian-Neogen) regiunea a devenit din nou o platformă
supusă acţiunii agenţilor externi.
în timpul pliocenului, regiunea a făcut parte din lacul extracarpatic. în faza valahă (sfârşitul
Pleistoeenului) regiunea făcea parte dintr-o avanfosă cu facies grezos. Mişcările valahe au contribuit la
retragerea domeniului marin.
în Pleistocen şi Holocen. Dealurile Balşului, deci şi relieful comunei Iancu Jianu se aflau în
actuala configuraţie şi erau supuse agenţilor externi.
f o r m a r e a Piemontului Getic corespunde mai mult vilafranchianului. adică trecerii de la Pliocen
la Cuaternar. Formarea piemontului şi exondarea regiunii s-a făcut în faze succesive de la nord la sud
astfel că a fost mai puţin expusă eroziunii partea de sud a piemontului, deci partea de care ne ocupăm.
Aceasta se încadrează zonei de contact a Câmpiei R o m â n e cu Podişul Getic, limita fiind pusă în
evidenţă de curba hipsometrică de 200 m.
Caracteristica principală a reliefului r ă m â n e paralelismul aproape perfect al culmilor fragmentate
în fâşii de afluenţii Olteţului. Fxemplele relevante au fost date mai sus cand a fost descris fiecare deal
în parte şi fiecare vale corespunzătoare acestuia. O bună parte a acestor dealuri este acoperită cu
păduri, ca urmare a acţiunii de împădurire din perioada 1984- 1986. pentru a c o m b a t e procesele
erozionale favorizate de morfolitologie.

Clima
7,onei studiate îi este specific climatul temperat- continental moderat, cu caracter de tranziţie, la

fel ca pe întreg teritoriul judeţului şi al ţării, dar cu elemente proprii, date de condiţiile naturale iocale:
relieful, apropierea de valea Olteţului, vegetaţia etc. Manifestarea elementelor climatice este
determinată în m a r e m ă s u r ă de poziţia geografică şi relief. Z o n a Dealurilor Balşului, deci şi suprafaţa
comunei Iancu Jianu este influenţată de advecţiile de aer rece, polar sau arctic din est şi nord-est în
măsură mai mică, dar mai ales de cele de aer cald tropical din sud-vest, sud sau sud-est.
Temperatura aerului prezintă variaţii deosebit de ample în timp. în funcţie de oscilaţiile fluxului
energiei radiante solare, şi a celorlalte procese care influenţează încălzirea suprafeţei active şi a
stratului de aer din vecinătatea acesteia.
Datorită circulaţiei dinspre Marea Mediterană şi Oceanul Atlantic, temperaturile din zona
subliniată sunt mai ridicate faţă de alte zone ale ţării, cu amplitudini mai moderate.
Temperaturile medii anuale sunt cuprinse între 10,6° C şi 10,9° C faţă de 8° C şi 12° C cât suni
temperaturile medii anuale pe ţară. Temperatura medie a lunii iulie (cea mai caldă) este de 22.8° C, iar
a lunii ianuarie (cea mai rece) este de (2,8° C).
Amplitudinea termică medie anuală, este de 25,6" C şi reprezintă indicatorul cel mai expresiv a!
gradului de continentalitate al climei. Valorile cele mai mari aie mediilor zilnice se înregistrează vara.
peste 23° C. In cazul încălzirii intense asociată circulaţiei din sectorul sudic, se ating şi valori maxime
de peste 30° C. Uneori urmează invazii de aer rece. temperaturile scăzând mult, (14°-15° C).
Trecerea temperaturilor zilnice peste 0° C are loc în intervalul 11-21 februarie, iar scăderea
temperaturilor zilnice sub 0° C se produce în intervalul 20-30 decembrie. Iarna se
înregistrează cele mai mici medii zilnice, circa (-3° C)-(-4°C). iar când apar invazii de aer arctic,
valorile t e n n i c e scad până la (-17° C) - (-23° C ) . Uneori, iarna, se produc şi încălziri accentuate
datorate advecţiei de aer tropical, temperatura urcând la peste 10° C. Lipsa vegetaţiei forestiere,
rezultat al defrişărilor, duce la o încălzire sau o răcire puternică a suprafeţei active. Vara. încălzirea
ziua este datorată insolaţiei şi unor invazii de aer tropical care determină şi reducerea precipitaţiilor în
iulie şi august. Astfel, apar valori m a x i m e mai mari de 35° C aşa cum s-a înregistrat de pildă în anul
2003 pe data de 19 iulie, în punctul Crivina - Moară de 43°C.
Un alt element caracteristic pentru climat este cel referitor la suma anuală a temperaturilor medii
zilnice pozitive, care se ridică la aproximativ 4000° C. Această sumă prezintă o deosebită importanţă
pentru culturi şi ne arată că toate culturile găsesc în zona studiată condiţii termice propice creşterii şi
maturizării lor.
Precipitaţiile atmosferice cad în cea mai mare parte a anului sub formă lichidă. Cantitatea medic
anuală a precipitaţiilor atinge valori de 524 m m . cele mai multe căzând în prima jumătate a sezonului
cald datorită convecţiei termice.
Luna cu precipitaţiile medii cele mai mari este iunie, iar cea cu precipitaţiile medii cele mai
coborâte este februarie. în luna iunie, se înregistrează 70,2 m m , iar în februarie 2,8 m m . Alături de
aceste m a x i m e şi m i n i m e principale există un m a x i m şi un minim secundar (respectiv, sfârşitul veriîînceputul toamnei). T o a m n a , în lunile octombrie-noiembrie, datorită influenţei prestate de activitatea
eiclonică din M a r e a Mediterană, se produc precipitaţii bogate, care egalează uneori maximul principal
din luna iunie. în ceea ce priveşte minimul secundar, el se înregistrează in lunile august-septembrie.
Iarna, o bună parte a precipitaţiilor cade tot sub formă lichidă, decembrie fiind luna de iarnă cea mai
bogată în precipitaţii, continuându-se m a x i m a de toamnă. Celelalte două luni, au valori mai scăzute şi
in general precipitaţiile sunt sub formă solidă.
Analiza deficitului şi excedentului de umiditate în decursul unui an indică o perioadă de
excedent de umiditate ce cuprinde lunile noiembrie, decembrie, ianuarie şi februarie, aceasta fiind cea
de acumulare a apei în sol. Lunile iunie, august şi septembrie se caracterizează printr-un deficit de
umiditate care afectează serios culturile şi de aceea este necesară aplicarea unor m e t o d e agrotehnice
corespunzătoare pentru a determina menţinerea apei în sol. Z o n a de care ne o c u p ă m , face parte din
zona cu o umiditate deficitară şi este afectată frecvent de secetă. Efectele lor depind atât de durată, cât
şi de perioada în care se produc.
Prezenţa sistemelor barice şi a Lanţului Carpaţilor sunt elemente importante care generează
caracterul regimului vânturilor. Vânturile dominante sunt cele de est şi vest. Vântul de est aduce
zăpadă şi frig iarna, iar vara se comportă ca un vânt umed (vântul din deal. adică cel de vest, scoate
vântul din vale, adică cel de est şi va ploua, spune credinţa populară). Vântul de vest se resimte mai
ales în lunile calde şi este un vânt secetos, în limbaj popular spunându-i-se şi „Traistă goală". Dinspre
sud şi sud-est bate un vânt aducător de precipitaţii. Viteza medie anuală a vânturilor variază între 2 şi
5 m/sec. uneori atingând valori mai mari cu consecinţe negative asupra aşezărilor omeneşti.Clima este

unul dintre factorii naturali importanţi ai mediului geografic cu efecte asupra specificului agricol, in
special în mediul rural.
Hidrografia
Lxistenţa apei în natură a fost adesea comparată cu sângele din corpul o m e n e s c sau cu seva unui
copac, care hrăneşte şi oxigenează toate celulele. Pe teritoriul comunei Iancu Jianu clementul esenţial
al vieţii îl v o m releva prin: apele subterane şi apele de suprafaţă (curgătoare).
Apele subterane - baza alimentării populaţiei apar la suprafaţă prin n u m e r o a s e izvoare, denumite
izvoare de coastă. Ele se găsesc în următoarele puncte:
u
Heleşteu (La Eleşteu - în limbaj popular) un izvor de coastă puternic din care se făcea
alimentarea cu apă pentru prepararea soluţiei de stropire a pomilor fructiferi de la fostul I.A.S.
Iancu Jianu.
«
C i ş m e a u a „La S ă r a r i f bine menţinută şi întreţinută de către localnicii care se alimentează cu
apă de băut de aici.la poalele Podului Lupoii (pe Valea Lungă) sc află mai multe izvoare de coastă
iolosite de localnici pentru adăpatul animalelor care sunt duse la păşune vara.
•
în zona Dobriceni apa acestor izvoare formează ochiuri de apă d e n u m i t e „ L a G â l d a n e " - Dealul
•Golumbeanu - datorită pânzei de apă freatică ce se află la adâncimi mici de I -2 in, în Vâlceaua lui
Moţ sau Fulger-Baltă, pe Dealul lui Bucică.
Aceste izvoare de coastă au debitul întreţinut de apa din stratele freatice, dar şi din precipitaţii şi
topirea zăpezilor. în anii ploioşi (2005 - 2007). când cantitatea de apă din ploaie a fost foarte mare. iar
pânza de apă freatică bine alimentată, au apărut şi al baza altor dealuri p r e c u m : Dealul Moruşului.
Dealul Pietroasa. Dealul Cerului, dar au dispărut o dată cu instalarea timpului mai secetos.
Dispariţia multor izvoare de coastă ar putea fi explicată şi prin deranjarea stratelor de apă
freatică de forarea pentru extragerea petrolului (se foloseşte apă sărată pentru extracţie) care apoi
pătrunde în stratele de la adâncimi chiar mai mari de 1-2 m. Aşa se face că prin foraj apa a migrat, iar
ne te Htoriul comunei oamenii nu mai pot folosi apa din fântâni. Aceasta a devenit nepotabilă, cu gust
sălciu, sau infestată cu petrol şi gaz, sau chiar sărată (un studiu hidrologic cu flotori ne-ar putea arăta
direcţia, dar şi arealul afectat de influenţa forajului).
Problema alimentării cu apă este însă rezolvată pe întreg teritoriul comunei prin introducerea
sistemului de canalizare prevăzut cu „ceşmele*" c o m u n e (pompă de scos apă) de unde şi localnicii care
nu au apă de băut se pot alimenta. Există chiar în arealele cu apă infestată fântâni bune de unde scot
apă mai multe zeci de familii.
Pentru a reveni la izvoarele de coastă considerăm că pentru cele cu debit constant, captarea lor ar
putea rezolva atât problema alimentării cu apă, dar mai ales a irigaţiilor (în zonă. climatul continental
şi gradul m e d i u de fertilitate al solurilor reclamând cu insistenţă acest lucru).
Din punct de vedere structural, suprafaţa comunei (înţelegând şi intra- şi extravilanul) se
încadrează structurii monoclinale. Influenţele tectono-structurale se reflectă mai mult şi în natura
reţelei hidrografice, adâncimea şi fragmentarea reliefului şi grosimea cuverturii de pietriş. Stratul de
apă freatică este alimentat mai ales din precipitaţii.
Reţeaua hidrografică este reprezentată de Valea Olteţului care străbate c o m u n a de la nord la sud
(nord-vest - sud-est) şi de afluenţii acesteia (în mare parte văi temporare - alimentate mai ales în
timpul ploilor sau topirii zăpezilor): Aninoasa. Valea lui Andrei. Valea Corboii. Valea Călui. Ulmeasa,
Loşca. Grajdului. Moruşului, Valea Lungă.
Bazinul hidrografic al râului Olteţ care mărgineşte c o m u n a în partea de este situat în parte de
sud-vest al bazinului hidrografic al Oltului. Are o suprafaţă de 2663 km", o altitudine medie de 364 m
şi o lungime totală de 185 km.
Râul Olteţ aduce ape tocmai din zona cafcaroasă a munţilor Căpăţânii, adânc fragmentaţi şi cu
altitudini care depăşesc 2100 m. cu suprafeţe de eroziune larg dezvoltate în trepte şi slabe urme
glaciare. în zona dealurilor ce au o structură morfologică complexă, cu dealuri cutate, clar
exprimate în relief, se observă contraste de altitudine. în zona de contact dintre Piemontul Getic şi
câmpie Olteţul străbate o serie de mici înălţimi care se pierd în câmpie.
Din punct de vedere climatic, râul străbate zone cu temperaturi medii anuale de la 4° C. în zona
montană, la 9-10° C. în zona de deal şi câmpie. Cantitatea de precipitaţii medii anuale scade de la
1200-1400 mm la 700-900 mm în zona deluroasă şi chiar sub 600 mm în zona de câmpie.
Solurile erodate de Olteţ sunt reprezentate de soluri brune acide, brun-gălbui şi podzoluri gălbui
in zona muntoasă; de cele brune de pădure tipice şi podzolice asociate într-un stadiu de eroziune

puternică în zona dealurilor, iar în zona de care ne ocupăm, soluri brune de pădure, brune roşcate de
pădure cu un grad de eroziune dezvoltat în special în lungul reţelei hidrografice.
Valea Olteţului în peisajul fizico-geografic al zonei studiate aduce un aspect de tinereţe, cu o
vale destul de îngustă dar care se lărgeşte treptat spre Balş. şi de la Balş în jos, în Câmpia
Ronianaţilor, până la Cioroiu (sat aparţinând comunei Fălcoiu), unde se varsă în Olt.
Albia minoră a Olteţului iese bine în evidenţă prin malurile abrupte (la intrare în c o m u n ă chiar 8! 0 m. formate în partea convexă a meandrelor. unde se află şi aluviuni inundate de apele râului în
timpul viiturilor mari). Malul drept este în permanenţă erodat, ..muşcând'" din suprafaţa comunei.
Acest lucru se poate observa cu uşurinţă în câmpul Vârcan. unde s-a apropiat primejdios de DJ543,
dar şi de casele oainenilor. luându-le mare parte din pământul arabil (în ultimii 2-3 ani, până la o
jumătate de hectar).
Activitatea hidrometrică în bazinul hidrografic al râului Olteţ se desfăşoară la 7 staţii
hidrometrice, facându-se observaţii şi măsurători hidrologice în localităţile: Sineşti. Grădiştea.
Găneşti, Oleteliş. Măciuca. Bălceşti. Tetoiu şi Lădeşti. Măsurătorile se fac pentru nivel şi debite
lichide, iar la
5 dintre ele se fac şi măsurători de debit ( 0 ) solid, temperatură şi precipitaţii, conform tabelului de
mai jos:
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Făcând un calcul simplu pe baza datelor de mai sus. putem deduce că la iancu Jianu debitul
mediu anual este cuprins între 5.27 mc/s şi 9.73 mc/s. ceea ce arată că este influenţat foarte mult de
cantitatea de precipitaţii.
Scurgerea m a x i m ă în bazinul hidrografic al râului Olteţ şi implicit la Iancu Jianu pune în
evidenţă faptul că mărimea, frecvenţa şi durata viiturilor sunt dependente de factorii climatici şi de
condiţiile fizico-geografice locale. Cele mai mari viituri au fost generate de ploi în anii 1991 şi 2004.
La Iancu Jianu nu există staţie hidrometrică, dar măsurătorile din 1991 la Balş au arătat un debit de
1144 mc/s care s-a apropiat foarte mult de debitul maxim cu asigurarea de 1% ( Q m a x = 1200 mc/s)
cu un volum total de apă de 141 000 milioane mc (în 64 de ore). Cantitatea totală de precipitaţii
căzută în perioada viiturii din noiembrie 2004 a fost de 91 l/m' la Oteteliş şi 21 1/nr la Balş, ceea ce
ar î n s e m n a o cantitate aproximativ de 25-30 l/m" la Iancu Jianu. această cantitate datorându-se în
special aportului de ape aduse de afluenţii de pe teritoriul comunei, dar şi al altor pâraie care se
formează în timpul ploilor sub formă de torenţi.
Scurgerea minimă se produce atât în perioada de vară- t o a m n ă datorită unei cantităţi mici de
precipitaţii, cât şi în perioada de i a m a datorită precipitaţiilor sub formă solidă şi în cantitate mică şi a
temperaturilor scăzute care produc îngheţul apei din râuri. în ambele situaţii râurile se alimentează
aproape exclusiv din apele subterane, scurgerea^minimă depinzând de caracteristica acestor rezerve şi
de capacitatea lor de drenare.
Debitele medii lunare anuale sunt de 0.130 la Oteteliş, de 0.186 la Balş, pentru un coeficient de
asimetrie de 9 5 % . calculat după formula Cs = 2Cv.
In cazul debitelor medii apare şi fenomenul de sec, principala cauza a acestui fenomen o
constituie c o m p o n e n t a petrografică. care favorizează infiltraţia rapidă, la care se adaugă condiţiile
climatice, precipitaţiile şi evaporaţia.
în zona de care ne o c u p ă m au fost ani în care debitul Olteţului a fost foarte mic (apa curgea
curgea numai pe talveg) în anul 1999, 2000, dar şi in anii 2004, 2005. De menţionat că debitele mari şi
foarte mari alternează cu debitele mici şi foarte mici până la secare.
Acviferul freatic al Olteţului este bine dezvoltat şi este alimentat atât din precipitaţii cât şi din

infiltraţiile din stratul suprafreatic. Exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze au determinat mari
probleme mediului înconjurător de la Iancu .lianu. în special stratului acvifer. solului şi apelor de
suprafaţă.
In 1990 au avut loc numeroase deversări accidentale de petrol şi ape de zăcământ, ape sărate
datorate scurgerilor din conductele învechite, corodate, exploatării necorespunzătoare a sondelor şi
instalaţiilor, inexistenţa batalelor impermeabilizate lângă instalaţii, distrugerea careelor sondelor în
timpul manevrării lor, ploilor.
Apele de zăcământ au fost evacuate direct în pârâul Ulmeasa. ducând nu doar la poluarea lui, dar
şi a apelor subterane din zonă cu săruri, făcându-le improprii pentru c o n s u m casnic sau irigaţii.
întreaga reţea hidrografică se rezumă la râul Olteţ şi la pâraiele. apele temporare pe care le adună
de pe versanţii dealurilor despre care am vorbit în capitolele anterioare. In generai, pâraiele au ..maluri
î n a l t e " datorită faptului că străbat depozite litologice sedimentare uşor de erodat dar şi datorită
gradului de înclinare ai pantei Chiar în apropiere de vărsarea lor în apa Olteţului păstrează acest
caracter de ..maluri înalte". In anii ploioşi devin periculoase deoarece neputând prelua întreaga
cantitate de precipitaţii se produc revărsări care afectează culturile agricole dar şi casele oamenilor aşa
cum sa întâmplat de curând. în anii 2004. 2005 şi 2007. In anii mai puţin secetoşi, aceste pâraie seacă
iar pe locui pe unde a curs apa cresc ierburi suculente, numai bune pentru păşunatul animalelor.
Solurile
factorii pedogenetici care au contribuit la formarea solurilor au fost: clima, vegetaţia, rocarnarnă, acţiunea aerului. Aceşti factori şi-au adus contribuţia lor în timp cu intensităţi diferite, unii
având o contribuţie majoră, iar alţii o importanţă minoră la formarea soiurilor.
Solurile sunt considerate ca soluri grele cu procent mare de argilă (peste 50-55%). Se observă o
mare varietate a solurilor, de la cele aluviale şi brune din văile înguste la solurile cultivate de la baza
versanţilor. In lunca Olteţului, pe alocuri, sunt chiar soluri moi, de tipul cernoziomului, iar în zona de
deal solurile brun-roşcate de pădure. Pe versanţi solurile sunt erodate, fapt ce i m p u n e executarea
lucrărilor agricole pe curbe de nivel. Platourile prezintă în anumite perioade ale anului exces sau
deficit de umiditate ca urmare a faptului că în perioadele cu precipitaţii abundente apele plutesc la
suprafaţă, terenul având o permeabilitate redusă, iar în perioadele secetoase plantele suferă de iipsa de
apă. Regimul aerohidric este corespunzător.
Situaţia fertilizării terenurilor agricole este dată în general de aprovizionarea solului cu
macroelemente (N, F, K), de reacţia chimică a solului (pH), de cantitatea şi calitatea humusului din sol
cât şi de saturaţia de baze.
Datorită structurilor petrolifere de pe teritoriul comunei iancu Jianu. prin exploatarea acestora sau creat mari p r o b l e m e care afectează solul şi apele de suprafaţă.
Pentru stabilirea gradului de fertilitate se fac studii agroehimice ia un interval mediu de 4 ani.
Reacţia chimică a solului, respectiv stabilirea pH-ului arată că solurile de pe teritoriul comunei
se încadrează în limita general-admisă de 6.5 - 8.5. Faţă de această limită mai sunt creşteri mai mari în
special în lunile de t o a m n a - iarnă.
Reacţia acidă a solului este dată în general de folosirea t i m p îndelungat a îngrăşămintelor
chimice cu reacţie fiziologică activă, dar şi a proceselor chimice ce au loc în sol (mai ales la solurile
argiloiluviale) prin deversarea dejecţiilor animalelor într- o groapă deschisă, direct în natură. Acest
lucru se întâmpla pe timpul funcţionării complexului de creştere a porcinelor la Iancu Jianu iar astăzi
problema s-a rezolvat într-un mod nedorit, prin falimentarea complexului.
Spre deosebire de celelalte c o m p o n e n t e ale mediului, soiul, odată poluat, se reface mult mai greu
decât apa sau aerul. In înfăţişarea solului este evidentă şi înrâurirea proceselor de modelare a
reliefului. Astfel, pe povârnişuri, sub un covor natural, neinfluenţat sensibil de o m . au loc deplasări
uşoare de material, o eroziune foarte slabă care nu influenţează vizibil profilul solului deoarece
procesele de transformare a rocii în sol avansează în acelaşi ritm în adâncime astfel încât grosimea
orizonturilor nu suferă schimbări sensibile. Acelaşi lucru se petrece şi pe suprafeţele orizontale, unde
au loc depuneri neînsemnate de material, care se inserează pe nesimţite în sol. Dar starea aceasta
echilibrată nu este generală, din contră, pe întinderi mari solul fie că este pe deplin format, fie că este
in curs de formare, este supus unor procese puternic degradatoare. Pe teritoriul comunei Iancu Jianu.
conform studiului agrochimie şi pedologie de bonitare a terenurilor agricole, se constată că există
următoarele tipuri de solurixlasa Protisoluri cu următoarele tipuri de soluri: regosoluri şi aluviosoluri,
care din punct de vedere pedogenetic aparţin solurilor neevoluate sau trunchiate:

> clasa Cambisoluri cu eutricambisoluri, specificesolurilor
de
•
dealuri cu uşoare influenţe exterioare, aşa cumani explicat.
> clasa Luvisoluri cu preluvisoluri şi luvisoluri;
> clasa Pelisoluri cu tipul vertisoluri;
> clasa Antrisoluri cu tipul erodisoluri.
Din enumerarea de mai sus se observă predominarea solurilor neevoluate precum şi a solurilor
de lip aluvial pe care le întâlnim în lunca Olteţului. în general aceste soluri sunt bune pentru
agricultură deoarece au o permeabilitate accesibilă, pe când cele de pe versanţi sunt soluri mai grele,
conţinând şi argilă şi care fac ca terenurile să fie utilizate mai greu p entru agricultură. Ide permit atât
cultivarea cerealelor nu numai în luncă, dar şi pe versanţi şi pe câmpurile netede şi sunt foarte bune
pentru cultura pomilor fructiferi şi a viţei de vie.
Sub corpurile de pădure există solurile brun-roşcate de pădure care devin şi ele bune pentru
agricultură in urma defrişării pădurii, aşa cum se poate observa pe Dealul G o l u m b e a n u . Dealul lui
Bucică, Corboaia, Palatului, Cerului etc.
Vegetaţia şi Fauna
Vegetaţia naturală spontană a comunei Iancu Jianu se încadrează în două mari unităţi vegetale:
zona forestieră, în special în partea de nord şi nord-vest şi zona de stepă, în partea de sud.
Zona forestieră cuprinde păduri de stejar (Quercus sp.), cer (Quercus cerii), g â r n i ţ ă ( Q u e r c u s
frainetto) sau în amestec cu diferite specii: carpenul (Carpinus betulus). teiul (Tilia tomentosa). alunul
(( 'orylus aveliana) etc. Aceste păduri sunt însoţite atât de un arboret reprezentat prin corn (Cornus
mas), porumbar (Crataegus sp.) cât şi prin pajişti cu asociaţii de păiuşuri (Festuca valesiaca, Festuca
pseudovina).
Vegetaţia de stepă este reprezentată de păiuş (Festuca valesiaca), pir gros ( C y n o d o n dactilon),
obsigă ( B r o m u s aguatrosus). la care se adaugă specii de negară (Stipa capillata), pir crestat (Agropiron
cristatum) şi altele.
Vegetaţia azonală de luncă şi acvatică apare pe fundul văilor şi este adaptată la inundaţii şi la
exces de umiditate cuprinzând fie specii lemnoase constituite din salcie (Salix sp.). răchite (Salix alba.
Salix fragilis) şi plopi (Populus alba. Populus nigra). fie din specii ierboase cum sunt: rogozul (Carex
gracilis), stânjenelul de baltă (Iris pseudocorus). limbariţa (Alisma platage) etc.
Vegetaţia acvatică este prezentă în cadrul bălţilor cu regim hidrologic constant în care se
întâlnesc specii de mal (în special stuf), specii plutitoare (nufăr şi uneori broscariţă). Vegetaţia
submersă este alcătuită din brădiş.
Plantele constituie nu numai una din componentele vizibile care imprimă caractere specifice
mediului înconjurător, dar şi o constituientă care imprimă funcţionalitatea e c o n o m i c ă deoarece ea
reprezintă surse de hrană, de combustibil, de materiale de construcţie, de adăpostire a aşezărilor
omeneşti etc.
Având posibilităţi de adaptare la condiţiile de mediu, vegetaţia naturală s-a extins constrânsă iie
de uscăciune în timpul secetelor, fie de frig în timpul iernilor geroase.
Din păcate societatea u m a n ă a dus la exterminarea multor specii de plante şi animale, la
îngustarea zestrei genetice a biosferei. C o m u n a noastră se confruntă cu situaţia în care evoluţia
vegetaţie forestiere şi menţinerea suprafeţelor existente depind de uscarea unor copaci din păduri sau a
plopului canadiano-american datorită fenomenului de secetă, defrişării Iară milă a pădurilor de către
locuitori în urma obţineri dreptului de proprietate asupra suprafeţelor de pădure deţinute. Aşa c u m am
explicat şi mai sus. defrişările au dus la grave procese de versant sau chiar la distrugerea terenurilor
arabile prin eroziunea declanşată de apele c u r g ^ o a r e .
Se i m p u n e efectuarea cu regularitate a tăierilor de îngrijire, protejarea speciilor de bază, crearea
unor arborete valoroase şi cu rezistenţă sporită faţă de dăunători. înlocuirea zăvoaielor cu plopi
selecţionaţi pentru crearea unor arborete cu vitalitate crescută şi rezistenţă sporită faţă de dăunători.
Fauna ariei studiate se încadrează zonelor joase de câmpie şi podişuri, cu biotopuri de pădure, de
pajişti şi acvatice.
F a u n a de pădure este reprezentată de mamifere, reptile, insecte şi mai ales păsări care se
întâlnesc atât în pădurile de Quercinee cât şi în cele de luncă. Mamiferele sunt întâlnite mai ales în
regiunile mai înalte, aşa cum sunt lupul (Caniş lupus), vulpea (Vulpes vulpes), iepurele ll.epus
europeus) şi altele. Reptilele sunt reprezentate de şerpi, şopârle, guşteri, iar batracienii de broaştele din
genurile Rana, Hila etc. Păsările sunt destul de numeroase şi reprezentate de: cuc (Cuculus canorus),

turturica (Streptopelia turtur), piţigoi, pitulice.
Fauna de c â m p , specifică zonei de stepă, cuprinde atât carnivore cum sunt: dihorul (Putorius
putorius), nevăstuica (Mustelia nivalis), dar mai ales rozătoare: hârciogul (Cricetus cricetus),
popândăul (Citelus citelus), şoarecele de c â m p ( A p o d e m u s agralis), iepurele de c â m p (I epus
europeus). Păsările sunt în număr mai redus ca cele de pădure: barza (Cieonia alba), eretele alb (Circus
macrourus).
Fauna de luncă şi fauna acvatică sunt destul de variate, predominante fiind păsările sedentare şi
cele migratoare sau de trecere, mai numeroase sunt păsările de baltă, repr ezentate de raţe, gâşte,
stârci. Dintre păsările migratoare amintim fluierarul, nagâţul şi altele. Dintre mamifere: mistreţul (Sus
scrofa atilla), viezurele (Meles meles) precum şi animalele carnivore din zona de pădure ca iupul
(Caniş lupus) şi vulpea (Vulpes vulpes). Fauna acvatică propriu-zisă este reprezentată mai ales prin
fauna piscicolă.
Fauna de interes cinegetic prezintă o valoare mare sub aspect economic, vânătoresc. Dintre
păsări se vânează în deosebi fazanul, cu o m a r e răspândire în teritoriu, iar dintre mamifere căpriorul,
mistreţul, vulpea şi mai ales iepurele.
D E N U M I R E A LOCALITĂŢII
De la Ciuturoaia la Iancu Jianu, trecând prin Cepturoaia şi Ştirbei;
Duminica, în zi de târg, se mai pot auzi. bătrâni din satele vecine care spun „ m e r g la târg. la
Ştirbei" . „la C e p t u r o a i a " sau „la Ciuturoaia".
La începuturi, în urmă cu câteva sute de ani. localitatea noastră a fost cunoscută sub două
denumiri, care au circulat în paralel, (fapt obişnuit pentru acea perioadă), şi a n u m e Cepturoaia şi
Ciuturoaia.
Cepturoaia a fost denumirea oficială, regăsită în documentele vremii, hrisoave, condici ale
mănăstirilor, bisericilor, etc. iar Ciuturoaia denumirea orală, popuiară.
Primul d o c u m e n t oficial în care este menţionat numele localităţii Cepturoaia este un hrisov al
Cancelariei domneşti din Ţara Românească, purtând data de 7 august 1560 prin care
... ..Petru voievod ce Tânăr. întăreşte mănăstirii Argeş, occinile de la Albeşti şi Dobreşti. cotropite de
Buica din Cepturoaia (soţia lui Dumitru) şi de Radu. logofătul din Drăgoeşti".
lată că, prima atestare documentară a localităţii noastre aduce pe lângă d e n u m i r e a localităţii Cepturoaia şi numele a doi locuitori ai satului din vremea aceea. (Buica şi soţul său Dumitru) dar şi un
fapt interesant: o femeie, Buica din Cepturoaia (soţia lui Dumitru), care a cotropit d o u ă moşii, cea din
Albeşti şi Dobreşti, iar pentru aceasta a intrat în atenţia autorităţilor vremii care au intervenit pentru a
soluţiona conflictul respectiv.
Considerăm că este momentul să analizăm semnificaţia celor două denumiri: Ciuturoaia.
denumirea care a circulat prin viu grai, putem presupune că provine de la „ c i u t u r ă " care înseamnă
fântână cu c u m p ă n ă .
Aceasta are la un capăt un ciot de lemn, de multe ori o rădăcină de copac, continuată cu o
..prăjină"' din lemn, lungă de câţiva metri (uneori 8 - 1 0 m ) , la extremitatea căreia se află găleata,
confecţionată tot din lemn.
Bătrânii satului susţin că de fapt aici se găseau foarte multe fântâni cu ciutură foarte înalte,
vizibile de la câţiva kilometri şi că aceasta ar Ii explicaţia toponimului Ciuturoaia.
Şi astăzi, întâlnim n u m e de familie „Ciuturoianu". în special în satul Dobriceni şi având în
vedere faptul că n u m e l e de familie indică de multe ori locul de baştină al respectivei persoane, sau
porecla, credem că cel puţin o parte din strămoşii acestora au provenit din Ciuturoaia. denumirea
populară, orală, a localităţii Iancu Jianu.
în scris. în hrisoavele vremii, am identificat mai multe d o c u m e n t e în care este menţionată
denumirea de Cepturoaia şi doar câteva d o c u m e n t e în care apare menţionată denumirea de
„ C i u t u r o a i a " pentru localitatea noastră.
Astfel, într-un document aflat în Arhivele Statului din Craiova. este prezentat faptul că „Preda
Spătarul din Ciuturoaia vinde în anul 1651, fraţilor Nlorunglavi o ţigancă cu numele Vlădaia" primind
suma de 24 unghi (galbeni). Este primul d o c u m e n t în care este menţionată d e n u m i r e a de Ciuturoaia şi
care urmează altor câteva zeci de d o c u m e n t e în care numele localităţii apare ca fiind Cepturoaia.
Cepturoaia. denumirea oficială, ar putea însemna „cea învinsă" sau „cea c a p t u r a t ă " cu referire
directă la o legendă foarte cunoscută privind împărţirea satului în două părţi: „ C i u m e g e a n a " , partea de
nord, de la deal şi „Robiţii", partea de sud, de la vale..

Cepturoaia poate însemna cea învinsă cea robită, cea cucerită, capturată, d e n u m i r e care ar
justifica legenda cunoscută de aproape toţi locuitorii comunei.
Conform acestei legende turcii au cucerit partea de sud a satului, locuitorilor de aici şi se spune
şi acum ..robiţi", iar cei din nord înarmaţi în special cu ciumage au năvălit peste turci şi i-au eliberat pe
cei robiţi iar acestora li se spune ..ciumegeni".
Reală sau nu, legenda consacră denumiri actuale şi justifică inclusiv gramatical, denumirea de
Cepturoaia (din verbul latin cepia ere, prin conjugare perifrastică).
Ciuturoaia provine de la cuvântul ..ciutură" care înseamnă fântână cu ciutură sau cu ciot, deci o
rădăcină de copac care asigură contragreutatea găleţii de la fântână şi permite m a n e v r a r e a acestuia cu
uşurinţă.
Probabil că la vremea respectivă existau foarte multe fântâni cu ciutură (astăzi mai sunt doar
câteva) şi din relatările bătrânilor se pare că erau concentrate mai multe în acelaşi loc. şi fund foarte
înalte (10 - 15 m) se vedeau de departe. Cepturoaia sau Ciuturoaia. două denumiri pentru acelaşi sat au
reprezentat şi au transmis în timp o rezonanţă specială.
Satul acesta, leagănul Buzeştilor al boierilor cepturoieni sau ciuturoieni a fost renumit in
vremea respectivă în primul rând prin calitatea oamenilor care Iau locuit.
Familiile domnitoare Ştirbei şi Bibescu, care aveau legături puternice cu actuala localitate
Iancu Jianu, erau descendente sau se înrudeau pe diferite grade cu Buzeştii.Revenind la Radu Buzescu.
fiul lui Radu Buzea din Cepturoaia. a fost se pare cel mai bogat dintre cei trei fraţi Buzeşti. fiind un
negustor extrem de abil şi înzestrat cu reale calităţi de diplomat. A deţinut titluri importante în ierarhia
hoierilor din Ţara Românească. Cunoscător al mai multor limbi străine, el este adesea trimis în misiuni
oficiale sau secrete de către mai mulţi domni ai Ţării Româneşti. Petru Cercel. Mihai Viteazul. Şerban
Vodă. M o a r e în iarna anului 1610, în u r m a unei boli grele care 1-a chinuit aproape 2 ani şi este
înmormântat în pronausul mănăstirii Călui. spre nord, spre Cepturoaia.
Tot aici este înmormântat şi fiul său Radu, ban al Craiovei. reînhumat la Călui. după ce iniţial
el şi urmaşii săi au fost înmormântaţi într-o altă ctitorie a Buzeştilor, la Strejeşti. în timpul lui Matei
Basarab. Preda Buzescu. banul Craiovei a murit în anul 1608 şi este îngropat în biserica mănăstirii
Călui. spre sud. în pronaos.
Şi acesta a suferit timp de peste 4 ani de o boală foarte grea.
D i n păcate, urmaşii Buzeştilor, în special ramura familie legate de Călui. sunt de cele mai
multe ori femei, arborele genealogic reflectând dureros această realitate. Totuşi, analiza documentelor
de arhivă şi a numeroaselor lucrări ştiinţifice cu referire la destinul măreţ şi în egală măsură tragic a
acestei familii, ne conduce mereu spre originea acestei familii, localitatea Cepturoaia.

T R E C E R E A D E F A C E P T U R O A I A L A ŞTIRBEI
Începând cu secolul al XlX-Iea, pe măsură ce familia Ştirbei îşi consolidează poziţia,
localitatea se dezvoltă din ce în ce mai mult.
In anul 1826 bivel vornicul Dumitru Bibescu, noul stăpân al moşiei din localitate solicită
printr-un d o c u m e n t . . .„a i se întocmi 2 bâlciuri cu oboară de vite şi târg în toate duminicile la satul
Cepturoaia, moşia dumisale ce o are".
In timpul domniei lui Barbu Ştirbei (1848 - 1856) ca efect şi al reformei administrative iniţiate
de acest iluminat domn, localitatea îşi schimbă denumirea din Cepturoaia (Ciuturoaia) în Ştirbei.
lată că tradiţia se păstrează şi un alt important domn al Ţării Româneşti, Barbu Ştirbei, care
stăpânea împreună cu fratele său vitreg Gheorşfye Bibescu moşia din localitate, are legături strânse cu
aceste locuri.
Cel puţin sub acest aspect, istoria a fost generoasă cu noi.
Primul document în care localitatea apare cu denumirea de Ştirbei este datat din anul 1852,
numele localităţii fiind purtat cu mândrie de locuitorii săi timp de 99 ani. până în 1951. şi rostit şi azi
cu emoţie de cei mai în vârstă şi uneori chiar de cei tineri.
Se cuvine să spunem că moşiile familiei Buzescu din Cepturoaia şi din satele vecine trec
treptat în posesia familiei Ştirbei.
Procesul începe în anul 1840 şi se termină în anul 1859. când inginerul hotarnic (topograf)
Gheorghe Otelelişanu finalizează planul topografic al moşiilor domnitorului Barbu Ştirbei.
în perioada respectivă localitatea Cepturoaia (Ştirbey din 1852). făcea parte din judeţul

Romanaţi.
Există o vie controversă în legătură cu denumirea actuală a localităţii. Se afirmă, oarecum
justificat, că celebrul haiduc Iancu Jianu, născut la Caracal, nu a avut nici o legătură cu localitatea
noastră şi cu zona în care se află.
în mare parte această afirmaţie este reală dar trebuie să precizăm că marele haiduc a avut o
viaţă extrem de furtunoasă, perioadele de revoltă împotriva stăpânirii alternând cu cele în care
îndeplinea diferite funcţii administrative. Uneori le exercită simultan. Astfel. în documentele vremii îl
regăsim având funcţia de subaci (un fel de subprefect) în plasa Olteţul de sus, judeţul Romanaţi din
care face parte şi localitatea Cepturoaia.
L-a înlocuit pe Gavril Dobriceanu.
Nu a atacat vestitele conace şi palate ale familiei Ştirbey din motive pe care nu le cunoaştem
(Probabil că acestea erau foarte bine păzite cu cete de amăuţij.Tot despre haiducul Iancu Jianu
amintim faptul că acesta s-a pus la dispoziţia lui Tudor Vladimirescu. în timpul Revoluţiei de la 1821.
fiind căpitan de panduri.
Istoria secolului al XlX-lea a marcat în mod hotărâtor destinul localităţii, care treptat devine
una din cele mai importante din zonă.
Astfel. în 1864. ca efect al reformelor din timpul domnitorului A.l. Cuza. toate cele 404 familii care
trăiau în localitate au fost împroprietărite cu diferite suprafeţe de teren din moşia Ştirbei,
împroprietărirea ţăranilor din 1864 şi apoi din 1921, a sporit în m o d indiscutabil puterea e c o n o m i c ă a
localităţii şi a tăcut ca familia acestuia să se consolideze.
Tot din arhive aflăm că spre sfârşitul secolului al XlX-lea apele Olteţului s-au revărsat în mai
multe rânduri, producând pagube însemnate şi obligând autorităţile timpului să ia măsuri pentru
mutarea populaţiei şi pentru consolidarea malului Olteţului.
Secolul al XX-lea va aduce evoluţii şi schimbări fundamentale în viaţa localităţii noastre.

7. Ş T I R B E I . S E C O L U L AL -XX- L E A
Evenimentele istorice au marcat în m o d esenţial dinamica dezvoltării localităţii Ştirbei (Banca
Populară „Barbu Ştirbey, anul 1900").
Astfel, la începutul secolului XX. mai precis în anul 1905, în localitate trăiau 2.230 de locuitori
în peste 700 de familii, din care 580 erau ţărani care puteau munci.
Cea mai importantă personalitate a vremii este în mod indiscutabil prinţul Barbu A. Ştirbey,
care deţinea peste 2000 ha de teren agricol în localitate dar şi pădure şi păşuni.
în anul 1907, acesta arendează moşia, neamului Beker şi apoi altui conaţional al acestuia,
1 lubert Thegorten care a fost ajutat de ginerele său Gaspar.
Aceştia introduc tehnologii şi principii moderne în administrarea şi exploatarea fermei de la
Ştirbei.
A fost realizată o orezărie modernă pe malul Olteţului (se pare cea mai m o d e r n ă din România
la timpul respectiv) şi s-au plantat 14.5 ha de viţă nobilă pe dealul „Palatului".
Podgoria a reprezentat până în anii 1980 o mândrie a localităţii, fiind în acelaşi timp şi locul
unde foarte mulţi locuitori ai satului, dar şi din localităţile vecine găseau de lucru sezonier, o mare
parte a anului.
Vinurile obţinute la Ştirbei dar şi calitatea excepţională a strugurilor de m a s ă au consolidat
faima localităţii şi au impus construirea unei crame moderne în extremitatea sudică a localităţii care se
găseşte şi astăzi.
Legenda spune că banii necesari construcţiei frumoasei crame a fost obţinuţi de Barbu Ştirbei
în u r m a unui j o c de poker la cazinoul din Sinaia 5 . Cei care au jucat cu faimosul prinţ au pierdut nu
numai banii dar se pare că şi-au jucat şi nevestele, pe care le-au răscumpărat contra unor sume
importante dictate de miza jocului şi evident de poziţia socială a fiecăruia.
Aceasta este iegenda auzită cândva de la bătrânii satului şi nu putem afirma cât adevăr conţine,
dar C r a m a Ştirbei, concepută după modelul cramelor din zona Bordeaux, franţa există şi astăzi.

DE LA Ş T I R B E I la...IANCU J I A N U
în anul 1951. numele localităţii se schimbă din Ştirbei în Iancu Jianu. fără o legătură directă

între marele haiduc şi localitatea noastră.
Nu putem şti cu precizie motivele pentru care localitatea noastră a primit denumirea de Iancu
Jianu dar probabil autorităţile statului din vremea aceea s-au inspirat de la numele G.A.S.-ului, „Iancu
Jianu*' şi au atribuit acest n u m e şi localităţii, pentru a şterge din memoria locurilor numele importante
familiei Ştirbey, care deţinuse importante moşii pe aceste locuri, timp de aproape 150 de ani.
lată că d u p ă aproape 100 de ani, perioadă cât a purtat numele ilustru de Ştirbei, satul nostru a
căpătat un n u m e nou. „Iancu Jianu", care dincolo de lipsa argumentelor istorice, trebuie să
recunoaştem că are rezonanţă, că sună bine. Se pare că acest argument, ..că sună bine'" a fost hotărâtor
în alegerea noii denumiri a localităţii.

învăţământul din localitatea Iancu Jianu
Prima şcoală din localitatea Cepturoaia (Ştirbei) a început să funcţioneze în anul 1838, în
contextul efortului general depus de autorităţile vremii din Ţara Românească (Vornicia din Lăuntru)
de a se înfiinţa şcoli la sate. Această primă şcoală şi-a deschis porţile cu 40 de elevi iar primul dascăl
s-a numit Dincă Matei, care avea şi o boiangerie în sat, urmat apoi de Stancu Barbu.
începutul a fost extrem de dificil şi după aproape 9 ani. şcoala se închide în 1847 din lipsă de
fonduri dar şi din cauza (probabilă) a mişcărilor revoluţionare, dar cursurile se reiau în anul 1855.
când d o m n i t o r al Ţării Româneşti era Barbu Ştirbey cel care avea întinse moşii, şi un palat în
localitatea noastră, care deja îşi schimbase denumirea din Cepturoaia în Ştirbei probabil în anul 1852.
In anul 1924 se construieşte în localitatea Ştirbei, în apropierea bisericii cu hramul Sf.
Paraschiva, practic în curtea casei unde s-a născut şi au crescut Buzeştii, un nou şi modern (la vremea
aceea) local de şcoală
începând cu anul 1929 la Ştirbei încep să funcţioneze două şcoli, cea de băieţi, în localul nou
de şcoală, construit în apropierea bisericii şi şcoala de fete în localul vechi din centrul comunei, aflat
în imediata apropiere a primăriei, construit în anul 1884 şi extins ulterior prin construirea unei noi săli
de clasă şi a cancelariei.
Perioada care a urmat războiului şi noua ordine socială impusă de rigorile c o m u n i s m u l u i , au
determinat în m o d inevitabil schimbări în evoluţia învăţământului din localitatea noastră, care din
1951 se va numi Iancu Jianu.
In anul 1955, a fost construită Şcoala cu cls. 1 - IV Rudari, frecventată în m e d i e de 20 - 25 de
elevi anual.
fin m o m e n t de cotitură în istoria învăţământului local îl reprezintă anul 1963. când a fost
-nfiinţat prin Decret al Consiliului de Stat Liceul de cultură generală din c o m u n a Iancu Jianu. cu
profilurile real şi uman.
B1SF.RICA S A T U L U I
Biserica cu hramul „Cuvioasa Paraschiva "
Cetăţenii care trăiesc astăzi în Iancu Jianu ştiu încă din copilărie că în sat sunt două biserici,
cea „de la vale", biserica mare a satului care poartă hramul „Cuvioasa Paraschiva". şi biserica „de la
d e a l " din C i u m e g e a n a care poartă hramul „Sfântul Mucenic Dumitru". N-a fost însă întotdeauna aşa.
în anii de început ai localităţii, satul avea o singură biserică, cea veche aflată pe o ridicătură de pământ
în centrul satului Cepturoaia. în imediata apropiere a casei bolovănite a boierilor cepturoieni adică
biserica cu hramul „Cuvioasa Paraschiva".
,6
Aceasta este o construcţie impunătoare prin formă, dimensiuni şi aşezare având o lungime de
24 de metri, lăţimea de 8 metri şi înălţimea de peste 12 metri, cu ziduri groase de peste I metru pe
alocuri.
Aceasta este biserica din Cepturoaia la care fac referire numeroase d o c u m e n t e din epoca medievală şi
nu n u m a i , fiind necropola familiei Buzeştilor adăpostind mormintele lui Dumitru din Cepturoaia mort
de sabie în anul 1529 (unchiul celor trei fraţi Buzeşti, Radu, Preda şi Stroc) şi al Măriei soţia lui Radu
Buzeaţ Buzescu) şi m a m a celor trei fraţi Buzeşti mai sus amintiţi.
De-a lungul timpului această biserică a fost vizitată şi studiată de foarte mulţi oameni de ştiinţă
şi cercetători, făcând obiectul a numeroase studii şi recenzii. îi amintim doar pe câţiva: Alexandru I.
Odobescu, Udrişte Năsturel, Grigore Lecca şi chiar Nicolae lorga, care au descris excepţionala

construcţie a bisericii, picturile de o valoare formidabilă şi au stabilit cu exactitate legătura acestei
biserici cu familia Buzeştilor. Nicolae lorga afirmând ..Buzeştii sunt şi rămân ai Cepturoaiei".
Biserica cu hramul "'SfântulDumitru*"
Biserica cu hramul " S f â n t u l D u m i t r u " este biserica ..de la deaf'din capul satului, la ieşirea spre
Dobriceni. pe partea dreaptă. A fost construită din necesitatea de a asigura serviciul religios pentru
numeroasa populaţie a comunei Ştirbei, una din cele mai mari localităţi din judeţul Romanaţi la
sfârşitul secolului al XIX -lea şi începutul secolului al XX- lea.Sinodicul bisericii consemnează că în
anul 1885. se înfiinţează aici în extremitatea de nord a satului un cimitir nou. iar în anul 1900. un
enoriaş credincios. Pieptea Mihai. a construit pe cheltuiala sa o cămară din cărămidă, un fel de capelă,
folosită doar pentru slujbele de înmormântare.
In anul 1938. preotul paroh Nicolae Popescu aflat în fruntea unui comitet local de iniţiativă demarează
lucrările de construire a actualei biserici.
In considerarea acestui scop, locuitorii comunei Ştirbei donează sume importante de bani. şi
lucrările sunt finalizate în acelaşi an. în 1938.
Biserica are formă de corabie lungă de 10 metri şi cu lăţimea de 4 metri, cu înălţimea până în vârful
clopotniţei fiind de aproximativ de 8 metri. în interior sunt pictate şi conservate portretele primului
ctitor al bisericii, Matei Pieptea. dar şi ale lui Dumitru Corbeanu şi Dumitru lonaşcu (administratorul
moşiei Ştirbei), care în anul 1938 au contribuit cu sume de peste 10.000 lei la construirea acestei
biserici.

DOBRICFNI - PREOŢEŞTI
TOPONIMIE
toponimul Dobriceni, rădăcina sa îndepărtată din punct de vedere strict morfologic, este
vechiul slavon dobrii, cu sensul de bun, dar n u m e l e de Dobriceni, nu poate fi totuşi slavon, acest lucru
nefiind permis de sufixul -eni-, forma a unui sufix moştenit din limba latină. Rădăcina veche slavonă
menţionată mai sus, a fost adaptata la limba r o m â n ă sub antroponimul dobre- cu sufixul -in- dând
D O B R I N şi de aici pornind originea toponimului. Dar tot aşa de bine. toponimul D O B R I C E N I poate
că s-a format din limba latină, de la un n u m e de ins D O B R E , D O B R I N . DOBR1CĂ sau D O B R I C I (
fiul lui D O B R E - antroponim de origine sârbească, n u m e ce se regăsesc la noi in sat şi astăzi. In
Cartea Administraţiei Austriece ( 1718 - 1739 ) când Oltenia s-a aflat sub ocupaţie austriacă, apare
harta Schwantz din 1 722 - 1723 care notifica administrativ - teritorial satul, printre cei patru boieri
hotărnici menţionaţi aici. aflându-se şi boierul Constantin Dobrici.
in concluzie, structura morfematica a toponimului D O B R I C E N I este DOBR - IC- ENI, unde
primul morfem D O B R este rădăcina. IC poate provenit din ICĂ Dobrică). iar ENI fiind forma de
plural al altui sufix EAN sau E A N U la numărul singular. Deci, formaţia D O B R I C E N I poate li o
creaţie lexicală în interiorul limbii române, indiferent de unde pleacă.
Existenţa u m a n ă este în primul rând o existenţă sociala. Cele câteva obiecte arheologice
descoperite pe teritoriul localităţii, conduc spre concluzia unei locuiri preistorice şi ne îndreptăţesc să
presupunem că primele forme de comunitate umană au fost ginta si tribul. Obştea ţă rănilor din
Dobriceni si satele vecine din cele mai vechi timpuri şi mai apoi de pe moşia Buzeştilor. a fost o
comunitate bine închegată, reuşind sa reziste presiunilor exercitate de boierii locali sau străini,
judecându-se pentru moşii, căutând să recapete pământuri pierdute, să i m p u n ă respectarea unor
contracte de arendare sau mai târziu, iniţiind forme asociative de exploatare a pământului, pădurilor
sau viilor,( aşazisa devălmăşie) etc. Aceasta realitate este bine ilustrată în d o c u m e n t e l e vremii. Primele
d o c u m e n t e care atestă trăirea pe aceste locuri, sunt găzduite de Muzeul Sătesc din Dobriceni. Aceste
documente, palpabile, au fost dezgropate din mormântul soldatului trac. de către preoţii Dumitru şi
loan Bălaşa. arheologi şi numismaţi împătimiţi. în Dealui lui Bucică. la nici 300 metri de actuala vatră
a satului. O parte din vestigii au fost luate din muzeul personal al familiei Bălaşa. cu ameninţări, de
către activişti ai Raionalei de partid Balş, în 1956, vestigii. în speciai monezile, dispărând.

ATESTĂRI D O C U M E N T A R E
Istoria scrisă a satului Dobriceni începe însă în timpul celei de a II a domnii a lui M I H N E A
T U R C I T U 1 5 8 5 - 1 5 9 1 . după ce a mai domnit în Tara Românească prima dată între 1 5 7 7 - 1 5 8 3 . (vezi
pagina 13) De el se aminteşte că a fost domnitorul care a tăcut şi prima reformă fiscală, introducând în
Ţara R o m â n e a s c ă impozitul individual în locul celui colectiv. De el, de acest Mihnea Turcitu este
legată istoria satului prin actul din MAI 29 al anului 1 5 8 9 ( 7 0 9 7 ) prin care întăreşte lui Dragota şi
ginerelui său Patru , ogoare şi vii la Dobriceni.
„ Din mila lui Dumnezeu. Io M i h n e a Voievod si D o m n a toată Tara Ungrovlahiei. fiul marelui
si prebunului Alexandru Voievod.
Dă d o m n i a mea această poruncă a domniei melc lui Dragotă din Dobriceni cu fiii săi câţi îi va
l ă s a Dumnezeu . ca să-i fie ocina în Dobriceni un ogor din partea lui Lupul, pentru că a cumpărat
Dragotă pentru 1 0 0 de aspri si un răzor pentru 20 de aspri si un alt răzor pentru 22 de aspri si alt răzor
pentru 30 de aspri si iar un ogor pentru 1 2 0 de aspri si alt ogor pentru 55 aspri, gala.
Si iar a cumpărat Dragotă de la Bădica doua ogoare pentru 40 de aspri si de la Mincă un ogor
cu 30 aspri si alt ogor pentru 75 aspri.
Si iar a cumpărat Patru, ginerele lui Dragotă de la Răducanul un ogor pentru 95 aspri si de la
Cătălina un ogor pentru 50 de aspri.
Si iar a cumpărat Dragotă de la fiul lui Zaţul o vie pentru 3 0 0 de aspri si de la Cătălina o vie
pentru 1 1 0 aspri.
Si iar au vândut aceştia la buna voie dinaintea domniei mele si cu ştirea tuturor megieşilor.
De aceea am dat si d o m n i a mea acestor mai sus zisi oameni, ca să le fie ocină lor si fiilor,
strănepoţilor si de nimeni neclintit, după spusa domniei mele,,.
lată si martorii care am pus d o m n i a mea: Jupan Dumitru, Mare Vornic si Jupan Chisăr.
Mare Logofăt si Miroslav Vistier si Patru Spătar si Radu C o m i s si Mihaiu Stolnic si Vladul Paharnic
si lane Postelnic.
i
i
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Semnează Ispravnic Chisăr Mare Logofăt.
Si eu Da va. am scris în cetatea Bucurescilor
in luna Iui mai 29 în anul 7 0 9 7 ( 1 5 8 9 )
Iată şi un alt înscris: - 1 5 9 1 ( 7 0 9 9 ) - mai 21 - „ Dumitru din Sălcuţa
vin de dăruieşte Mănăstirii Căluiu, moşia Puleni a treia parte ..
Intre martorii semnatari se afla Radul Vistiernic, din Dobriceni.
Multe personalităţi din această localitate sunt întâlnite în istoria scrisă a satului, punându-şi
semnăturile şi peceţile pe acte şi zapise de după atestarea documentară. Merită amintite doar câteva
care atestă tară tăgadă că semnatarii lor au fost trăitori în satul cu numele D O B R I C E N I .

S î iuatia alimentarii cu apa:
•

Reţea de distribuţie apa potabila in lungime de 3 0 . 5 0 K m .

Sii uafia alimentarii cu gaze naturale:
•

Localitatea are o reţea de alimentare cu gaze pe o distanta de 16 Km - furnizor de utilităţi
G D F S U E Z SA.

Reţeaua de iluminat public are o lungime de 3 ( l * k m .

Organizarea interna
Conform Legii nr. 215/2001 privind administraţia publica locala.Consiliul Local este autoritatea
administraţiei publice locale.constituita la nivel local.având calitatea de autoritate deliberativa in
domeniul elaborării de strategii de dezvoltare economica.sociala si de m e d i u si având in principal
atribuţii in legătura cu acest d o m e n i u privind organizarea si funcţionarea aparatului de specialitate al
primarului.ale instituţiilor si serviciilor publice de interes local.
In exercitarea atribuţiilor privind organizarea si funcţionarea aparatului de specialitate al primarului.ale
instituţiilor si serviciilor publice de interes local aproba in condiţiile legii,la propunerea primarului
lufiintarea.organizarea si statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului.ale instituţiilor si
serviciilor publice de interes local(art.38 a1in.(3) lit.b) din Legea 215/2001.)
in exercitarea atribuţiilor privind dezvoltarea socio-economica a comunei, aproba strategiile privind
dezvoltarea e c o n o m i c a si sociala administrativ teritoriala(art.38 alin.(4) lit.e).
In exercitarea atribuţiilor privind gestionarea serviciilor furnizate către cetateni.Consiliul local
asigura.potrivit competentelor sale si in condiţiile legi.cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor
publice de interes local.activitatile de administraţie socio-comunitara.(art.38 alin.(6) punctele 1.2.3)
conform Legii 215/2001 privind administraţia publica locala cu modificările si completările
ulterioare.primarul este autoritatea administraţiei publice locale.avand calitatea de autoritate executiva
care in domeniul de dezvoltare economico-sociala exercita in principal.atributii in calitate de
reprezentant al statului.in condiţiile legii (art.68 alin.fi) lit.a),atributii referitoare la bugetul local
(art.68 alin. (1) lit. c),atri butii le referitoare la relaţia cu Consiliul local (ari. 68 a l i n . O ) lit.b). atribuţii
privind serviciile publice asigurate cetatenilor(art.68 a l i n . ( l ) lit.o).
Astfel in exercitarea atribuţiilor in calitate de reprezentant al statuiui,in condiţiile legii primarul asigura
functionatea serviciilor publice locale de profil(art.68 alin.(2),in exercitarea atribuţiilor referitoare la
bugetul local.primarul exercita funcţia de ordonator principal de credite.intocmeste proiectul bugetului
local si contul de încheiere a exerciţiului bugetar si le supune spre aprobare Consiliului Local.in
exercitarea atribuţiilor referitoare la relaţia cu consiliul local primarul prezintă consiliului local.in
primul trimestru.un raport anual privind starea economica.sociala si de mediu a unităţii administrativ
teritoriale.si elaborează proiectele de strategii privind starea economica.sociala si de mediu a activităţii
administrative teritoriale si le supune aprobării consiliului local.in exercitarea atribuţiilor privind
serviciile publice asigurate cetăţenilor p r i m a m ! coordonează realizarea serviciilor publice de interes
local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare
de servicii publice si de utilitate publica de interes local si ia masuri pentru organizarea executării si
efectuarea in concret a activităţilor din domeniile economic si protecţia mediului, p r e c u m si masuri
pentru asigurarea inventarierii,evidentei statice,inspecţiei si controlului efectuării serviciilor publice de
interes local.
Gestiunea publica
In ceea ce priveşte gestiunea publica,lucrarile si operaţiunile de elborare.executie si încheiere a
d o c u m e n t e l o r din domeniul dezvoltării e c o n o m i c e si de mediu sunt parţial informatizate.iar personalul
este specializat in utilizarea tehnicii de calcul.
Centralizarea si analizarea solicitărilor in legătura cu furnizarea de servicii de interes local.precum si
întocmirea documentaţiilor necesare in vederea furnizării de servicii si / sau prestaţii de interes local aau efectuai intr-o totala transparenta si obiectivitate.

A.

D E S C R I E R E GENERALĂ A C O M U N I T Ă Ţ I I LOCALE

A1. N r . total de locuitori

Vârsta
1. până la 15 ani
2 . 1 6 - 29 ani

|

A2. N r . de gospodării : 1786

4596

35%(1630)

4. p e s t e 60 ani

28%(1276)

A4. C o m p o n e n ţ a etnică a c o m u n e i / s a t u l u i
Ftnia
[%1
F'tnia
.

.

I 1. r o m â n ă

.

.

|%1

Vârsta
3. 30 - 59 ani

[%1

19% (870)
18% (820)

78%

[0/'>]

22%

I 2.romă

A5. Distribuţia confesională a comunităţii:
[%1
Confesiunea
1. ortodox
99%
2.adventist

1%

A6. Distribuţia pe s e x e a comunităţii
1. până la 15 ani
2 . 1 6 - 29 ani
3. 30 - 59 ani
4. p e s t e 60 ani

Femei |%]
53%(460)
52%(430)
51%(830)
51%(650)

bărbaţi \%)
47%(410)
r
48%(390)
49%(800)
49%(626)

A7. N u m ă r u l total al persoanelor care au făcut cerere pentru ajutorul social
Din care:
a. r o m â n i

114

b. etnie

87

c. naţionalitatea 11

2450

A8. N u m ă r u l total al populaţiei active
D i n care:
a. lucrează în localitate

2300

201

b. lucrează în afara localităţii

A9. Ora la care „navetiştii" se întorc în comunitate:

150
18:00

Caracteristici generale ale economiei
Posibilităţile economice ale comunei legate de condiţiile pedoclimatice sunt mari privind cultivarea
cerealelor.a pomilor fructiferi si pentru legumicultura.
Principalele produse agricole obţinute de cetăţeni comunei sunt :graul,porumbul,orz,ovaz,dar si
legume si fructe.
Locuitorii c o m u n e i care deţin animaleţbovine.cabaline si ovine) pot sa le d u c a la pasunat pe islazul
comunal care se afla in administrarea Primăriei.In cadrul gospodăriilor se cresc si pasări si porcine.
Pe raza c o m u n e i isi desfăşoară activitatea un n u m ă r de 80 agenţi economici,având ca obiect principal
de activitate comerţul..
Activitatea culturala la nivel de c o m u n a este extrem de bogata si se desfăşoară în cadrul Căminului
cultural şi Biblioteca Comunală.Activitatea culturala este condusa de un bibliotecar in baza unui

Program de Activitate aprobat de Consiliul Local .în baza programului de activitate se desfăşoară
diverse activităţi prin care descoperă si conserva datini .tradiţii .obiceiuri si jocuri specifice zonei
noastre.precum si dans modern . In cadrul manifestărilor culturale un loc deosebit il ocupa organizarea
'Zilei C o m u n e i Iancu J i a n u » s a r b a t o r i t a in fiecare an.
Totodată se remarca manifestaţiile culturale organizate de 1- 8 Martie. Craciun.precum şi manifestarea
„ V I N F L O R I I L E CU S O A R E ŞI S O A R E L E CU F L O R I I . , deja devenită tradiţie
La nivel de c o m u n a cetăţenii beneficiază de o biblioteca comunala ,bine organizata si cu un bogat
sortiment de carte.condusa de un bibliotecar calificat.angajat al Cosiliului local, biblioteca fiind dotată
cu calculatoare cu acces la internet prin programul B I B L I O N E T .
C o m u n a dispune de un teren de fotbal.
In cea ce priveşte religia ,majoritara este cea creştin -ortodoxa, preoţii oficiind slujbe in 4 biserici
Practic exista cate un lacas de cult in fiecare sat din comuna.
Tot pe teritoriul satului Dobriceni funcţionează un lacas de cult adventist care include un n u m ă r limitat
de enoriaşi, cetăţeni ai comunei.
C o m u n a Iancu Jianu beneficiază de servicii! de televiziune prin cablu, centrală telefonica digitala ce
-deserveşte un n u m ă r de 170 de abonaţi,reţea de telefonie mobila Vodafone.Orangeţ relee), internet.
C o m u n a dispune de serviciu de salubrizare aparţinând Consiliului Local, care ridica si depozitează
gunoiul menajer de la populaţie precum si de la agenţii economici in groapa de gunoi a comunei
amenajata in acest sens.
C o m u n a dispune de serviciile unui medic veterinar „care isi desfăşoară activitatea in cadrul unui
cabinei de medicina veterinara in satul Dragomiresti.
Starea mediului
Asa c u m am arătat mai sus .sistemul de colectare si depozitare a deşeurilor menajere.este foarte bine
o r g a n i z a ţ i a nivelul comunei existând si funcţionând un serviciu de salubrizare.precum si un spaţiu
special amenajat pentru depozitarea deşeurilor menajere.
In ceea ce priveşte sistemul de colectare al apelor pluviale .nu exista probleme majore ,dar totuşi se
i m p u n e introducerea unui sistem de canalizare si epurare a acestora.
Constant ,se întreprind acţiuni de colectare a gunoaielor de-a lungul drumurilor din c o m u n a . d e
toaletare a arborilor si arbusuTor.precum si acţiuni de menţinere a curăţeniei si decolmatare a albiei
râului Dambovita,
Analiza S W O T
In anul 2013 analiza - diagnostic realizata releva ca la nivelul comunei Iancu Jianu.din punct de
vedere e c o n o m i c si de mediu.exisla o serie de puncte tari si puncte slabe prezentate in cele ce urmează:
Puncte tari:
organizarea si funcţionarea unui aparat de specialitate al primarului comunei Iancu Jianu:
colaborarea cu instituţii si autorităţi ce desfăşoară activităţi in domeniu si in legătura cu domeniul
e c o n o m i c si de protecţia mediului;
obiective realiste si proiecte viabile;

gestionarea eficienta a resurselor si a factorului timp;
p r o m o v a r e a implicării comunităţii locale si sectorului privat in viata sociala si e c o n o m i c a a
comunităţii;
implicarea comunităţii in domeniu si motivaţia personalului:
pregătirea profesionala.
Puncte slabe:
inexistenta unei baze de date centralizate
uneori .comunicare ineficienta intre instituţiile responsabile in d o m e n i u ;
capacitate redusa de prevenţie si recuperare;
n u m ă r redus de servicii in domeniu;
dificultăţi in implementarea legislaţiei in domeniu;
nivel scăzut de pregătire a unora dintre beneficiari;
insuficienta resurselor u m a n e in d o m e n i u ;
insuficienta resurselor financiare in d o m e n i u ;
lipsa posibilităţilor de integrare sociala;
necorclarea politicii de descentralizare (transfer) a sarcinilor politice in d o m e n i u către autoritatea
publica locala cu capacitatea financiara a acestuia de a le susţine:
fluctuaţiile si densitatea legislativaaineori contradictorie.in cadrul acestui d o m e n i u de activitate;
rezistenta la schimbare a unora dintre beneficiarii sau incapacitatea altora de a se adapta la
schimbare:
percepţia rutinei.in unele cazuri.ca m o d de acţiune;
existenta inca a unui sentiment de frustrare a funcţionarilor motivate de sistemul de
salarizare.promavare.precum si de menţinerea unei imagini publice negative a funcţionarului:
posibilităţi reduse de motivare financiara a personalului si de atragere a persoanelor cu calificare
superioara in structurile de specialitate;
resurse financiare limitate pentru susţinerea programului de pregătire;
insuficienta pregătire a potenţialilor beneficiari pentru realizarea si implementarea de proiecte
prin programele de finanţare externa;
abilitaţi reduse ale cetăţenilor - beneficiari finali ai serviciilor in utilizarea mijloacelor
informaţionale;
lipsa de interes a cetăţenilor in a se implica activ in procesul de luare a deciziei la nivel local.

Oportunităţi:

posibilităţi multiple de accesare a unor fonduri externe destinate in m o d special diverşi licării
serviciilor de interes local si de dezvoltare economica;
dezvoltarea unor legaturi puternice cu alte instituţii ,autoritati si alti furnizori;
posibilităţi multiple de dezvoltare a bazelor de date;
posibilităţi de instruire a personalului implicat in furnizarea serviciilor.elaborarea si
implementarea programelor si proiectelor prin diverse programe de training finanţate de U.E.;
prioritatea guvernamentala acordata dezvoltării durabile la nivel local;
conştientizarea problematicii specifice a dezvoltării economice si de mediu;
promovarea si dezvoltarea parteneriatului public- privat in realizarea dezvoltării economice si de
mediu:
p r o m o v a r e a politicilor pentru integrare sociala si profesionala si pentru o viata
mdcpendenta.precum si pentru dezvoltarea economica si de mediu a intregii comunităţi.
Ameninţări:
teama de risc.inertia;
experienţa limitata;
stabilirea centralizata a numărului de personal,in condiţiile suplimentarii responsabilităţilor
autorităţilor locale:
inerţie m a r e privind implicarea factorilor responsabili dar si a comunitattii in procesele de
dezvoltare:
tendinţa mass-media de a reflecta cu precădere si de regula.fara a verifîca.aspectele negative ale
anumitor activităţi din domeniul economic si de mediu.de cele mai multe ori informaţiile fiind gresii
interpretate sau neintelese;
dificultatea realizării unor planuri de strategii care sa reziste schimbărilor:
schimbări legislative prea frecvente pentru a fi comunicate eficient;
riscul crescut de marginalizare si excludere sociala a beneficiarilor;
23 .
cronicizarea fenomenului de excluziune sociala;
insuficienta dezvoltare a serviciilor alternative;
lipsa miiloacelor financiare necesare implementării progreselor in d o m e n i u .

Principiile Strategiei
Principiile strategiei de dezvoltare locala durabila in economie si protecţia mediului sunt următoarele:
1.

Durabilitate - condiţii mai bune de trai pentru populaţia saraca,prccum si un m i n i m u m de
condiţii necesare pentru un trai decent si pentru sănătatea si bunăstarea tuturor;

2.

Competitivitate - permite dezvoltarea economiei proprii in context zonal,regional,national si
chiar international.promovarea unui sector privat productiv si competitiv;
Sprijin financiar - putere financiara care sa faciliteze accesul la o varietate de surse financiare
pentru a satisface nevoile de investiţii si dezvoltare;
O buna administrare - reacţia eficienta la problemele comunităţii prin responsabilizarea
autorităţilor locale si parteneriatul cu societatea civila.

3.
4.

Scopul Strartegici
Strategia are ca scop principal constituirea unui cadru normativ si instituţional in vederea realizării
dezvoltării e c o n o m i c e si de mediu a comunei .precum si implementarea politicilor.programelor si
masurilor destinate asigurării cetăţenilor la o viata independenta si d e m n a .
Strategia de dezvoltare locala este caracterizata de cel puţin 7 trasaturi ,si a n u m e :imagine asupra
* iitorului.creativitate.flexibilitate.activitate.create pentru actiune.orientare spre schimbare.orientare
spre castig durabil.
Strategia de dezvoltare locala este pe de o parte un proces de planificare .iar pe de alta parte este un
produs care p r o m o v e a z ă parteneriatul cu scopul de a analiza si rezolva impreuna problemele legate de
dezvoltare e c o n o m i c a si de mediu.de a mobiliza resursele necesare realizării proiectelor si programelor
de dezvoltare economica si de mediu.precum si de a implementa .monitoriza si evalua aceste proiecte.
Procesul de reforma trebuie sa se materializeze in primul rand in reorganizarea metodei.procedurilor si
regulilor de gestionare astfel incat scopul si obiectiunile sa fie indcplinite conform tuturor indicatorilor.
Obiectivele operaţionale
'
2.
3.

îmbunătăţirea cadrului administrativ si instituţional la nivel local.
Imbunatatirea.adaptarea si armonizarea cadrului legislativ ci incidenţa in domeniu.
Stabilirea unui sistem de finanţare pentru dezvoltarea masurilor de dezvoltare e c o n o m i c a si de
mediu.

4.
5.

Dezvoltarea resurselor u m a n e in d o m e n i u
Pregătirea beneficiarilor de servicii in sistemul educaţiei formale si nonformale pentru viata
sociala activa in comunitate.
Asigurarea accesului la formare de pregătire profesionala adaptate cerinţelor pieţei forţei de
munca.

6.
7.

Asigurarea accesului nediscriminatoriu la pachetul minim de servicii de îngrijire a
sanatatii,conform legii.
8. Facilitarea accesului la locuinţa.
9. Facilitarea accesului la locul de munca.
10. întărirea capacităţii autorităţilor locale pentru implementarea proiectelor si programelor de
dezvoltare economica si de mediu.
11. Punerea in practica la nivel local a politicii guvernamentale in domeniul dezvoltării economice
si de mediu.
12. Identificarea posibilelor proiecte de dezvoltare si de mediu.
i E v a l u a r e a viabilitatatii proiectelor de dezvoltare economica si de mediu.
! 4. Stabilirea unor metodologii de estimare a priorităţilor si necesarului de investiţii in domeniul de
dezvoltare economica si de mediu.
15. Formarea u n o r echipe pentru realizarea de proiecte si programe in domeniul de dezvoltare
e c o n o m i c a si de mediu.

16. definirea si punerea in practica a politicilor din domeniul e c o n o m i c si de m e d i u la nivel local
trebuie sa se faca pe baza unei orientări globale si integrate.care sa ia in considerare persoananevoile salc-in totalitate.in scopul de a oferii o dezvoltare durabila pe măsura si personalizata.
17. Dezvoltarea capacităţilor structurilor cu atribuţii in domeniul de dezvoltare econimica si de
m e d i u de la nivel local de a soluţiona si gestiona,in condiţiile legii.problemele cetăţenilor locali
in acest domeniu.pe care le reprezinta.in numele si interesul acestora.
18. Introducerea/extinderea noilor tehnologii de informaţii si comunicaţiilor prin dezvoltarea unui
sistem informaţional performant.
19. Continuarea modifficarii de fond a raporturilor dintre structurile cu atribuţii in domeniul
dezvoltării economice si de mediu.
Monitorizarea si evaluarea Strategiei
Aceasta strategie are o durata pana in anul 2016.In atingerea acestor obiective se folosesc mijloace
umane si financiare in măsura posibilităţilor locale existente.
Strategia reprezintă un instrument flexibil de management care determina un consens real asupra
functiilor.sarcinilor.termenelor si responsabilităţilor celor implicaţi corelat.cu o eficienta colaborare a
comunicării si schimbului de informaţii.
Pentru implementarea si monitorizarea strategiei se aplica ca necesar si util următoarele:
•
•
•

monitorizarea îndeplinirii obiectivelor operaţionale de fiecare structura responsabila;
menţionarea unor termenesi responsabilităţi clare si realizarea unei planificări operaţionale si
detaliate pe etape proceduri si calendar pentru fiecare obiectiv al strategiei;
constituirea nucleului de monitorizare evaluare si corecţie a procedurilor de implementare a
obiectivului;

•

informare si analiza trimestriala.in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei .cu
participarea secretarului si a primarului comunci.a stadiului operaţional al acţiunilor anuale si
analiza anuala in plenul consiliului local;

•

evaluarea periodica a impactului obiectivelor implemcntate.finalizarea raportului de percepţie
si reacţia cetăţenilor;

Strategia se revizuieşte anual.pe baza acestor evaluări si la propunerea autorităţilor responsabile.
Planul de masuri pentru aplicarea Strategiei
Adaptarea anuala a organigramei si regulamentului de organizare si funcţionare a componentei
aparatului de specialitate al primarului comunei Iancu Jianu.pentru a se conforma flexibil si eficient
schimbărilor legislative;
!.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Motivarea si susţinerea personalului in cadrul procesului de schimbare si încurajarea delegării
de responsabilitate in cadrul procesului decizional;
îmbunătăţirea comunicării si schimbului de informaţii pe diferite niveluri de competenta
interna si cu diferite instituţii;
f o r m a r e a conţinua.manageriala si profesionala.a personalului cu atribuţii si responsabilităţi in
25
domeniu;
Consolidarea colaborării intre autorităţile publice locale.comunitate si societatea civila;
Sprijinirea constanta a echipei de elaborare si implementare a strategiei atat in vederea
imbunatatirii capacităţii administrative cat si in implementarea proiectelor de dezvoltare
economica si de mediu la nivel local;
încurajarea si sprijinirea structurilor responsabile in acest domeniu in a-si dezvolta activitatea
pe baza de programe anuale.
încurajarea si sprijinirea autorităţilor publice locale in elaborarea bugetelor pe programe.
încurajarea si sprijinirea autorităţilor publice locale in a organiza consultări publice inainte de
aprobarea bugetului local.a programelor si proiectelor de investiţii.

9.

Iniţierea demersurilor privind institutionalizarea creditului local si extinderea contribuţiei
acestuia la finanţarea serviciilor de interes local;

10. Informatizarea sistemului informaţional si de comunicare interna;
1 i. Informatizarea sistemului de comunicare cu cetăţenii.
12. Modernizarea echipamentelor informatice din dotarea instituţiei.
13. Crearea unui sistem informaţional la nivelul structurilor responsabile in măsura sa asigure
rezolvarea operativa a tuturor solicitărilor beneficiarilor.utilizarea unor p r o g r a m e informatice
unitare si eficiente.
14. Crearea unei baze de date si a unei aplicaţii informatice care sa permită actualizarea si
optimizarea continua a gestiunii serviciilor / prestaţiilor.
15. Dezvoltarea parteneriatului instituţional in managementul riscurilor naturale si antropice,
io. Promovarea si facilitarea programelor cu finanţare externafUniunea Kuropeana.Banca
Mondiaia.etc).
! 7. Optimizarea circuitului documentelor pentru o rezolvare eficienta a cererilor cetăţenilor.
18. Diversificarea si modernizarea sistemelor de informare a cetăţenilor.
19. Asigurarea accesului permanent la informaţiile publice si elaborarea unor programe de
informare a opiniei publice care sa vizeze o mai buna cunoaştere a rolului si atribuţiilor
instituţiilor.precum si a procedurilor si formalităţilor care trebuie realizate pentru a beneficia de
un serviciu.
20. Diversificarea si consolidarea cadrului de participare a societăţii civile la procesul decizional si
incurajarea realizării activităţilor ce vizează democraţia locala.
2 1 . Asigurarea funcţionarii reale a parteneriatului social si a dialogului dintre administraţia locala
si societatea civila prin creşterea transparentei actului de guvernare locala.
22. Sprijinirea si consolidarea parteneriatelor.
23. Intensificarea procesului de identificare a potenţialilor beneficiari din cadrul unităţii
administrativ teritoriale si stabilirea unor masuri de dezvoltare durabila a comunităţii.
24. Efectuarea unei manifestări permanente si efective a beneficiarilor.
25. Popularizarea drepturilor beneficiarilor si sensibilizarea si /sau implicarea opiniei
publice.comunitatii in vederea îmbunătăţirii comportamentului general privind problematica
specifica a acestora.
Rezultate aşteptate

1. Direcţionarea comunităţii spre dezvoltare economica;
2. Elicientizarea managementului in domeniul economiei si protecţiei mediului la nivel local:
3. Organizarea comunităţii in vederea stabilirii priorităţilor acţiunilor sale;
4. Punerea in practica.la nivel local, a standardelor m i n i m e o b l i g a t o r i i i regulamentelor cadru de
funcţionare si a ghidurilor metodologice de buna practica pentru organizarea si funcţionarea
serviciilor si instituţiilor;
5. Funcţionarea unui sistem local.llexibil si operaţional de monitorizare a intregii activităţi din
domeniul economic si protecţiei mediului;
6. Control intarit al alocării si utilizării fondurilor in sistem:
/. Asigurarea unei balanţe echilibrate intre fondurile cheltuite si calitatea serviciilor oferite;
8. Creşterea profesionalismului resurselor u m a n e din sistem;
9. Responsabili zarea comunităţii in abordarea problematicii economice si de mediu(in
conformitate cu practica existenta la nivelul tarilor din spaţiul euro-atlantic);
10. Clarificarea responsabilitatilor.rolurilor si relaţiilor dintre diferitele instituţii implicate in
problematica la diverse niveluri .precum si coordonarea acţiunii acestora:
11. Creşterea participării si specializarea acţiunii organizaţiilor neguvernamentale in domeniul
dezvoltării economice si protecţiei mediului;
12. Clarificarea,simplificarea / eficientizarea si operationalizarea cadrului legal ce guvernează
problematica din domeniul dezvoltării economice si protecţiei mediului;
! 3. Oferirea unui climat propice si facilitaţi adecvate locuitorilor c o m u n e i ;

' 4 . Modernizarea infrastructurii de baza si a sectoarelor educaţiei si invatamantului.culturii si
sportului.protejarea si valorificarea potenţialului natural.îmbunătăţirea calităţii mediului astfel
incat sa existe un echilibru intre dezvoltare si protecţia mediului.
Obiective specifice si acţiuni propuse
Extindere sistem de alimentare cu gaze naturale:termen lung;Proiect nou; valoare proiect
conf
S F ; beneficiari 900 de gospodarii; rezolvarea problemei încălzirii locuinţelor pentru cetăţenii c o m u n e i ;
surse de finanţare - bugetul local si fonduri europene;
Constrângeri in implementare - accesarea fondurilor; impact asupra mediului

pozitiv.

Introducere sistem de canalizare si epurare a apelor: termen lung:Proiect n o m v a l o a r e proiect
conf SF;In prezent apa pluviala este colectata in santurkevaluare proprie si solicitare cetăţeni;
beneficiari 1000 gospodarikrezolvarea colectării apei pluviale si a apei menajere si problemelor de
mediu aferente;surse de finanţare - bugetul de stat si programe externe; Constrângeri in implementare
accesarea fondurilor.criterii de eligibilitate:impact asupra mediului - pozitiv.
Asfaltare străzi din comuna: termen lung;Proiect nou:valoare proiect c o n f SF:;surse de finanţare bugetul local.judetean,programe externe;
Reabilitare cămin cultural Iancu Jianu: termen mediu;Proicct n o m v a t o a r e proiect conf SF
beneficiari cetăţeni comunei;rezolvarea problemelor cultural-artistice:surse de finanţare - bugetul
local.judetean. programe guvernamentalc:Durata de realizare decembrie 2013 iulie
2014;Constrangeri in implementare - accesarea fondurilor.conditii de eligibilitate;impact asupra
mediului - pozitiv.
Modernizarea stadionului din satul l a n e u Jianu;termen scurt:Proiect nou;valoare conf
SF;beneficiari cetăţenii comunei;rezolvarea problemei sportive .latura fotbal.atletism;surse de finanţare
bugetul local si judetean;Constrangeri in implementare - accesarea fondurilor:impact asupra
mediului - pozitiv.
Construcţia a două grădiniţe ;Proiect nou;termen m e d i u 2013 - 2014 ;SF Inspectoratul Şcolar
01t;rezolvarea problemei învăţământului preşcolar la nivelul satului Dobriceni şi cătun
Rudări:finantare - bugetul local si fonduri externe;Constrangeri in implementare
accesarea de
fondurkimpact asupra mediului - pozitiv.
Finalizare - Construcţia punte pietonală peste râul Qlteţ;Proiect ncfinalizat;beneficiari cetăţenii
comunei;rezolvarea problemelor legate de infrastructura si traficul persoane;fmantare - bugetul local si
fonduri guvernamentale: Constrângeri in implementare - accesarea de fonduri:impact asupra mediului
pozitiv.
Finalizarea lucrărilor la împrejmuire cimitire :rezolvarea problemei lacasclor de cult;finantarc
bugetul local: Constrângeri in implementare - accesarea de fonduri;impacl asupra mediului - pozitiv.
Asfaltare str Brutăriei ;Proiect nou;termen scurt oct 2013 - dec 2013:;beneficiari cetăţenii
comunei;rezolvarea problemei infrastructurii; finanţare - fonduri europene.bugetul local si bugetul
judeţean; Constrângeri in i m p l e m e n t a r e - accesarea de fonduri;impact asupra mediului - pozitiv.
Construcţie Piaţă agroalimentară Proiect n o m t e r m e n mediu oct 2013 - dec 2 0 l 4 : : b e n e t i c i a r i
cetăţenii comunei :rezolvarea problemei infrastructurii; finanţare - fonduri europene.bugetul local si
bugetul judeţean: Constrângeri in implementare - accesarea de fonduri:impact asupra mediului
pozitiv.

Dispoziţii finale

Aceasta strategie cuprinde obiectivele si direcţiile de acţiune menite sa asigure respectarea pe plan
local a principiilor si normelor internaţionale in domeniul dezvoltării economice si de mediu.precum si
desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor conexe acestor domenii.
Prezenta strategie se completează cu dispoziţii care nu contravin normelor de structurare, organizare,
îndeplinire si dezvoltare a sistemului de servicii / prestaţii.in vederea asigurării unei bune si eficiente
activităţi in domeniul dezvoltării economice si de mediu de la nivelul comunei Iancu Jianu.
PRIMAR.

