4.

DESCRIEREA SITUA

IEI ACTUALE A
ORA ULUI SL NIC

4.1. Demografie i capital uman

Conform datelor furnizate, în ora ul Sl nic s-a înregistrat un num r de 6.649 locuitori,
din care 3.216 de sex masculin i 3.433 se sex feminin.

Ponderea în structura demografic a ora ului este de inut de pensionari.

Evolu ia popula iei la recens minte
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Prahova

1992

1997

2002

2004

2006

2007

878.496

864.159

835.745

829.026

823.509

821.013

Evolu ia popula iei jude ulului Prahova
(Sursa : Institutul Na ional de Statistic )

4.2. Infrastructura social

4.2.1. Educa ie
Situa ia sistemului educa ional i de formare profesional coroborat cu direc iile
strategice de dezvoltare în domeniul înv
dintr-o nou perspectiv a reformei înv

mântului pe plan european determin o abordare
mântului care vizeaz reforma sistemic , continu

i asumat .
În prezent în ora ul Sl nic func ioneaz un num r de 1 liceu, 2 coli generale i 3
gr dini e.
La începutul anului de înv

mânt 2007 / 2008, popula ia colar a fost de 1.098

copii.

Regiunea

Total popula ie

Sud-Muntenia
Prahova

Pre colar

Primar

Gimnazial

20.694

33.012

34.538

colar
140.275

Popula ia colar pe niveluri de educa ie, jude ul Prahova
(Sursa: Institutului Na ional de Statistic )
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Nivelul de instruire al locuitorilor unei

ri reprezint produsul cel mai de pre pe care

acea ar îl poate da, evolu ia i civiliza ia la care a ajuns poporul respectiv. Dar parametrii la
care poate ajunge înv

mântul depind exclusiv de parametrii la care a ajuns societatea în

ansamblul ei. Revenirea la normalitate a înv

mântului se poate face odat cu revenirea la

normalitate a întregii societ i, la nivelul jude ului nostru înv

mântul fiind o parte a unui

întreg asupra c ruia trebuie s - i îndrepte ac iunile to i factorii de r spundere.
În ceea ce prive te domeniul educa iei, Consiliul Local va avea în vedere urm toarele
obiective:
1. Îmbun t irea sistemului de finan are a unit ilor de înv

mânt preuniversitar

de stat i a colilor speciale

2. Reabilitarea i modernizarea unit ilor colare
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4.2.2. S n tate i servicii sociale
Reforma sistemului de s n tate are ca principale obiective îmbun t irea st rii de
s n tate a popula iei, cre terea eficien ei utiliz rii resurselor i cre terea nivelului asisten ei
medicale acordate popula iei i a calit ii serviciilor medicale.
M surile de reform

privesc, în principal restructurarea modului de organizare

furnizare a serviciilor destinate îngrijirii s n t ii

i

i schimbarea modului de finan are a

activit ii i sunt centrate pe introducerea asigur rilor sociale de s n tate.
La nivelul ora ului Sl nic , la sfâr itul anului 2007, re eaua public de ocrotire a
s n t ii cuprindea: 1 spital, 2 cabinete medicina general , 2 cabinete de stomatologie i 2
farmacii
ASISTEN A SOCIAL
Serviciul de asisten

social este organizat în cadrul prim riei ca serviciu distinct.

Num rul persoanelor aflate în eviden a serviciului de asisten
Spitale Ambulatorii Policlinici Cabinele

social este de……persoane.

Centre

medicale de

Cabinete

Sanatorii

stomatologice balneare

s n tate
Sl nic

1

-

-

2

-

2

-

Prahova

15

12

13

5

2

1

1

Unit i sanitare
(Sursa: Institutul Na ional de Statistic )

Medici

Stomatologi

Farmaci ti

Personal
sanitar mediu

Sl nic
Prahova

4

2

2

...

1160

226

324

3880

Personalul medico – sanitar
( Sursa: Institutul Na ional de Statistic )
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