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CUVÂNT ÎNAINTE 

Dragi Ietățeﾐi, 

Îmi asum, din nou, sarcina de a fi orientat 

Iătre Hiﾐele Ioﾏuﾐității, de data aIeasta priﾐtr-o 

ﾐouă viziuﾐe asupra spațiului Ioﾏuﾐal, pe Iare aﾏ 
deosebita onoare de a o prezenta sub forma unei 

Strategii de dezvoltare loIală, uﾐ produs al aﾐalizei 
ateﾐte, dar și al experieﾐței oHțiﾐute alături de 
duﾏﾐeavoastră.   

Acest document strategic are în vedere 

ﾏăsurile urﾏărite îﾐ perioada ヲヰヱ5-2020, pe care 

doresI să le Ioﾐtiﾐui, dar și dezvoltarea și partiIularizarea serviIiilor adﾏiﾐistrație 
publice locale, într-o ﾏaﾐieră diﾐaﾏiIă și Ioﾏpetitivă, Iare să asigure ﾐoi locuri de 

ﾏuﾐIă, uﾐ ﾐivel de eduIație ridiIat, să oIroteasIă săﾐătatea, să țiﾐă Ioﾐt de 
Ioeziuﾐea soIială și de proteIția ﾏediului și să respeIte diversitatea Iulturală. 

PerspeItiva îﾏHuﾐătățirii Ialității vieții, porﾐiﾐd de la resurse liﾏitate și 
urmând calea Iătre o dezvoltare duraHilă ﾏ-au provoIat să găsesI soluții viaHile îﾐ 
așa fel îﾐIât satisfaIerea ﾐevoilor aItuale să ﾐu Ioﾏproﾏită posiHilitatea 
geﾐerațiilor viitoare de a-și satisfaIe propriile ﾐevoi. 

Este de la siﾐe îﾐțeles Iă aﾏ seleItat priorități realiste, bazându-ﾏă pe 
Iertitudiﾐi și avâﾐd îﾐ vedere aspirații de aliﾐiere la uﾐ Ioﾐtext europeaﾐ perforﾏaﾐt 
și, ﾏai ales, luâﾐd îﾐ Ioﾐsiderare oportuﾐitățile de valorifiIare a resurselor fiﾐaﾐIiare 
comunitare.  

Parcursul acestui drum va fi unul dificil, dar am convingerea Iă aﾏ alături o 
eIhipă profesioﾐistă, îﾏpreuﾐă Iu Iare voﾏ reuși să dezvoltăﾏ și să proﾏovăﾏ 
Comuna Gornet, respeItâﾐd valori de referiﾐță, preIuﾏ: iﾐtegritatea, 
profesioﾐalisﾏul, desIhiderea Iătre Ioﾏuﾐitate, iﾏpliIare iﾐstituțioﾐală.  

MulțuﾏesI Ietățeﾐilor și eIhipei adﾏiﾐistrative Iare au îﾐțeles să ﾏă sprijiﾐe 
îﾐ iﾐițiativa de continuare a Strategiei de dezvoltare loIală îﾐtr-o ﾐouă forﾏă, 
adaptată exigeﾐțelor aItuale, și Ioﾐtez pe suportul și iﾏpliIarea tuturor îﾐ urﾏătorii 
7 ani! 

 

Primarul Comunei Gornet 
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1. ASPECTE INTRODUCTIVE 

1.1 CADRUL CONCEPTUAL 

 
Promovarea unor politici de dez┗oltaヴe duヴaHilă s-a ﾐăsIut odată Iu Iヴiza 

eIologiIă ﾏoﾐdială diﾐ peヴioada ヱΓヲΓ-1933 și s-a dezvoltat mai apoi, ajungând ca în 

zilele ﾐoastヴe să ヴepヴeziﾐte ﾐoul dヴuﾏ al uﾏaﾐității.  

AIuﾏ, poate ﾏai ﾏult Ia ﾐiIiodată îﾐ ultiﾏele deIeﾐii, IoﾐIeptul de 

dez┗oltaヴe duヴaHilă, uヴﾏăヴește eIhiliHヴul diﾐtヴe Ioﾐsideヴeﾐtele eIoﾐoﾏiIe și soIiale 

și Iele ﾏediu, Iaヴe pot e┗olua îﾐ iﾐteヴdepeﾐdeﾐță, susțiﾐâﾐdu-se reciproc. 

Dez┗oltaヴea duヴaHilă pヴoﾏo┗ează IoﾐIeptul de IoﾐIilieヴe îﾐtヴe pヴogヴesul 

economic și soIial făヴă a puﾐe îﾐ peヴiIol eIhiliHヴul ﾐatuヴal al plaﾐetei. Dez┗oltaヴea 

duヴaHilă a a┗ut la Hază o soluție la iﾐteﾐsa e┝ploataヴe iﾐdustヴială a ヴesuヴselor și 

degヴadaヴea Ioﾐtiﾐuă a ﾏediului și uヴﾏăヴește îﾐ pヴiﾏul ヴâﾐd pヴezeヴ┗aヴea Ialității 

ﾏediului îﾐIoﾐjuヴătoヴ. 

Îﾐ Ialitate de “tat Euヴopeaﾐ, Roﾏâﾐia a uヴﾏăヴit tヴaﾐspuﾐeヴea ヴeIoﾏaﾐdăヴiloヴ 

iﾐteヴﾐațioﾐale îﾐ ﾏateヴie, îﾐ politiIile apliIate îﾐ plaﾐ iﾐteヴﾐ.  

Astfel, dez┗oltaヴea duヴaHilă aduIe îﾐ pヴiﾏ plaﾐul ﾐațioﾐal uﾐ ﾐou set de ┗aloヴi 

care va ghida viitorul model de progres economic  și soIial, ┗aloヴi Ie ┗izează ﾏai ales 

omul și nevoile sale prezente și viitoare, mediul natural – protejarea și conservarea 

acestuia, precum și ateﾐuaヴea deteヴioヴăヴii aItuale a eIosisteﾏeloヴ. 

Toate aIeste Ioﾏpoﾐeﾐte stau la Haza efiIieﾐtizăヴii eIoﾐoﾏiIe și soIiale și se 

ヴegăsesI îﾐ diヴeIțiile de aIțiuﾐe uヴﾏăヴite, Ioﾐtuヴâﾐd pヴoieIte IoﾐIヴete, apliIaHile îﾐ 

domenii prioritare de dez┗oltaヴe stヴategiIă:  
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ヱ.ヲ ROLUL STRATEGIEI DE DE)VOLTARE LOCALĂ 
 

Pヴiﾐ elaHoヴaヴea și iﾏpleﾏeﾐtaヴea “tヴategiei de dez┗oltaヴe loIală se uヴﾏăヴește 

dez┗oltaヴea uﾐei Ioﾏuﾐități Iu uﾐ gヴad IヴesIut de pヴospeヴitate, Iu o populație 

aIti┗ă eIoﾐoﾏiI, ale Iăヴei ﾐe┗oi Iu pヴi┗iヴe la ﾏediul de ﾏuﾐIă și loIuit suﾐt 

satisfăIute.  

Uﾐ gヴad IヴesIut de pヴospeヴitate ┗a fi atiﾐs pヴiﾐ Iヴeaヴea de opoヴtuﾐități peﾐtヴu 

ﾏediul de afaIeヴi și pヴiﾐ ┗aloヴifiIaヴe ﾏai Huﾐă a ヴesuヴseloヴ e┝isteﾐte, Iu sIopul 

deIlaヴat Ia loIalitatea să de┗iﾐă o zoﾐă Ioﾏpetiti┗ă îﾐ Iadヴul județului și al ヴegiuﾐii 
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Educaţie şi 
sport 

Serviciile 

comunitare, 

sistemul social 

şi sanitar

Resursele umane 

şi administraţia 

locală 

şi sanitar

Dezvoltare 
duraHilă 

Mediu 



Strategia de dezvoltare locală a Coﾏuﾐei Gornet, județul Prahova, pentru perioada 2021-2027 

 

 
8 

diﾐ Iaヴe faIe paヴte, Iu o eIoﾐoﾏie diﾐaﾏiIă și di┗eヴsifiIată și Iu ヴesuヴse uﾏaﾐe Hiﾐe 

pヴegătite Iaヴe să poată ヴeaIțioﾐa la sIhiﾏHăヴile și pヴo┗oIăヴile soIietății aItuale.  

Astfel, sIopul aIestei stヴategii este aIela de a IoﾐduIe la Iヴeșteヴea Ialității 

┗ieții și Iヴeaヴea de ﾐoi loIuヴi de ﾏuﾐIă, iﾏpleﾏeﾐtâﾐd ﾏăsuヴi de ヴeaHilitaヴe / 

modernizare, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea turismului, dezvoltarea 

soIietății Ii┗ile, dez┗oltaヴea seヴ┗iIiiloヴ soIiale, dez┗oltaヴea Iultuヴii și susțiﾐeヴea 

tヴadițiiloヴ populaヴe, spヴijiﾐiヴea ﾏediului de afaIeヴi. 

Misiuﾐea stヴategiei este de a ﾏoHiliza toate ヴesuヴsele uﾏaﾐe, ﾏateヴiale și 

fiﾐaﾐIiaヴe doHâﾐdite la ﾐi┗el loIal, ヴegioﾐal și ﾐațioﾐal pentru a implementa toate 

ﾏăsuヴile și pヴoieItele pヴopuse îﾐ Iadヴul pヴezeﾐtei stヴategii, astfel îﾐIât afiヴﾏațiile 

aﾐteヴioaヴe să poată de┗eﾐi ヴealitate, iaヴ iﾏpleﾏeﾐtaヴea aIestui pヴoIes să IoﾐduIă la 

tヴaﾐsfoヴﾏaヴea loIalității îﾐtヴ-o Ioﾏuﾐitate ﾏodeヴﾐă, euヴopeaﾐă, diﾐaﾏiIă și 

pヴospeヴă.  
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ヲ. PRE)ENTARE GENERALĂ 

2.1 PREZENTAREA JUDEȚULUI PRAHOVA  

2.1.1 LOCALIZARE, 

ACCE“IţILITATE ȘI “TRUCTURĂ 

ADMINI“TRATIVĂ 

Pヴaho┗a este uﾐ județ aflat îﾐ 

ヴegiuﾐea istoヴiIă Muﾐteﾐia 

din România. Este al treilea cel 

mai populat județ diﾐ 

Roﾏâﾐia, după ţuIuヴești ふoヴaș 

aflat îﾐ ┗eIiﾐătatea saぶ și 

județul Iași, deși este doaヴ al 

33-lea diﾐ țaヴă Ia supヴafață. 

De asemenea, este unul dintre 

Iele ﾏai uヴHaﾐizate județe ale țăヴii, Iu două ﾏuﾐiIipii și alte ヱヲ oヴașe. PヴiﾐIipalul 

centヴu uヴHaﾐ este ﾏuﾐiIipiul Ploiești, ヴeșediﾐța județului, oヴaș IuﾐosIut peﾐtヴu 

industria de prelucrare a petrolului, care se extrage în zonele deluroase ale 

județului, îﾐ pヴeajﾏa oヴașeloヴ ţoldești-“Iăeﾐi și Uヴlați. 

“ituat îﾐ sudul laﾐțului IaヴpatiI, județul Pヴaho┗a se află îﾐ paヴtea Ieﾐtヴal-sud-

estiIă a Roﾏâﾐiei, a┗âﾐd Ia ┗eIiﾐătăți la ﾐoヴd județul ţヴașo┗, la est județul ţuzău, la 

┗est județul DâﾏHo┗ița, iaヴ la sud județele Ilfo┗ și Ialoﾏița. 
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Județul este IuﾐosIut și peﾐtヴu ヴegiuﾐea tuヴistiIă Valea Pヴaho┗ei, aflată îﾐ 

partea de nord-┗est și peﾐtヴu zoﾐa ┗itiIolă Dealul Maヴe, Iu podgoヴiile de la Tohaﾐi și 

Valea CălugăヴeasIă. 

MuﾐiIipiul Ploiești, ヴeșediﾐța județului Pヴaho┗a, se află la ヶヰ kﾏ distaﾐta fa縁ă 

de ţuIuヴești, Iapitala țării, la 45 km distanță fa縁ă de Iel mai mare aeroport al 

României - Aeヴopoヴtul Iﾐteヴﾐa縁ioﾐal „Heﾐヴi Coaﾐdăざ și la ヱヱヰ kﾏ distaﾐță fa縁ă de 

ﾏuﾐiIipiul ţヴașo┗. 

Cooヴdoﾐate GP“: teヴitoヴiul județului este iﾐteヴseItat pe ヴaza Ioﾏuﾐei ţlejoi, 

de paヴalela ヴヵ° latitudiﾐe ﾐoヴdiIă și ﾏeヴidiaﾐul de ヲヶ° loﾐgitudiﾐe estiIă. 

“upヴafața județului este de ヴ.Αヱヶ kﾏ2, ヴepヴezeﾐtâﾐd ヱン,Α% diﾐ supヴafața 

totală a Regiuﾐii de Dez┗oltaヴe “ud Muﾐteﾐia și IIa. ヲ% diﾐ supヴafața Roﾏâﾐiei.  

“tヴuItuヴa adﾏiﾐistヴati┗ă: ヱヰヴ loIalități diﾐ Iaヴe: ヲ ﾏuﾐiIipii ふPloiești, ヴeșediﾐță  

de județ și Câﾏpiﾐaぶ, ヱヲ oヴașe ふAzuga, ţăiIoi, ţoldești-“Iăeﾐi, ţヴeaza, ţușteﾐi, 

CoﾏaヴﾐiI, Mizil, Plopeﾐi, “iﾐaia, “lăﾐiI, Uヴlați, Văleﾐii de Muﾐteぶ și Γヰ Ioﾏuﾐe Iu 

ヴヰヵ sate. Diﾐ puﾐIt de ┗edeヴe al gヴadului de uヴHaﾐizaヴe județul Pヴaho┗a dețiﾐe 

primul loc îﾐ Regiuﾐea de Dez┗oltaヴe “ud Muﾐteﾐia, atât Ia ﾐuﾏăヴ de loIalități Iât și 

Ia ﾐuﾏăヴ de loIuitoヴi. 

Cai de aIIes îﾐ județul Pヴaho┗a: 

Rutiere – Autostヴada Aン ţuIuヴești - Ploiești, DNヱ ふEヶヰぶ ţuIuヴești - Ploiești - 

ţヴașo┗ - Sibiu - Cluj - Oヴadea; DNヱA ţヴașo┗ - Pasul Bratocea 1272m - Cheia - Văleﾐii 

de Munte - Ploiești; DNΑヱ “iﾐaia - ふPăduIhiosuぶ - Tâヴgo┗iște; DNΑヲ Ploiești - 

Tâヴgo┗iște - Găești ふDţぶ; DNヱA Ploiești - Buftea - ţuIuヴești; DNヱţ Ploiești - ţuzău; 

DN1D - AlHești Paleologu - Urziceni;  
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Feroviare – linia-ンヰヰ ţuIuヴești - Ploiești - ţヴașo┗ - “ighișoaヴa - Cluj - Oradea - 

EpisIopia ţihoヴ; Ploiești - Tâヴgo┗iște; Ploiești - ţuzău - ţaIău - “uIea┗a; Ploiești - 

Urziceni - ふţヴăila, Galați, Vasluiぶ;  

2.1.2 REPERE ISTORICE 

Prahova a constituit dintotdeauna un pilon de Hază al peヴeﾐității ﾐeaﾏului 

ヴoﾏâﾐesI îﾐ spațiul Iaヴpato-danubiano-poﾐtiI. Iz┗oaヴele aヴheologiIe atestă 

e┝isteﾐ縁a uﾐei Hogate Iultuヴi ﾏateヴiale și spiヴituale diﾐ tiﾏpuヴi stヴă┗eIhi. Astfel,   

numeroase   relicve   din   paleolitic s-au găsit la Tâヴgșoヴu VeIhi, Lapoş, ţuduヴeasIa; 

ﾐeolitiIul pヴeziﾐtă o ﾏaヴe aヴie de ヴăspâﾐdiヴe, de la Ploiești-Tヴiaj, Măﾐeşti și Tâヴgşoヴ, 

la Ghioﾐoaia, Ceptuヴa, ţuduヴeasIa, Cioヴaﾐi și alte loIalități; Ioﾏuﾐitățile diﾐ epoIa 

bronzului ne-au lăsat uヴﾏe iﾏpoヴtaﾐte la Dヴajﾐa de Jos, Olteﾐi ふTeişaﾐiぶ, 

ţuduヴeasIa, “tヴăoşti ふIoヴdăIheaﾐuぶ, iaヴ Iele diﾐ epoIa fieヴului la Tiﾐosu, Coada 

Iz┗oヴului, Ploiești-Noヴd, ţuduヴeasIa, ş.a. 

Coﾐ┗iețuiヴea daIo-ヴoﾏaﾐă și pヴoIesul de foヴﾏaヴe a popoヴului ヴoﾏâﾐ suﾐt 

Hiﾐe ilustヴate pe teヴitoヴiul județului Pヴaho┗a atât pヴiﾐ oHieItele de IeヴaﾏiIă daIiIă 

diﾐ Iastヴele ヴoﾏaﾐe, Iât și pヴiﾐ ﾐuﾏeヴoase alte ┗estigii ヴăﾏase de la legiuﾐile 

ヴoﾏaﾐe. Pヴiﾐ poziția și fuﾐIțiile sale de plaIă tuヴﾐaﾐtă pe haヴta 猿ăヴii Roﾏâﾐeşti și a 

“tatului Na縁ioﾐal Uﾐitaヴ Roﾏâﾐ, județul Pヴahova a fost teatrul unor importante 

e┗eﾐiﾏeﾐte istoヴiIe, îﾐ Iaヴe au fost iﾏpliIați ﾏulți diﾐtヴe doﾏﾐitoヴii 猿ăヴiloヴ Roﾏâﾐe 

Iuﾏ aヴ fi MiヴIea Iel ţătヴâﾐ, Neagoe ţasaヴaH, Radu de la Afuﾏa縁i, Mihai Viteazul, 

Matei Basarab. 

Pヴiﾏa așezaヴe pヴaho┗eaﾐă atestată doIuﾏeﾐtaヴ este Tâヴgşoヴ la ヱヴヱン, îﾐ 

┗ヴeﾏea lui MiヴIea Iel ţătヴâﾐ, doﾏﾐitoヴ Iaヴe a Ioﾐstヴuit aiIi o Iuヴte doﾏﾐeasIă și o 

Ietate. Atestată doIuﾏeﾐtaヴ peﾐtヴu pヴiﾏa oaヴă la Β iaﾐuaヴie ヱヵヰン, Câﾏpiﾐa eヴa 
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ﾏeﾐțioﾐată îﾐ doIuﾏeﾐtele ┗ヴeﾏii Ia uﾐ iﾏpoヴtaﾐt puﾐIt ┗aﾏal. LoIalitatea “lăﾐiI a 

de┗eﾐit IuﾐosIută îﾐ pヴiﾏul ヴâﾐd datoヴită zăIăﾏâﾐtului de saヴe, pヴiﾏa e┝ploataヴe 

începând în anul 1688 pe Valea Verde, iar între anii 1689-ヱヶΓヱ, spătaヴul Mihai 

CaﾐtaIuziﾐo a desIhis și e┝ploatăヴile de la ţaia ţaIiului. 

Domnitorul care a îﾐﾐoHilat pヴiﾐ pヴezeﾐța și opeヴa sa județul Pヴaho┗a a fost 

ﾏaヴele ┗oie┗od Mihai Viteazul Iaヴe, îﾐ ヱヵΓヶ, după ヴăsuﾐătoaヴea ┗iItoヴie de la 

Călugăヴeﾐi, și-a staHilit Cuヴtea DoﾏﾐeasIă la Gheヴghi縁a ふatestată doIuﾏeﾐtaヴ îﾐ aﾐul 

1451), iar apoi în 1597, la Ploiești de uﾐde a poヴﾐit eヴoiIa aIțiuﾐe de uﾐiヴe, la ヱヶヰヰ, a 

Ieloヴ tヴei țăヴi – Țaヴa RoﾏâﾐeasIă, Tヴaﾐsil┗aﾐia și Moldo┗a. 

Date relevante: 

• 1503 - pヴiﾏa atestaヴe doIuﾏeﾐtaヴă a Ploieștiului îﾐ ヴegistヴele 

IoﾏeヴIiale ale oヴașului ţヴașo┗; 

• 1542-1543 - registrele vaﾏale ale ţヴașo┗ului atestă e┝isteﾐ縁a oIﾐeloヴ 

de saヴe de la “lăﾐiI; 

• 1597 (20 mai) - Ploieștiul este ヴidiIat la ヴaﾐgul de tâヴg doﾏﾐesI și 

de┗iﾐe pâﾐă îﾐ aﾐul ヱヶヰヰ ヴeșediﾐță a ┗oie┗odului Mihai Viteazul și loI de 

IoﾐIeﾐtヴaヴe a foヴțeloヴ sale aヴﾏate; 

• 1602 - ţătăliile de la Ogヴetiﾐ și Teişaﾐi iﾐi縁iate de Iătヴe Radu ŞeヴHaﾐ 

pヴeteﾐdeﾐt la tヴoﾐul 猿ăヴii Roﾏâﾐeşti, îﾏpotヴi┗a lui “iﾏioﾐ Mo┗ilă; 

• 1639 - Ioﾐstヴuiヴea HiseヴiIii doﾏﾐeşti “fiﾐ縁ii Apostoli diﾐ Ploiești diﾐ 

porunca domnitorului Matei Basarab; 

• 1669 (3 martie) - Aﾐtoﾐie Vodă diﾐ Popeştii Pヴaho┗ei de┗iﾐe doﾏﾐitoヴul 

猿ăヴii Roﾏâﾐeşti; 

• 1737 - austヴieIii au Ioﾐstヴuit pヴiﾏul dヴuﾏ de Iăヴu縁e pe Valea Pヴaho┗ei; 
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• 1752 - atestaヴea pヴiﾏei şIoli paヴtiIulaヴe diﾐ Ploiești; 

• 1777 - îﾐfiiﾐ縁aヴea ȘIolii Doﾏﾐeşti pe lâﾐgă biserica Sfântul Gheorghe 

diﾐ Ploiești; 

• 1829 - aﾐul staHiliヴii Hulgaヴiloヴ diﾐ “li┗eﾐ la Ploiești îﾐ uヴﾏa ヴăzHoiului 

ruso-turc; 

• 1835 - Teodoヴ Diaﾏaﾐt și MaﾐolaIhe ţălăIeaﾐu îﾐfiiﾐ縁ează uﾐ falaﾐsteヴ 

la “Iăeﾐi, oヴgaﾐizat după ideile soIialiştiloヴ utopiIi vest-europeni; 

• 1837 - IluIeヴul Gheoヴghe ţoldesIu îﾐfiiﾐ縁ează pヴiﾏul spital diﾐ Ploiești;  

• 1838 - îﾐIeputul fuﾐI縁ioﾐăヴii TヴiHuﾐalului de Coﾏeヴ縁 diﾐ Ploiești; 

• 1847 - îﾐfiiﾐ縁aヴea pヴiﾏei şIoli de fete diﾐ Ploiești; 

• 1847 - s-a dat îﾐ folosiﾐ縁ă şoseaua ﾐa縁ioﾐală de pe Valea Pヴaho┗ei Iaヴe 

a fost legată Iu ţヴaşo┗ul, îﾐ ヱΒヵヴ, pヴiﾐ şoseaua Pヴedeal-Tiﾏiş; 

• 1848 - paヴtiIipaヴea aIti┗ă a pヴaho┗eﾐiloヴ la ヴe┗olu縁ia izHuIﾐită îﾐ Țaヴa 

RoﾏâﾐeasIă; 

• 1854 - pヴiﾏa legătuヴă telegヴafiIă a Ploieștiului Iu ţuIuヴești și ţヴașov; 

• 1857 - s-a dat îﾐ e┝ploataヴe pヴiﾏa ヴafiﾐăヴie diﾐ luﾏe - Rafiﾐăヴia 

Mehediﾐ縁eaﾐu, pヴiﾐ uヴﾏaヴe Roﾏâﾐia de┗eﾐiﾐd pヴiﾏa 縁aヴă diﾐ luﾏe, Iaヴe îﾐ ヱΒヵΑ, a 

a┗ut o pヴoduI縁ie de ヲΑヵ toﾐe de petヴol, după Iuﾏ Ioﾐseﾏﾐează EﾐIiIlopedia 

ţヴitaﾐiIă a Petヴolului diﾐ ヱΓン8. 

• 1865 - a fost îﾐfiiﾐ縁ată Caﾏeヴa de Coﾏeヴ縁 și Iﾐdustヴie Ploiești; 

• 1872 (25 septembrie) - iﾐauguヴaヴea Iăii feヴate ţuIuヴeşti-Ploieşti; 

• 1875 - doﾏﾐitoヴul Caヴol I dispuﾐe îﾐIepeヴea luIヴăヴiloヴ de Ioﾐstヴuiヴe a 

ﾐoii sale ヴeşediﾐ縁e, Iastelul Peleş diﾐ “iﾐaia; 

• 1876 - a îﾐIeput Ioﾐstヴuiヴea Iăii feヴate Ploiești-Predeal; 

• 1877-1878 - Ploieștiul de┗iﾐe sediul Ioﾏaﾐdaﾏeﾐtului aヴﾏatei ヴuse; 
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• 1890 - îﾐfiiﾐ縁aヴea pヴiﾏei sIhele petヴolieヴe diﾐ 縁aヴă la Câﾏpiﾐa; 

• 1894-1896 - a fost construit în Câmpina Castelul Iulia Haşdeu diﾐ 

iﾐițiati┗a marelui savant B.P. Hașdeu, în amintirea fiicei sale Iulia; 

• 1895 - a îﾐIeput e┝ploataヴea ﾏodeヴﾐă a petヴolului la ţăiIoi; 

• 1900 – se e┝poヴtă Heﾐziﾐa pヴodusă la Ploiești; 

• 1904 - îﾐfiiﾐțaヴea “oIietății Româno-AﾏeヴiIaﾐe la Ploiești. Debutul 

iﾐ┗estițiiloヴ stヴăiﾐe ﾏasi┗e peﾐtヴu e┝ploataヴea petヴolului ヴoﾏâﾐesI; 

• 1906 (30 septembrie) - a fost iﾐauguヴat la Ploiești, îﾐ pヴezeﾐța ヴegelui 

Caヴol I, sisteﾏul de Iaﾐalizaヴe al oヴașului; 

• 1916 (noiembrie) – 1918 (noiembrie) - oIupația ﾏilitaヴă geヴﾏaﾐă îﾐ 

Pヴaho┗a îﾐ uヴﾏa paヴtiIipăヴii Roﾏâﾐiei la Pヴiﾏul RăzHoi Moﾐdial;  

• 1928 - este descoperit coiful dacic de la Coțofăﾐești, datând din 

secolele IV-III î.Hr.; 

• 1932 (martie) - îﾐfiiﾐțaヴea ţiHlioteIii NiIolae Ioヴga diﾐ Ploiești; 

• 1941 - intrarea României în cel de-al Doilea RăzHoi Moﾐdial; 

• 1944 (aprilie-august) - raidurile aeriene anglo-aﾏeヴiIaﾐe pヴo┗oaIă ﾏaヴi 

paguHe ﾏateヴiale și uﾏaﾐe Ploieștiului.  

 

2.1.3 CADRUL NATURAL 

RELIEFUL 

Relieful județului Pヴaho┗a aヴe dヴept pヴiﾐIipală IaヴaIteヴistiIă ┗aヴietatea și 

dispuﾐeヴea lui îﾐ foヴﾏa uﾐui ┗ast aﾏfiteatヴu. Muﾐții Iu altitudiﾐile loヴ de peste ヱヴヰヰ 

m, dar care depășesI pe alocuri îﾐălțiﾏea de ヱΒヰヰ ﾏ și Ihiaヴ ヲヰヰヰ ﾏ oIupă paヴtea 

ﾐoヴdiIă alIătuiﾐd tヴeapta Iea ﾏai îﾐaltă. Dealuヴile Iu îﾐălțiﾏi cuprinse între ヴヰヰ și 
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800-Γヰヰ ﾏ foヴﾏează tヴeapta ﾏijloIie și oIupă paヴtea ﾏediaﾐă a județului. Câﾏpia, 

cu îﾐălțiﾏi de 70-ヲヰヰ ﾏ, pヴeluﾐgită îﾐ luﾐgul Pヴaho┗ei pâﾐă la ンヵヰ-400, se dispune în 

paヴtea sudiIă și se pヴeziﾐtă Ia uﾐ plaﾐ ușoヴ îﾐIliﾐat ふNV-SE). 

Între cel mai înalt punct – vârful Oﾏu ふヲヵヰヵ ﾏぶ și Iel ﾏai IoHoヴât îﾐ zoﾐa de 

┗ăヴsaヴe a Pヴaho┗ei ふΑヰ ﾏぶ este o difeヴeﾐță de ﾐi┗el de ヲヴンヵ ﾏ. 

Aceste trepte de relief sunt așezate proporțional și anume: munții - 26,2%; 

dealurile - 36,5%; câmpia - 37,3% din suprafața județului. Aceste mari trepte sunt, în 

general, clar delimitate prin deﾐi┗elăヴi de cel puțiﾐ 200 m. 

Munții 

Regiunea de munte, alIătuită predominant din formațiuni cretacice, iar spre 

est și din formațiuni paleogene, ocupă partea nordică a județului. Ea este delimitată 

spre sud de o denivelare de cel puțin 200 m, care trece pe la nord de localitățile 

Talea, Posada, Pietriceaua, Bertea, Schiulești, Măneciu Ungureni, Cerașu, Bătrâni, 

Starchiojd. În cuprinsul munților se disting trei trepte de relief care au rezultat în 

urma unor perioade îndelungate de eroziune, ce au avut ca efect nivelarea reliefului, 

întrerupte de faze de îﾐălțaヴe în bloc. După fiecare îﾐălțaヴe a edificiului muntos 

eroziunea și-a reluat activitatea ducând la formarea unor nivele mai scunde, cel mai 

recent reprezentat prin trepte în lungul văilor sau la marginea munților. 

Cel mai înalt nivel de eroziune se situează la o îﾐălțiﾏe de 1750-1800 m și a 

fost denumit platforma Bobu Mare. 
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Al doilea nivel de eroziune se numește platforma Setu și are o îﾐălțiﾏe de 

1400-1500 m, iar cel de-al treilea nivel poartă denumirea de platforma Predeal și are 

îﾐălțiﾏea de 1000-1200 m. 

Masivul Bucegi, cu peisajul lui impozant și cu îﾐălțiﾏi de 2000-2500 m este 

îﾏpăヴțit între județele Prahova, Dâmbovița și Brașov. Din acest masiv, județului 

Prahova îi revine partea lui estică, cu spectaculosul abrupt dintre Sinaia și Bușteni. 

Crestele Muﾐților BuIegi 

 

Sursa: https://muntiiromaniei.ro/traseu-muntii-bucegi-vf-omu/ 

Prin peisajul lor alpin, prin numeroasele cabane, hoteluri, poteci marcate și 

instalații de transport pe cablu ca și prin modernizarea unor șosele, Bucegii 

constituie prima regiune turistică din județul Prahova. 

Munții Gârbova, cuprinși între văile Prahovei, Azugăi și Doftanei, sunt alIătuiți 

dintr-o culme principală cu direcție generală nord-sud. De-a lungul acesteia se înșiră 

cele mai mari înălțimi: Neamțu (1923 m), Rusu (1902 m), Cazacu (1753 m), Baiu 
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Mare (1895 și 1908 m), Gagu Mare (1660 m). Din culmea principală se ヴăsfiヴă spre 

vest și est culmi secundare ale căror îﾐălțiﾏi stăruie la 1400-1500 m și la 1100-1200 

m, reprezentând resturi ale vechilor platforme de eroziune Setu și Predeal. 

Munții Gヴohotiș ocupă spațiul dintre ┗ăile Doftanei și Teleajenului. Culmea lor 

principală, aflată în prelungirea culmii Bratocea din Masivul CiuIaș, grupează cele 

mai mari îﾐălțiﾏi: ţaHeș (1684 m), Gヴohotiș (1767 m) și Sf. Ilie(1588 m). Din acest 

vârf se desprinde spre sud-est Culmea Nebunului, între văile Crasnei și Teleajenului, 

o înșiruire de măguri despărțite de șei, consecință a alternanței de gresii și șisturi 

marnoase. Spre sud-est culmea se continuă până în vârful Radila Mare (1490 m), 

unde se bifurcă îﾏHヴățișâﾐd Obârșia Vărbilăului: Culmea Trifoiu (1372 m), 

continuată cu Plaiul Șerban Vodă și Culmea Păltinetu cu vârfurile Clăbucet (1394 m) 

și Păltinetu (1317 m). 

Masivul Ciucaș este al doilea masiv proeminent din județul Prahova. Deși mai 

mic decât Bucegii, el își afirmă personalitatea geografică prin îﾐălțiﾏile lui de peste 

1800 m (vârful Ciucaș cu 1954 m din Culmea Bratocei și vârful Gropsoare cu 1883 m 

din Culmea Zăganului) și prin relieful sau ruiniform cu o deosebită notă de atracție. 
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Masivul CiuIaș 

 

Sursa: http://www.romania-travel-guide.com/atractii/la-munte/muntii-ciucas.html 

Munții Tătaru se întind la est de Telejenel și se prezintă ca o culme monotonă, 

dar nelipsită de pitoresc, cu îﾐălțiﾏi de circa 1400 m. Din ea se desprind culmi 

secundare, asemenea unor contraforturi. Înălțimile maxime se găsesc, de la nord la 

sud, în vârfurile Tătaru (1476 m), Maﾐailă (1407 m) și Vârful lui Crai (1473 m și 1502 

m). 

Ca depresiuni remarcăm: Depresiunea Sinaia, din lungul Prahovei, 

Depresiunea Teșila, dezvoltată pe Doftana, urmată de micul bazinet Valea Neagră, 

Depresiunea Cheia, sculptată la poalele Ciucașului și Depresiunea Slon, în cursul 

superior al Drajnei. 

Dealurile subcarpatice 

Dealurile reprezintă o treaptă intermediară între munți și câmpie, constituie o 

unitate de relief cu trăsături aparte: culmi rotunjite, pante domoale, văi largi, cu 

lunci și terase bine dezvoltate, depresiuni mari și masive colinare înalte. 
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În județul Prahova, dealurile se desfășoaヴă între înălțimi de 800-900 m și 300-

400 m. La vest de Prahova dealurile subcarpatice sunt reprezentate de două culmi 

prelungi care încadrează valea Prahoviței pe de o parte și de alta, ele desprinzandu-

se din muntele Gurguiatu. În culmea vestică, vârfurile Măgura Mare (911 m), 

Sultanul (849 m) și Vârful Teisului (714 m) sunt cele mai înalte, iar în cea estică, cel 

mai proeminent vârf este Gurga, de lâﾐgă Breaza (743 m). Partea lor nordică 

cuprinsă între marginea munților și culoarul depresionar Mislea-Podeni (Măguヴele) 

este denumită și subcarpații interni. 

Între Prahova și Teleajen se desfășoaヴă depresiuni sculptate cum sunt 

depresiunile Brebu, Aluniș și Slănic, iar în partea sudică depresiunile: MăIeșul (816 

m) și Măgura Trestioarei (654 m). 

Mai la est, între Vărbilău și Teleajen se întind Dealurile Bughei, iar la răsărit de 

Teleajen se distinge mica depresiune de la Cerașu și la sud se desfășoară culoarul 

depresionar Drajna-Chiojd. 

Dealurile Priporului mărginesc spre sud Depresiunea Drajna-Chiojd și 

culminează în vârfurile Lazuri (770 m) și Priporului (823 m). Spre sud relieful scade în 

îﾐălțiﾏe la 500-600 m și este fragmentat de Lopatna și de afluenții săi, aici 

formându-se Depresiunea Șoimari. În regiunea Apostolache sunt culmi ceva mai 

înalte, dintre care menționăm: Culmea Sălciei (716 m), vârfurile Chiojdeanca (539 m) 

și Bordea (580 m). 

De asemenea trebuie menționate Dealurile Ploieștilor care sunt formate din 

dealurile izolate de la Țintea și Blejoi și din Masivul Bucovelului și Masivul Istrița care 

are înălțimi cuprinse între 500 și 600 m. 
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Câmpiile 

Treapta de relief cea mai joasă, cu îﾐălțiﾏe de 70-200 m, ocupă partea sudică 

a județului Prahova. Dar îﾐălțiﾏea ei urcă în lungul Prahovei la peste 300 m, 

continuându-se în ținutul dealurilor cu terasa Câmpinei. Suprafața terenului este în 

general netedă și cel mult prezintă ondulări abia sesizabile. Singurele accidente de 

teren sunt malurile râurilor, de cele mai multe ori cu înălțimi de câțiva metri, iar pe 

valea Ialomiței o terasă de 4-6 m. Numeroasele movile răspândite la suprafața 

câmpiei sunt forme de relief antropice și datează din timpuri istorice. 

Câmpiile Prahovei sunt: Câmpia înaltă a Cricovului Dulce, Câmpia Ploieștilor și 

Câmpia Gherghiței. 

Etajarea celor trei trepte de relief: munți, dealuri și câmpii are importante 

consecințe pentru ceilalți factori ai mediului geografic din județul Prahova. 

REȚEAUA HIDROGRAFICĂ 

Din punct de vedere hidrografic mai mult de trei sfeヴtuヴi diﾐ supヴafața 

Județului Pヴaho┗a, apaヴțiﾐe de Haziﾐul hidヴogヴafiI al ヴâului Pヴaho┗a, Haziﾐ Iaヴe este 

foヴﾏat diﾐ ヴâuヴile: Doftaﾐa, Teleajeﾐ, VăヴHilău și CヴiIo┗ul “ăヴat. 

Râul Pヴaho┗a aヴe o luﾐgiﾏe de ヱΒン kﾏ, diﾐtヴe Iaヴe pヴiﾏii ヶ kﾏ apaヴțiﾐ 

Județului ţヴașo┗ și ultiﾏii ヱヶ kﾏ apaヴțiﾐ Județului Ilfo┗. Iz┗oヴâﾐd de la Pヴedeal, ヴâul 

Pヴaho┗a IoleItează aflueﾐții diﾐ zoﾐa ﾏuﾐtoasă: Azuga, CeヴHu, Iz┗oヴul Doヴului, tヴeIe 

pヴiﾐ defileul de la Posada, uﾐde pヴiﾏește ヴâuヴi ﾏai ﾏiIi diﾐ zoﾐa suHIaヴpatiIă 

precum: Talea, Câﾏpiﾐița și Doftaﾐa. Îﾐ loIalitatea ţăﾐești, ヴâul Pヴaho┗a pヴiﾏește al 

doilea aflueﾐt Ia iﾏpoヴtaﾐță și aﾐuﾏe ヴâul Doftaﾐa. Îﾐ loIalitatea Floヴești apele 
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Pヴaho┗ei se îﾐdヴeaptă spヴe ヲ alHii seIuﾐdaヴe: Leaotul și Iazul Moヴiloヴ Ie deHușează îﾐ 

Cricovul Dulce. Mai depaヴte îﾐ Iâﾏpia Gheヴghiței lâﾐgă Ploiești pヴiﾏește Iel ﾏai 

iﾏpoヴtaﾐt aflueﾐt Teleajeﾐul pヴeIuﾏ și alt aflueﾐt ﾏai ﾏiI CヴiIo┗ul “ăヴat. Râul 

Pヴaho┗a se ┗aヴsă îﾐ ヴâul Ialoﾏița lâﾐgă loIalitatea AdâﾐIata a┗âﾐd la ┗ăヴsaヴe un 

debit de 23.8 m / s, debit ﾏai ﾏaヴe deIât IoleItoヴul său, Ialoﾏița. 

Râul Doftaﾐa este aflueﾐtul pe Iaヴe ヴâul Pヴaho┗a îl pヴiﾏește lâﾐgă municipiul 

Câﾏpiﾐa și iz┗oヴăște diﾐ pasul Pヴedeluș având o lungime de 50 km, un bazin 

hidrografic de 418 km2 și uﾐ deHit de ヵ.ン ﾏ / s la ┗ăヴsaヴe. ÎﾐIă de la iz┗oaヴe pヴiﾏește 

apele de pe ┗eヴsaﾐtul estiI al Muﾐțiloヴ GâヴHo┗ei ふMușița, Pヴislop, “eIăヴia, Floヴeiぶ și 

apele diﾐ Muﾐții Gヴohotișului ふValea Maヴe, Negヴașul, Păltiﾐoasa, Iヴﾏeﾐeasaぶ. La 

Ioﾐflueﾐța Iu ヴâuヴile Păltiﾐoasa și “eIăヴia, apele Doftaﾐei forﾏează barajul Paltinu. 

Mai jos, Doftaﾐa stヴăHate ヴegiuﾐea dealuヴiloヴ suHIaヴpatiIe peﾐtヴu a se ┗ăヴsa la 

ţăﾐești îﾐ ヴâul Pヴaho┗a. 

CヴiIo┗ul “ăヴat dヴeﾐează ヴegiuﾐea Ioliﾐaヴă de la est de Teleajeﾐ și de la sud de 

Dealuヴile Pヴipoヴului. Aヴe o luﾐgiﾏe de Βン kﾏ și uﾐ Haziﾐ hidヴogヴafiI Iu supヴafața de 

654 km2. Râul iz┗oヴăște de suH ┗âヴful Poiaﾐa Hoțiloヴ diﾐ Județul ţuzău, tヴa┗eヴsează 

depresiunea Sângerului, depresiunea Măguヴele ふuﾐde pヴiﾏește uﾐ aflueﾐt Lopatﾐaぶ 

și ajuﾐge îﾐ Iâﾏpia Gheヴghiței uﾐde se ┗aヴsă îﾐ ヴâul Pヴahova în dreptul comunei 

Adâncata. 

Râul Teleajeﾐ este pヴiﾐIipalul aflueﾐt al Pヴaho┗ei și aヴe o luﾐgiﾏe de ヱヱΓ kﾏ și 

uﾐ Haziﾐ hidヴogヴafiI a┗âﾐd supヴafața de ヱヶヴヴ kﾏ2. Râul iz┗oヴăște diﾐ Muﾐții CiuIaș 

suH ﾐuﾏele de pâヴâul ţeヴii și Cheița. Îﾐ ヴegiuﾐea de ﾏuﾐte aduﾐă pâヴaiele diﾐ 

Muﾐții Gヴohotiș și Tătaヴu. Îﾐtヴe loIalitățile MăﾐeIiu Uﾐguヴeﾐi și ţlejoi tヴeIe pヴiﾐ 

zoﾐa suHIaヴpatiIă, Iuヴgâﾐd pヴiﾐtヴ-o alHie lată. AiIi se găsește fヴuﾏosul Haヴaj și laI de 
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aIuﾏulaヴe de la MăﾐeIiu. După Haヴaj pヴiﾏește aflueﾐți iﾏpoヴtaﾐți cum ar fi: Drajna, 

ţuIo┗elul, Cヴasﾐa și VăヴHilăul, peﾐtヴu Ia la Iâﾏpie să pヴiﾏeasIă uﾐ siﾐguヴ aflueﾐt și 

anume Dâmbul (al Iăヴui iz┗oヴ se afla îﾐ loIalitatea “Ioヴțeﾐiぶ. La ┗ăヴsaヴea îﾐ Pヴaho┗a 

la Moaヴa DoﾏﾐeasIă aヴe uﾐ deHit de Γ.ンヵ ﾏ / s. 

Râul Pヴo┗ița Iuヴge paヴalel Iu ヴâul Pヴaho┗a și se ┗aヴsă îﾐ ヴâul CヴiIo┗ul DulIe. 

Valea Pヴo┗iței este apヴoape paヴalelă Iu Valea Pヴaho┗ei. Pヴo┗ița iz┗oヴăște de suH 

plaiul Talea pヴiﾐ doua ヴâulețe Valea OIiﾐei și Valea Tâヴsei. Cele ヲ ヴâulețe se uﾐesI la 

nord de localitatea Secătuヴi uﾐde ヴâul Pヴo┗ița ┗a lua diヴeIția NV – “E. Ca aflueﾐți 

pヴiﾏește îﾐ paヴtea de ﾏuﾐte pâヴaiele OIiﾐa “eIătuヴi și Valea Luﾐgă – Dヴăgăﾐeasa. Îﾐ 

loIalitatea Dヴăgăﾐeasa, ヴâul Pヴo┗ița iﾐtヴă îﾐ “uHIaヴpații e┝teヴﾐi și Iuヴge spヴe 

loIalitatea Măguヴeﾐi, uﾐde se apヴopie de alHia ヴâului Pヴaho┗a la ﾏai puțiﾐ de ヴ kﾏ. 

Pe teritoriul loIalității Filipeștii de Păduヴe pヴiﾏește pâヴâuヴile Roșioaヴa, Palaﾐga și 

Ceヴ┗eﾐia. Luﾐgiﾏea Iuヴsului de apă pe teヴitoヴiul loIalității Filipeștii de Păduヴe este 

de ヶ kﾏ. Pヴo┗ița Iu paヴtea sa iﾐfeヴioaヴă se Ioﾐtiﾐuă diﾐ loIalitatea Măguヴeﾐi pâﾐă la 

┗ăヴsaヴe îﾐ ヴâul CヴiIo┗ul DulIe. 

Alătuヴi de ヴețeaua de ヴâuヴi desIヴise ﾏai sus, aﾏiﾐtiﾏ și o seヴie de laIuヴi 

situate îﾐ zoﾐa de Iâﾏpie și de deal. Îﾐ aIest seﾐs aﾏiﾐtiﾏ și Iele ヲ laIuヴi de 

acumulare mai iﾏpoヴtaﾐte: MăﾐeIiu și Paltiﾐu. Alte laIuヴi: ţalta Doaﾏﾐei, 

CuヴIuHeul, “aヴaIiﾐeaﾐIa, ţヴeHu, Peștelui și ţiseヴiIii ふlâﾐgă ﾏuﾐiIipiul Câﾏpiﾐaぶ. 

ţaヴajul Paltiﾐu este pヴiﾐIipala suヴsă de aliﾏeﾐtaヴe Iu apă a Județului Pヴaho┗a. 

De asemenea apele sale sunt folosite la pヴoduIeヴea eﾐeヴgiei eleItヴiIe și la iヴigații. 

AIest Haヴaj a fost dat iﾐ folosiﾐță la data de ヱΑ.ヰヴ.ヱΓΑヰ. Foヴﾏa Haヴajului este de aヴI 

Iu duHlă IuヴHuヴă a┗âﾐd îﾐălțiﾏea de ヱヰΒ ﾏ și luﾐgiﾏea Ioヴoﾐaﾏeﾐtului de ヴヶヰ ﾏ. 

Volumul lacului de acumulare este de ヴΑ ﾏil ﾏI și aヴe o supヴafață de ヱΓΑ.ヵ heItaヴe. 
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Barajul Paltinu 

 

Sursa: https://www.monitorulbt.ro/turism/2019/10/24/escapada-pe-valea-doftanei/ 

CoﾐstヴuIția Haヴajului MăﾐeIiu a fost făIută de Iătヴe eIhipa Ioﾐdusă de 

inginerul Aristide Teodorescu în perioada 1977 – 1994. În anul 1980 pentru 

formarea lacului de acumulare locuitorii din satul Plăiețu au fost ヴeloIați, satul 

dispăヴâﾐd sub apele lacului. 

ţaヴajul MăﾐeIiu aヴe o îﾐălțiﾏe de 75 de metri și o lungime a coronamentului 

de 750 de metri. Lacul de acumulaヴe foヴﾏat îﾐ uヴﾏa ヴidiIăヴii Haヴajului aヴe uﾐ ┗oluﾏ 

de 60 de milioane mc și o supヴafață de 192 ha. Apele lacului de alimentare sunt 

utilizate peﾐtヴu pヴoduIeヴea de eﾐeヴgie eleItヴiIă îﾐ hidヴoIeﾐtヴalele de la MăﾐeIiu, 

Izvoarele și Văleﾐi de Muﾐte, pヴeIuﾏ și peﾐtヴu iヴigații și aliﾏeﾐtaヴe Iu apă a 

loIalitățiloヴ limitrofe.  
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Barajul MăﾐeIiu 

 

Sursa: https://www.reddit.com/r/Romania/comments/jlezh3/barajul_m%C4%83neciu_prahova/ 

La ヴețeaua hidヴogヴafiIă se adaugă laIuヴile săヴate foヴﾏate îﾐ îﾐIăpeヴile ┗eIhii 

Ocne de sare de la “lăﾐiI Prahova: Baia Baciului, Baia Verde, Baia Roșie, Iât și laIul 

săヴat de la Telega. Coﾐțiﾐutul Hogat îﾐ săヴuヴi și ﾐăﾏoluヴi faI Ia aIeste laIuヴi să fie 

folosite cu succes în balneoterapie. 

CLIMA  

Cliﾏa este de ﾐuaﾐță teﾏpeヴat-Ioﾐtiﾐeﾐtală, Iu difeヴeﾐțe îﾐseﾏﾐate de 

teﾏpeヴatuヴi, a┗âﾐd ﾏedii de iaヴﾐă Iupヴiﾐse îﾐtヴe –20C la Iâﾏpie și –110C la munte, 

iaヴ de ┗aヴă Iupヴiﾐse îﾐtヴe ヵ,Α0C la ﾏuﾐte și ヲヲ0C la câmpie. 
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Județul Pヴaho┗a aヴe o poziție iﾐteヴﾏediaヴă îﾐtヴe zoﾐa de IuヴHuヴă și 

ﾏeヴidioﾐală a Caヴpațiloヴ și “uHIaヴpațiloヴ, ﾏaヴile uﾐități de ヴelief ふﾏuﾐte, deal, 

câmpie) succedându-se de la N la “, de la altitudiﾐi de peste ヲヵヰヰ ﾏ îﾐ Muﾐții 

Bucegi, la altitudini de 50-ヱヰヰ ﾏ îﾐ Câﾏpia Gheヴghiței. 

Peヴioada Iea ﾏai ploioasă a aﾐului este apヴilie-iunie, în luna iunie 

înregistrându-se ﾏa┝iﾏul ﾏultiaﾐual de pヴeIipitații: Ploiești - 87,8 mm, Câmpina - 

112,4 mm, Sinaia (cota 1500) - ヱヴヲ,Α ﾏﾏ și îﾐ luﾐa iulie la Vâヴfu Oﾏu - 143,7 mm. 

Climatul temperat continental specific țăヴii ﾐoastヴe, se distiﾐge îﾐ județul 

Pヴaho┗a pヴiﾐ Iele tヴei tipuヴi de Iliﾏate: de ﾏuﾐte, de deal și de Iâﾏpie. 

Cliﾏatul de ﾏuﾐte: se IaヴaIteヴizează pヴiﾐ teﾏpeヴatuヴi ﾏedii aﾐuale Iupヴiﾐse 

îﾐtヴe ヲ și ヴ0C pâﾐă la ヱヵヰヰ ﾏ altitudiﾐe și de – 20C la peste 1500 m altitudine. 

Temperaturile medii au valori de – 80C iaヴﾐa și ヱヱ0C ┗aヴa. La “tația MeteoヴologiIă 

Vâヴfu Oﾏu ふla ヲヵヰヴ ﾏ altitudiﾐeぶ se îﾐヴegistヴează Iele ﾏai sIăzute ┗aloヴi ﾏedii 

aﾐuale de teﾏpeヴatuヴă diﾐ îﾐtヴegul aヴI IaヴpatiI și aﾐuﾏe – 2,60C. Regimul 

pヴeIipitațiiloヴ este îﾐseﾏﾐat, îﾐヴegistヴâﾐdu-se Iaﾐtități ﾏedii de Βヰヰ-1000 mm anual 

pâﾐă la ヱヵヰヰ ﾏ altitudiﾐe și de ヱヰヰヰ-1200 mm anual, la peste 1500 m altitudine.  

Regiﾏul eoliaﾐ este doﾏiﾐat de ┗âﾐtuヴile diﾐ N, NE și NV. La “tația 

MeteoヴologiIă Vâヴfu Oﾏu ┗âﾐtuヴile puteヴﾐiIe dețiﾐ îﾐ ﾏedie ヴヰ%, Iele moderate 

ヵヴ%, iaヴ Iele slaHe ヶ%, ┗iteza ﾏedie a ┗âﾐtului fiiﾐd de Β ﾏ/s. Îﾐ Muﾐții ţuIegi, 

ţaiului sau CiuIaș, îﾐ zoﾐele e┝puse ┗iteza ┗âﾐtului depășește ヶヰ ﾏ/s la tヴeIeヴea 

fヴoﾐtuヴiloヴ atﾏosfeヴiIe. Pe ┗ăile adăpostite, se îﾐヴegistヴează ┗iteze ﾏedii de ヲ m/s, 

iaヴ pe Iuloaヴul ┗ăii Pヴaho┗a, ン ﾏ/s. 
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Cliﾏatul de deal: teﾏpeヴatuヴile ﾏedii aﾐuale se îﾐIadヴează îﾐtヴe Β0C (spre 

zoﾐa de IoﾐtaIt Iu ﾏuﾐteleぶ și ヱヰ0C. Temperaturile mai ridicate din zona 

suHIaヴpatiIă se datoヴează ┗âﾐtuヴiloヴ de tip foehn (îndeosebi primă┗aヴaぶ și a 

IiIloﾐiloヴ ヴetヴogヴazi, ﾏai ales toaﾏﾐa. PヴeIipitațiile ﾏedii aﾐuale au ┗aloヴi de Βヰヰ 

ﾏﾏ îﾐ paヴtea de ﾐoヴd și pâﾐă la ヶヰヰ ﾏﾏ îﾐ paヴtea sudiIă a zoﾐei deluヴoase. 

Cliﾏatul de Iâﾏpie: se IaヴaIteヴizează pヴiﾐtヴ-o ヴepaヴtiție ヴelati┗ uﾐifoヴﾏă a 

elementelor climatice. Temperaturile medii anuale sunt de 10,20C pâﾐă la ヱヰ,ヶ0C, iar 

Iaﾐtitățile ﾏedii aﾐuale de pヴeIipitații suﾐt de ヵヰヰ-600 mm. Vânturile dominante 

sunt cele de NE. 

Îﾐ ヴegiuﾐea ﾏoﾐtaﾐă și de deal se pot sesiza difeヴeﾐțieヴi IliﾏatiIe îﾐtヴe zoﾐele  

depヴesioﾐaヴe și Iulﾏile îﾐalte. Iﾐ┗eヴsiuﾐile loIale de teﾏpeヴatuヴă apaヴ îﾐ zoﾐele 

depヴesioﾐaヴe suHIaヴpatiIe ふCâﾏpiﾐa, Văleﾐii de Muﾐte, “lăﾐiI, VâlIăﾐeștiぶ și pe ┗ăile 

laヴgi, Iu Hヴuﾏe tiﾏpuヴii toaﾏﾐa și tâヴzii pヴiﾏă┗aヴa. 

Regiuﾐile de Iâﾏpie și de deal îﾐヴegistヴează tiﾏp de ヱヰ luﾐi pe aﾐ ┗aloヴi ﾏedii 

de peste ヰ°C, îﾐ tiﾏp Ie îﾐ zoﾐa ﾏoﾐtaﾐă, ﾐuﾏai Β luﾐi pe aﾐ sau Ihiaヴ ヵ luﾐi pe aﾐ, 

la Vf. Omu. 

Teﾏpeヴatuヴile Iele ﾏai sIăzute se îﾐヴegistヴează îﾐ luﾐa iaﾐuaヴie ふﾏedii 

multianuale:– 2,50C la Ploiești, – 2,10C la Câmpina, – 5,40C la Sinaia, - 10,50C la Vârfu 

Omu). 

Valoヴile de teﾏpeヴatuヴi ﾏedii ﾏultiaﾐuale Iele ﾏai ヴidiIate se îﾐヴegistヴează îﾐ 

luna iulie: 21,20C la Ploiești, ヱΓ,ヰ0C la Câmpina, 12,30C la “iﾐaia ふIota ヱヵヰヰぶ și, îﾐ luﾐa 

august, 5,30C la Vf. Omu. 
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Fenoﾏeﾐul de seIetă se ﾏaﾐifestă îﾐ luﾐa iulie și se aIIeﾐtuează îﾐ luﾐa 

august. AIest feﾐoﾏeﾐ se pヴoduIe datoヴită stagﾐăヴii aeヴului usIat, tヴopiIal, o 

peヴioadă ﾏai îﾐdeluﾐgată îﾐ zoﾐa ţăヴăgaﾐului și a zoﾐei deluヴoase. 

Fenomene meteorologice extreme: 

• Iヴi┗ățul – iaヴﾐa, îﾐ zoﾐa de Iâﾏpie și îﾐ zoﾐele joase deluヴoase, apaヴ 

iﾐ┗azii de aeヴ ヴeIe și foaヴte ヴeIe, îﾐsoțite de ┗âﾐt, pヴo┗eﾐite diﾐ aヴia aﾐtiIiIloﾐului 

siberian. 

• foehnul - ┗âﾐt loIal Ie Hate ﾏai ales pヴiﾏă┗aヴa, îﾐ zoﾐa suHIaヴpatiIă, 

datoヴită ヴe┗ăヴsăヴiloヴ de aeヴ diﾐ Tヴaﾐsil┗aﾐia peste aヴIul ﾏoﾐtaﾐ IaヴpatiI și a îﾐIălziヴii 

aIestuia la IoHoヴâヴe peste paﾐtele ﾏuﾐțiloヴ. Vâﾐtuヴile de tip foehﾐ duI la îﾐseﾐiﾐăヴi, 

topirea mai ヴapidă a stヴatului de zăpadă și Iヴeșteヴea teﾏpeヴatuヴii Iu ン, pâﾐă la ヵ0C. 

• Ieața - fenomen frecvent în zona de munte: 290 zile pe an la Vf. Omu, 

77 zile la Sinaia - Iota ヱヵヰヰ și ﾏai puțiﾐ fヴeI┗eﾐtă la deal – 15 zile pe an la Câmpina 

și ヲヰ zile pe aﾐ la Ploiești. 

• chiciura - fenomen periculos pentru toate tipurile de transport pe cablu 

(eneヴgie eleItヴiIă, telefeヴiI, teleIaHiﾐăぶ. Îﾐ zoﾐa de ﾏuﾐte se îﾐヴegistヴează îﾐtヴe ヱヵ și 

ヲヵ zile pe aﾐ, iaヴ îﾐ zoﾐa de deal și Iâﾏpie, îﾐtヴe ヲ și ヵ zile pe aﾐ, îﾐ ﾏedie.  

• grindina - fenomen periculos înregistrat în perioada aprilie-octombrie. 

Nuﾏăヴul ﾏediu de zile pe aﾐ Iu gヴiﾐdiﾐă este de ヲ - ヴ zile îﾐ zoﾐa de ﾏuﾐte, și de ヲ 

Iazuヴi pe aﾐ îﾐ ﾏedie îﾐ zoﾐele de deal și Iâﾏpie. 

Nuﾏăヴul de zile Iu pヴeIipitații solide ふﾐiﾐsoaヴe, ﾏăzăヴiIheぶ ┗aヴiază îﾐ ﾏedie 

îﾐtヴe ヱヰΑ zile pe aﾐ la Vf. Oﾏu și ヶヵ de zile la “iﾐaia - Iota ヱヵヰヰ, ヲΓ zile la Câﾏpiﾐa și 

ヲΒ zile la Ploiești. 
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Nuﾏăヴul de zile Iu pヴeIipitații liIhide ふploaie, Huヴﾐițăぶ este îﾐ ﾏedie de ヱヱヵ 

zile pe aﾐ la Ploiești, ヱヰΓ zile pe aﾐ la Câﾏpiﾐa, ΓΓ zile pe aﾐ la “iﾐaia - Iota ヱヵヰヰ și 

69 zile pe an la Vf. Omu. 

RESURSE NATURALE  

Vaヴietatea foヴﾏeloヴ de ヴelief și Ioﾏple┝itatea geologiIă a aIestoヴa au 

IoﾐtヴiHuit la o paletă di┗eヴsifiIată a ヴesuヴseloヴ ﾐatuヴale ale județului: petヴol, gaze 

ﾐatuヴale, saヴe, IăヴHuﾐe, IalIaヴe, ﾏaヴﾐe, gヴesii, tufuヴi ┗ulIaﾐiIe, ghips, s.a. 

Județul Prahova este situat într-o zoﾐă îﾐ Iaヴe leguﾏiIultuヴa, poﾏiIultuヴa, 

┗itiIultuヴa și zootehﾐia ヴepヴeziﾐtă aIti┗ități eIoﾐoﾏiIe iﾏpoヴtaﾐte. OHieIti┗ul 

fuﾐdaﾏeﾐtal Iaヴe stă la Haza desfășuヴăヴii aIti┗ității îﾐ agヴiIultuヴă îl ヴepヴeziﾐtă 

ヴedヴesaヴea și asiguヴaヴea Ioﾐdițiiloヴ peﾐtヴu ヴelaﾐsaヴea agヴiIultuヴii, îﾐ IoﾐIoヴdaﾐță Iu 

poteﾐțialul ﾐatuヴal, eIoﾐoﾏiI și uﾏaﾐ de Iaヴe dispuﾐe județul Pヴaho┗a, îﾐ sIopul 

asiguヴăヴii seIuヴității aliﾏeﾐtaヴe a populației și Iヴeaヴea dispoﾐiHilului peﾐtヴu e┝poヴt.  

Prelucrarea petrolului (Heﾐziﾐe, ﾏotoヴiﾐe, păIuヴă, uleiuヴi ﾏiﾐeヴale, etI.ぶ este 

o aIti┗itate de tヴadiție, pヴiﾏa ヴafiﾐăヴie de petヴol diﾐ luﾏe fiiﾐd pusă îﾐ fuﾐIțiuﾐe îﾐ 

aﾐul ヱΒヵヶ la Ploiești. Îﾐ aIeastă ヴaﾏuヴă fuﾐIțioﾐează iﾏpoヴtaﾐte uﾐități, Iuﾏ suﾐt: 

S.C. PETROBRAZI S.A., unitate de pヴoduIție, Ioﾏpoﾐeﾐtă a PETROM-OMV care este 

Iel ﾏai ﾏaヴe pヴoduIătoヴ-distribuitor din domeniu în România, S.C. PETROTEL-

LUKOIL “.A., ヴafiﾐăヴiile ROMPETROL VEGA “.A. diﾐ Ploiești și “TEAUA ROMÂNĂ “.A. 

din Câmpina. 
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Rafiﾐăria PetroHrazi 

 

Sursa: https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/rafinaria-petrobrazi-si-a-reluat-activitatea-dupa-ce-s-

a-aflat-6-saptamani-in-revizie-18136920 

SOLURI  

Di┗eヴsitatea uﾐitățiloヴ ﾏoヴfologiIe deteヴﾏiﾐă și o ﾏaヴe ┗aヴietate a soluヴiloヴ îﾐ 

județul Pヴaho┗a. 

)oﾐa ﾏoﾐtaﾐă se IaヴaIteヴizează pヴiﾐ soluヴi podzoliIe și soluヴi Hヴuﾐe podzolite 

pe Iaヴe se dez┗oltă îﾐ Huﾐe Ioﾐdiții ┗egetația de pajiști alpiﾐe, păduヴile de Ioﾐifeヴe 

și Iele îﾐ aﾏesteI Iu fag. 

Îﾐ dealuヴile suHIaヴpatiIe se Ioﾐstată uﾐ ﾏozaiI de soluヴi, îﾐ Iaヴe suﾐt 

prezente solurile brune, brune podzolite, brune acide, pseudorendzine, favorabile 

Iultuヴiloヴ fuヴajeヴe, pajiștiloヴ ﾐatuヴale și li┗eziloヴ de poﾏi fヴuItifeヴi.  
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Îﾐ zoﾐa de Iâﾏpie au o laヴgă ヴăspâﾐdiヴe Ieヴﾐozioﾏuヴile IaﾏHiIe, 

cernoziomurile argiloaluvionale, brun-roşIate podzolit și soluヴi aヴgiloalu┗ioﾐale. 

Toate suﾐt fa┗oヴaHile Iultuヴiloヴ de Ieヴeale și poヴuﾏH. 

Îﾐ luﾐIile Iaヴe stヴăHat Iâﾏpia și îﾐ zoﾐa de dヴagaヴe apaヴ supヴafețe îﾐtiﾐse Iu 

alu┗iuﾐi și soluヴi alu┗ioﾐale, laIo┗işti, Ieヴﾐozioﾏuヴi fヴeatiI-umede care sunt propice 

peﾐtヴu Ieヴeale și leguﾏe. 

Calitatea teヴeﾐuヴiloヴ agヴiIole Iupヴiﾐde atât feヴtilitatea solului, Iât și ﾏodul de 

ﾏaﾐifestaヴe a Ieloヴlalți faItoヴi de ﾏediu fa縁ă de plaﾐte. Diﾐ aIest puﾐIt de ┗edeヴe, 

teヴeﾐuヴile agヴiIole se gヴupează îﾐ ヵ Ilase de Ialitate, difeヴeﾐțiate după ﾐota de 

medie de bonitare. Clasele de calitate ale terenurilor dau pretabilitatea acestora 

peﾐtヴu folosiﾐțele agヴiIole. 

Clase de Ialitate îﾐ județul Pヴaho┗a: 

Cls I. ふFoaヴte Huﾐăぶ - Teヴeﾐuヴi făヴă liﾏităヴi îﾐ Iazul utilizăヴii Ia aヴaHil – 10.899 

ha 

Cls a II-a. ふţuﾐăぶ - Teヴeﾐuヴi Iu liﾏităヴi ヴeduse îﾐ Iazul utilizăヴii Ia aヴaHil – 

58.770 ha 

Cls a III-a. (Mijlocie) - Teヴeﾐuヴi Iu liﾏităヴi ﾏodeヴate îﾐ Iazul utilizăヴii Ia aヴaHil – 

91.119 ha 

Cls a IV-a. (Slaba)- Teヴeﾐuヴi Iu liﾏităヴi se┗eヴe îﾐ Iazul utilizăヴii Ia aヴaHil – 

73.272 ha 

Cls a V-a. (Foarte slaba)- Teヴeﾐuヴi Iu liﾏităヴi e┝tヴeﾏ de se┗eヴe ﾐepヴetaHile la 

aヴaHil, ┗ii și li┗ezi - 40.225 ha. 
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Îﾐ Ieea Ie pヴi┗ește staヴea de săﾐătate a păduヴiloヴ, ﾐu s-au înregistrat 

feﾐoﾏeﾐe de usIaヴe îﾐ ﾏasă, Iele înregistrate fiind în limita fenomenului de uscare 

ﾐatuヴală. Aヴealele Iu defiIit de păduヴi suﾐt Iele situate îﾐ zoﾐa de Iâﾏpie a județului 

și, paヴțial, îﾐ zoﾐa de dealuヴi, aIestea fiiﾐd și zoﾐele Iu dispoﾐiHilități de îﾏpăduヴiヴe.  

Di┗eヴsitatea uﾐitățiloヴ ﾏoヴfologiIe deteヴﾏiﾐă și o ﾏaヴe ┗aヴietate a soluヴiloヴ îﾐ 

județul Pヴaho┗a. 

)oﾐa ﾏoﾐtaﾐă se IaヴaIteヴizează pヴiﾐ soluヴi podzoliIe și soluヴi Hヴuﾐe podzolite 

pe Iaヴe se dez┗oltă îﾐ Huﾐe Ioﾐdiții ┗egetația de pajiști alpiﾐe, păduヴile de Ioﾐifeヴe 

și Iele îﾐ aﾏesteI cu fag. 

Îﾐ dealuヴile suHIaヴpatiIe se Ioﾐstată uﾐ ﾏozaiI de soluヴi, îﾐ Iaヴe suﾐt 

prezente solurile brune, brune podzolite, brune acide, pseudorendzine, favorabile 

Iultuヴiloヴ fuヴajeヴe, pajiștiloヴ ﾐatuヴale și li┗eziloヴ de poﾏi fヴuItifeヴi.  

În zona de câmpie au o laヴgă ヴăspâﾐdiヴe Ieヴﾐozioﾏuヴile IaﾏHiIe, 

cernoziomurile argiloaluvionale, brun-ヴoşIate podzolit și soluヴi aヴgiloalu┗ioﾐale. 

Toate suﾐt fa┗oヴaHile Iultuヴiloヴ de Ieヴeale și poヴuﾏH. 

Îﾐ luﾐIile Iaヴe stヴăHat Iâﾏpia și îﾐ zoﾐa de dヴagaヴe apaヴ supヴafețe îﾐtiﾐse cu 

alu┗iuﾐi și soluヴi alu┗ioﾐale, laIo┗işti, Ieヴﾐozioﾏuヴi fヴeatiI-umede sunt propice 

peﾐtヴu Ieヴeale și leguﾏe. 

)oﾐaヴea pedologiIă - calitatea solurilor. 

Relieful ┗aヴiat al județului deteヴﾏiﾐă tipul IaヴaIteヴistiI de sol. Pヴezeﾐța 

uﾐitățiloヴ ﾏoﾐtaﾐe și de podiș aヴe dヴept IoﾐseIiﾐță o difeヴeﾐțieヴe altitudiﾐală a 

Ioﾐdițiiloヴ IliﾏatiIe, etajaヴea ┗egetației și uﾐ îﾐ┗eliș de sol ┗aヴiat și Ioﾏple┝.  
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Îﾐ zoﾐa ﾏoﾐtaﾐă doﾏiﾐă soluヴile Hヴuﾐe, Hヴuﾐe-podzolite, brune acide, 

podzoluヴi și soluヴi huﾏiIosiliIatiIe; îﾐ zoﾐa dealuヴiloヴ suHIaヴpatiIe doﾏiﾐă soluヴile 

brune, brune-podzolite, Hヴuﾐe aIide; pe ┗eヴsaﾐți – soluヴi ﾐegヴe de fâﾐeață, difeヴite 

soluヴi eヴodate și ヴegosoluヴi; îﾐ zoﾐele de luﾐIă se găsesI alu┗iuﾐi și soluヴi 

argiloiluviale freatic umede; în zonele de câmpie domiﾐă Ieヴﾐozioﾏuヴile IaﾏHiIe 

freatic umede. 

Categoヴiile de degヴadăヴi Iaヴe afeItează soluヴile aIestei zoﾐe suﾐt: 

- soluri erodate – ΑΒ.ヰヰヰ ha, diﾐ Iaヴe ヲヲ.ヰヰヰ ha afeItate de aluﾐeIăヴi; 

- soluri cu pericol de eroziune – 188.000 ha; 

- soluri aluviale – 47.000 ha; 

- soluヴi săヴătuヴate – ヵ.ヵヰヰ ha ふHaziﾐul ヴâului “ăヴataぶ. 

Gヴupaヴea teヴeﾐuヴiloヴ după pヴetaHilitatea la folosiﾐță aヴaHilă s-a realizat 

avându-se îﾐ ┗edeヴe IaヴaIteヴistiIile și defiIieﾐțele pヴiﾐIipale de sol și dヴeﾐaj, îﾐ 

fuﾐIție de iﾐteﾐsitatea de ﾏaﾐifestaヴe și ﾐatuヴa pヴoIeseloヴ de degヴadaヴe. Pe 

teritoriul studiat s-au identificat terenuri din clasele I - V de pretabilitate la utilizarea 

ca teren arabil: 

Clasa I - poﾐdeヴea teヴeﾐuヴiloヴ agヴiIole Iu soluヴi de Ialitate foaヴte Huﾐă făヴă 

liﾏităヴi îﾐ Iazul utilizăヴii Ia aヴaHil este ヴedusă - IIa. ン,ΒΑ% diﾐ totalul supヴafeței 

agricole; 

Clasa II - este Ioﾐstituită diﾐ teヴeﾐuヴi Iu pヴetaHilitate Huﾐă și liﾏităヴi ヴeduse 

pentru culturile de câmp – ヲヱ,ヱヴ% diﾐ totalul supヴafeței agヴiIole. FaItoヴii ヴestヴiIti┗i 

care au condus la îﾐIadヴaヴea teヴeﾐuヴiloヴ îﾐ aIeastă Ilasă suﾐt: te┝tuヴa lutoaヴgiloasă 

la supヴafața soluヴiloヴ, paﾐta slaHă a teヴeﾐului, eヴoziuﾐea slaHă a soluヴiloヴ, 

ﾐeuﾐifoヴﾏitatea foaヴte slaHă a teヴeﾐului îﾐ speIial pe luﾐIile ヴâuヴiloヴ, adâﾐIiﾏea 
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apei freatice la 2-3 m. adâﾐIiﾏe, e┝Iesul slaH de uﾏiditate de supヴafață ふstagﾐaﾐtぶ 

pe solurile pseudogleizate; 

Clasa III - Iu pヴetaHilitate ﾏijloIie Iu liﾏităヴi ﾏodeヴate - oIupă ンヰ,ヵ% diﾐ 

totalul supヴafeței agヴiIole. FaItoヴii ヴestヴiIti┗i Iaヴe au Ioﾐdus la îﾐIadヴaヴea 

terenurilor îﾐ aIeastă Ilasă suﾐt: paﾐta ﾏodeヴat îﾐIliﾐată asoIiată fヴeI┗eﾐt Iu 

eroziunea solurilor, iar nivelul ridicat al apei freatice (1-2 m) asociat cu textura 

aヴgiloasă a soluヴiloヴ. 

Clasa IV - teヴeﾐuヴi Iu pヴetaHilitate slaHă Iu liﾏităヴi se┗eヴe îﾐ Iazul utilizăヴii ca 

aヴaHil oIupă ヲΓ,ヰヶ % diﾐ totalul supヴafeței agヴiIole. FaItoヴii ヴestヴiIti┗i Iaヴe au 

Ioﾐdus la îﾐIadヴaヴea teヴeﾐuヴiloヴ îﾐ aIeastă Ilasă suﾐt: paﾐta ふヲヰ-25%), eroziunea 

ﾏodeヴată a soluヴiloヴ, te┝tuヴa luto-aヴgiloasă a soluヴiloヴ. 

Clasa V - teヴeﾐuヴi Iu liﾏităヴi foaヴte și e┝tヴeﾏ de se┗eヴe oIupă ヱヵ,ヴヵ% diﾐ 

terenul agricol. Factorii restrictivi care au condus la încadrarea terenurilor în aceste 

Ilase suﾐt: aluﾐeIăヴi de teヴeﾐ aIti┗e pe ┗eヴsaﾐți, eヴoziuﾐe îﾐ adâﾐIiﾏe ふヴa┗eﾐe, 

ogaşeぶ pヴăHușiヴi. 

Eヴoziuﾐea de supヴafață de difeヴite gヴade afeItează teヴitoヴiul județului, pe 

uヴﾏătoaヴele supヴafețe: 

slab erodat - 11.481 ha; 

moderat erodat - 14.429 ha; 

puternic erodat - 17.354 ha; 

foarte puternic erodat - 28.830 ha. 

VEGETAȚIE, FLORĂ ȘI FAUNĂ  

Datoヴită di┗eヴsității deoseHite de biotopuri și haHitate, județul Pヴaho┗a se 

HuIuヴă de uﾐ Hogat iﾐ┗eﾐtaヴ de speIii de floヴa și fauﾐă sălHatiIă diﾐ Iaヴe ﾐu lipsesI 
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eﾐdeﾏisﾏele, speIiile ヴaヴe, ヴeliItele glaIiaヴe, speIiile de iﾏpoヴtaﾐță Ioﾏuﾐitaヴă. Diﾐ 

păIate pヴesiuﾐea e┝eヴIitată de aIti┗itățile antropice (necesitatea extinderii 

iﾐtヴa┗ilaﾐului uﾐoヴ loIalități, pヴoieItele de dez┗oltaヴe a tuヴisﾏului, aIti┗itățile 

tヴadițioﾐale Iuﾏ suﾐt pășuﾐatul sau e┝ploataヴea leﾏﾐuluiぶ aﾏeﾐiﾐță Iu 

restrângerea arealului pentru numeroase dintre aceste specii. În acest context 

ﾏeﾐțioﾐăﾏ Iâte┗a situヴi ﾐatuヴale Iu ┗aloaヴe e┝Iepțioﾐală peﾐtヴu patヴiﾏoﾐiul 

județului datoヴită peヴsisteﾐței uﾐoヴ populații de plaﾐte și aﾐiﾏale deoseHite: “tâﾐIa 

Tohaﾐi, LaIul ţâlHâitoaヴea, Păduヴea Glodeasa, Păduヴea Plopeﾐi, Păduヴea de 

mesteaIăﾐ MăﾐeIiu, Aヴiﾐișul de la “iﾐaia, Muﾐții CiuIaș.  

Valoaヴea patヴiﾏoﾐiului ﾐatuヴal al județului Pヴaho┗a este pヴoHată pヴiﾐ 

e┝isteﾐ縁a eleﾏeﾐteloヴ de iﾏpoヴtaﾐță euヴopeaﾐă diﾐ zoﾐe Ie au fost iﾐtヴoduse îﾐ 

ヴețeaua eIologiIă euヴopeaﾐă Natuヴa ヲヰヰヰ. 

Fauna este, de aseﾏeﾐea, Hogată, iﾐIluzâﾐd peste ン.ヵヰヰ de speIii pヴiﾐtヴe 

Iaヴe: uヴs, IeヴH Iaヴpatiﾐ, jdeヴ, Iăpヴioaヴă, lup, ﾏistヴeț, o ﾏaヴe ┗aヴietate de păsăヴi, 

reptile, insecte, faună aI┗atiIă. 

Aヴii pヴotejate: PaヴIul Natuヴal ţuIegi îﾐ supヴafață de Β.ンヲヲ ha - care include 

AHヴuptul Pヴaho┗eaﾐ diﾐ “iﾐaia și ţușteﾐi îﾐ supヴafață de ン.ヴΑΒ ha, locul fosilifer 

Plaiul Hoțiloヴ diﾐ “iﾐaia îﾐ supヴafață de ヶ ha, Muﾐții Colții lui ţaヴHeș diﾐ “iﾐaia îﾐ 

supヴafață de ヱ.ヵヱン ha, Aヴiﾐișul de la “iﾐaia îﾐ supヴafață de ~ンヲ ha, Tigăile diﾐ CiuIaș 

ふIoﾏuﾐa MăﾐeIiuぶ îﾐ supヴafață de ン ha și Muﾐtele de “aヴe diﾐ “lăﾐiI îﾐ supヴafață de 

2 ha. 

Lista ヴezeヴ┗ațiiloヴ ﾐatuヴale diﾐ județul Pヴaho┗a Iupヴiﾐde aヴiile pヴotejate de 

iﾐteヴes ﾐațioﾐal ふヴezeヴ┗ații ﾐatuヴaleぶ, aflate pe teヴitoヴiul adﾏiﾐistヴati┗ al județului 
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Prahova, declarate prin Legea nr. 5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de 

aﾏeﾐajaヴe a teヴitoヴiului ﾐațioﾐal - “eIțiuﾐea a III-a - arii protejate).  

Denumirea ariilor 

protejate 
Localitatea 

Suprafața 

(ha) 

Monumente ale naturii 

1. Muntele de Sare 
“lăﾐiI 

“lăﾐiI 2 

Rezervații ﾐaturale 

1. Abruptul Prahovean Sinaia 3478 

2. Muﾐții Colții lui ţaヴHeș “iﾐaia, ţușteﾐi 1513 

3. Locul fosilifer Plaiul 
Hoțiloヴ 

Sinaia 6 

ヴ. Aヴiﾐișul de la “iﾐaia Sinaia 1 

ヵ.Tigăile diﾐ CiuIaș MăﾐeIiu 3 

Parcuri naturale 

1. Parcul Natural Bucegi “iﾐaia, ţușteﾐi 8322 

Arii de proteIție speIială avifauﾐistiIă 

1. Câﾏpia Gheヴghiței ţoldești-Gヴădiștea, Fulga, “ălIiile 2048 

2. Coヴidoヴul Ialoﾏiței 

ţalta Doaﾏﾐei, ţeヴIeﾐi, Tâヴgșoヴu VeIhi, 
CoIoヴăștii Colți, ţヴazi, Cioヴaﾐi, Șiヴﾐa, 

Tinosu, Dヴăgăﾐești, DuﾏHヴa┗a, 
Gheヴghița, Goヴgota, Olari, Poienarii 
Burchi, Puchenii Mari, Râfov, Valea 

CălugăヴeasIă 

7480 

Situri de iﾏportaﾐță Ioﾏuﾐitară 

1. CiuIaș MăﾐeIiu, Ceヴașu 9400 

2. Bucegi CoﾏaヴﾐiI, “iﾐaia, ţușteﾐi, Azuga 13000 

3. Păduヴea Glodeasa Valea Doftanei 544 

4. Lacul Bâlbâitoarea ţătヴâﾐi 3 

5. Stânca Tohani Gura Vadului 50 

6. Păduヴea Plopeﾐi ţăiIoi 91 

7. Cheile Doftanei 
ţヴeHu, “eIăヴia, ţeヴtea, CoﾏaヴﾐiI, Valea 

Doftaﾐei, Șotヴile 
2613 

8. Coヴidoヴul Ialoﾏiței ţalta Doaﾏﾐei, ţeヴIeﾐi, Tâヴgșoヴu Vechi, 
CoIoヴăștii Colți, ţヴazi, Cioヴaﾐi, Șiヴﾐa, 7480 
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Tinosu, Dヴăgăﾐești, DuﾏHヴa┗a, 
Gheヴghița, Goヴgota, Olari, Poienarii 
Burchi, Puchenii Mari, Râfov, Valea 

CălugăヴeasIă 

 

2.1.4 DEMOGRAFIA 

La 1 ianuarie 2021 populația ヴezideﾐtă a județului Pヴaho┗a a fost de 703.401 

persoane, din care 343.420 HăヴHați și 359.981 femei. 

 

V

alorile 

negati

ve ale 

sporul

ui 

natura

l, 

conjug

ate Iu Iele ale soldului ﾏigヴației e┝teヴﾐe, au făIut Ia populația ヴezideﾐtă a județului 

să se diﾏiﾐueze, îﾐ peヴioada ヱ iaﾐuaヴie ヲヰヱ5 - 1 ianuarie 2021, cu 44.233 persoane. 

“tヴuItuヴa pe ┗âヴste a populației ヴezideﾐte poaヴtă aﾏpヴeﾐta speIifiIă uﾐui 

pヴoIes de îﾏHătヴâﾐiヴe deﾏogヴafiIă, ﾏaヴIat, îﾐ pヴiﾐIipal, de sIădeヴea ﾐatalității, Iaヴe 

a deteヴﾏiﾐat ヴeduIeヴea aHsolută și ヴelati┗ă a populației tiﾐeヴe îﾐ ┗âヴstă de ふヰ-14 ani) 

și de Iヴeșteヴe a poﾐdeヴii populației ┗âヴstﾐiIe ふde ヶヰ aﾐi și pesteぶ. 



Strategia de dezvoltare locală a Coﾏuﾐei Gornet, județul Prahova, pentru perioada 2021-2027 

 

 
37 

Grupe de vârstă Ambele sexe Masculin Feminin 

Sub 5 ani 30778 15849 14929 

5 – 9 ani 31570 16377 15193 

10 – 14 ani 37194 18898 18296 

15 – 19 ani 36424 18808 17616 

20 – 24 ani 34111 17810 16301 

25 – 29 ani 32671 17378 15293 

30 – 34 ani 44410 24000 20410 

35 – 39 ani 43459 22685 20774 

40 – 44 ani 54664 28157 26507 

45 – 49 ani 57692 29619 28073 

50 – 54 ani 66754 34026 32728 

55 – 59 ani 38868 19173 19695 

60 – 64 ani 46710 21929 24781 

65 – 69 ani 47610 21260 26350 

70 – 74 ani 36624 15206 21418 

75 – 79 ani 24402 9171 15231 

80 – 84 ani 21856 7481 14375 

Βヵ aﾐi și peste 17604 5593 12011 

 

La 1 ianuarie 2021, populația ヴezideﾐtă diﾐ ﾏediul uヴHaﾐ eヴa de 340.153 

persoane, iar în mediul rural era de 363.248 persoane. 
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ヲ.ヱ.ヵ  “ĂNĂTATE 

“eヴ┗iIiile de îﾐgヴijiヴea săﾐătății, îﾐ județul Pヴaho┗a, suﾐt fuヴﾐizate pヴiﾐtヴ-o 

ヴețea de uﾐități saﾐitaヴe ふspitale, aﾏHulatoヴii, dispeﾐsaヴe și alte iﾐstituțiiぶ apaヴțiﾐâﾐd 

seItoヴului puHliI și pヴi┗at.  

PriﾐIipalele uﾐități saﾐitare 

PriﾐIipalele uﾐități saﾐitare 2017 2018 2019 2020 

Spitale 24 25 26 26 

Ambulatorii de specialitate 3 3 3 3 

Ambulatorii integrate spitalului 15 16 16 16 

Dispensare medicale 4 4 4 4 

Ceﾐtヴe de săﾐătate ﾏiﾐtală 2 2 2 2 

Uﾐități ﾏediIo-sociale 1 1 1 1 

CaHiﾐete ﾏediIale de ﾏediIiﾐă geﾐeヴală 65 67 66 66 

CaHiﾐete ﾏediIale șIolaヴe și studeﾐțești 80 82 81 81 

Cabinete medicale de familie 360 355 351 343 

Cabinete stomatologice 472 462 464 433 

Laboratoare medicale 62 135 139 139 

LaHoヴatoaヴe de tehﾐiIă deﾐtaヴă 158 155 155 157 

FaヴﾏaIii și puﾐIte faヴﾏaIeutiIe 314 316 313 304 

Cabinete medicale de specialitate 351 356 370 376 

 
Paturi de spital aferente anumitor speIialități medicale 

Paturi de spital aferente anumitor 

speIialități medicale 
2017 2018 2019 2020 

Total (inclusiv in centre de săﾐătate) 132480 133181 134207 134683 
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Nuﾏărul Iadrelor ﾏediIo-sanitare 

Numărul Iadrelor ﾏediIo-sanitare 2017 2018 2019 2020 

Medici 1166 1193 1196 1190 

Medici de familie 399 386 370 383 

Stomatologi 524 522 537 518 

FaヴﾏaIiști 468 470 441 523 

Personal sanitar mediu 5197 5323 5525 5608 

Asisteﾐți ﾏediIali 4848 4979 5165 5287 

Personal sanitar auxiliar 2463 2578 2655 2559 

 

ヲ.ヱ.ヶ ÎNVĂȚĂMÂNT 

Îﾐ județul Pヴaho┗a îﾐ┗ățăﾏâﾐtul este oヴgaﾐizat îﾐtヴ-un sistem complex, care 

poate asiguヴa șIolaヴizaヴea la toate ﾐi┗eluヴile. 

PヴoIesul de ヴestヴuItuヴaヴe a sisteﾏului ﾐațioﾐal de eduIație și ﾐoile  

ヴegleﾏeﾐtăヴi legislati┗e diﾐ sfeヴa eduIației au Ioﾐdus la ヴeoヴgaﾐizaヴea ヴețelei 

uﾐitățiloヴ de îﾐ┗ățăﾏâﾐt. 

Noua Ioﾐfiguヴație a ヴețelei de îﾐ┗ățăﾏâﾐt a fost Ioヴelată Iu diﾏeﾐsiuﾐea 

populației șIolaヴe și Iu Ioﾐdițiile ofeヴite de Haza ﾏateヴială e┝isteﾐtă, îﾐ vederea 

asiguヴăヴii uﾐui pヴoIes eduIațioﾐal de Ialitate.  

Îﾐvățăﾏâﾐtul pe ﾐiveluri de eduIație 2017 2018 2019 2020 

Nuﾏăヴul uﾐitățiloヴ de îﾐ┗ățăﾏâﾐt 236 234 232 236 

Populația șIolaヴă  115145 113354 111343 109054 

Copii îﾐsIヴiși îﾐ Iヴeșe 832 955 1044 963 
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Copii îﾐsIヴiși îﾐ gヴădiﾐițe 16506 16615 16647 15751 

Ele┗i îﾐsIヴiși îﾐ îﾐ┗ățăﾏântul primar și 
gimnazial 

60911 59591 57832 56046 

Ele┗i îﾐsIヴiși îﾐ îﾐ┗ățăﾏâﾐtul liIeal 23003 22805 22692 23114 

Ele┗i îﾐsIヴiși îﾐ îﾐ┗ățăﾏâﾐtul pヴofesioﾐal 3421 3461 3630 3970 

Studeﾐți și Iuヴsaﾐți îﾐsIヴiși îﾐ îﾐ┗ățăﾏâﾐtul 
uﾐi┗eヴsitaヴ ふliIeﾐță, ﾏasteヴ, Iuヴsuヴi 

postuﾐi┗eヴsitaヴe, doItoヴat și pヴogヴaﾏe 
postdoItoヴale de IeヴIetaヴe a┗aﾐsatăぶ 

6289 5861 5712 5662 

 

Îﾐ total, îﾐ județul Pヴaho┗a aIti┗ează ヶΓヶヰ de Iadヴe didaItiIe, acestea asigură 

Huﾐul ﾏeヴs al pヴoIesului eduIațioﾐal. 

2.1.7 TURISM 

Peﾐtヴu eIoﾐoﾏia județului Pヴaho┗a, aIti┗itatea tuヴistiIă ヴepヴeziﾐtă uﾐ seItoヴ 

iﾏpoヴtaﾐt, al Iăヴui poteﾐțial îﾐ Ioﾐtiﾐuă dez┗oltaヴe se aliﾏeﾐtează diﾐ Hogăția și 

di┗eヴsitatea eleﾏeﾐteloヴ și ヴesuヴseloヴ ﾐatuヴale, pヴeIuﾏ și a Ieloヴ de ﾐatuヴă 

aﾐtヴopiIă. 

Regiunea Prahovei 

ofeヴă atヴaIții tuヴistiIe Iu 

totul remarcabile, care 

ilustヴează îﾐtヴ-o ﾏaﾐieヴă 

cvasi-Ioﾏpletă îﾐtヴeaga 

paletă de atヴaIții speIifiIe 

turismului peisagistic – 

montan, turismului 

balnear, turismului 
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cultural – istoric, turismul tematic, turismului religios, turismului de afaceri etc. 

Cadrul natural deosebit oferit de Valea Prahovei, Valea Teleajenului, Valea 

SlăﾐiIului, Valea Doftaﾐei, de Muﾐții ţuIegi, la Iaヴe se adaugă ﾐuﾏeヴoasele stațiuﾐi 

tuヴistiIe și dotăヴile de Iaヴe aIestea dispuﾐ, alătuヴi de o seヴie de alți faItoヴi ふpopulație 

ﾐuﾏeヴoasă, iﾏpoヴtaﾐt Ieﾐtヴu de afaIeヴi, uﾐi┗eヴsitaヴ, tヴa┗eヴsat de pヴiﾐIipalele Iăi 

ヴutieヴe și feヴo┗iaヴe Ie faI legătuヴa Iu ヴestul țăヴii și Iu Ielelalte țăヴi diﾐ Euヴopa) fac ca 

județul Pヴaho┗a să se situeze îﾐtヴe pヴiﾏele județe ale țăヴii, diﾐ puﾐIt de ┗edeヴe al 

ﾐuﾏăヴului de tuヴiști Iazați. 

Turismul montan 

IﾐfヴastヴuItuヴa doﾏeﾐiului sIhiaHil al Văii Pヴaho┗ei, Iaヴe îﾐsuﾏează IIa. ンヵ 

kilometri de pârtii omologate (din cei 164 km – la ﾐi┗el ﾐațioﾐalぶ, pozițioﾐează 

județul Pヴaho┗a pe loIul doi pe țaヴă, după județul ţヴașo┗. Doﾏeﾐiul sIhiaHil diﾐ 

Pヴaho┗a iﾐIlude pâヴtiile diﾐ “iﾐaia, Azuga, ţușteﾐi și Cheia. “tațiuﾐea “iﾐaia dețiﾐe 

singurul domeniu schiabil de altitudine din România, având 22 kilometri schiabili.  

Turismul balnear 

Natuヴa geﾐeヴoasă se ﾏaﾐifestă îﾐ aヴealul județului Pヴaho┗a și pヴiﾐtヴ-o 

ﾏultitudiﾐe de eleﾏeﾐte Ie Ioﾐstituie ヴesuヴsa uﾐui poteﾐțial Halﾐeaヴ de e┝Iepție – 

iz┗oaヴe ﾏiﾐeヴale, aeヴ puteヴﾐiI ozoﾐat, laIuヴi săヴate, ﾐăﾏol teヴapeutiI, saliﾐă 

teヴapeutiIă. La toate aIeste ヴesuヴse se adaugă Haze speIifiIe de tヴataﾏeﾐt. 

LoIalități Iu uﾐ iﾏpoヴtaﾐt poteﾐțial Halﾐeaヴ se află ヴăspâﾐdite îﾐ îﾐtヴeg județul: 

“iﾐaia, ţușteﾐi, ţヴeaza, “lăﾐiI, Telega, ţăiIoi-Țiﾐtea, Cheia. 

Turisﾏul Iultural, istoriI și religios 
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Gヴație tヴadițiiloヴ Iultuヴale și istoヴiIe de e┝Iepție, județul Pヴaho┗a se HuIuヴă de 

uﾐ foﾐd e┝tヴeﾏ de Hogat și de o ┗aloaヴe e┝Iepțioﾐală pヴi┗iﾐd ﾏoﾐuﾏeﾐtele 

artistice, arhitectonice, istorice. Dintre acestea, cele mai reprezentative sunt: 

Castelele Peleș și Pelișoヴ ふ“iﾐaiaぶ, Palatul Cultuヴii ふPloieștiぶ, Casa Meﾏoヴială Cezaヴ 

PetヴesIu ふţușteﾐiぶ, ColeIția Muzeul “ăヴii ふ“lăﾐiIぶ, Muzeul ţogdaﾐ PetヴiIeiIu Haşdeu 

ふCâﾏpiﾐaぶ, Muzeul Județeaﾐ de Istoヴie și Aヴheologie ふPloieștiぶ, Muzeul Ceasului 

„NiIolae “iﾏaIheざ ふPloieștiぶ, Muzeul de Aヴtă ふPloieștiぶ, Muzeul de Știiﾐțe ale Natuヴii 

ふPloieștiぶ, Muzeul Ioﾐ LuIa Caヴagiale ふPloieștiぶ, Muzeul Meﾏoヴial NiIolae GヴigoヴesIu 

ふCâﾏpiﾐaぶ, Muzeul NiIolae Ioヴga ふVăleﾐii de Muﾐteぶ, Muzeul Națioﾐal al Petrolului 

ふPloieștiぶ, Muzeul CiﾐegetiI Posada. 

La aIestea se adaugă ﾐuﾏeヴoase HiseヴiIi și ﾏăﾐăstiヴi – veritabile bijuterii 

aヴhiteItoﾐiIe pヴeIuﾏ și HiﾐeIu┗âﾐtate loIuヴi de ヴugăIiuﾐe: ﾏăﾐăstiヴile “iﾐaia,  

Caヴaiﾏaﾐ,  Cヴasﾐa, Ghighiu, Cheia, “uzaﾐa, )aﾏfiヴa, ţrebu. 

Turismul de afaceri 

Aﾏeﾐajăヴile ﾏodeヴﾐe și Iaヴe Ioヴespuﾐd Ieloヴ ﾏai îﾐalte e┝igeﾐțe de Iazaヴe și 

de dotaヴe tehﾐiIă, faI Ia ﾏulte diﾐtヴe hoteluヴile iﾏpoヴtaﾐte diﾐ județul Pヴaho┗a să 

fie apreciate din punctul de vedere al turismului de afaceri. 

Între loIațiile e┝tヴeﾏ de apヴeIiate peﾐtヴu aIest tip de tuヴisﾏ ﾏodeヴﾐ se 

ヴegăsesI: Caﾏeヴa de Coﾏeヴț și Iﾐdustヴie Pヴaho┗a ふPloieștiぶ, Hotel Ceﾐtヴal ふPloieștiぶ, 

Hotel Pヴaho┗a Plaza ふPloieștiぶ, Ceﾐtヴuﾏ ふPloieștiぶ, “k┞ Ceﾐteヴ ふPăuleștiぶ, Casiﾐoul diﾐ 

Sinaia, Hotel Riﾐă ふ“iﾐaiaぶ, Hotel PalaIe ふ“iﾐaiaぶ, Hotel Ne┘ Moﾐtaﾐa ふ“iﾐaiaぶ, Hotel 

Iﾐteヴﾐatioﾐal ふ“iﾐaiaぶ, Hotel Ale┝aﾐdヴos ふţușteﾐiぶ, Hotel Lu┝ Gaヴdeﾐ ふAzugaぶ.  

Turismul tematic 
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AIeastă foヴﾏă de tuヴisﾏ este ﾏeﾐită să ┗aloヴifiIe poteﾐțialul de tヴadiții, de 

obiceiuri, filoﾐul de speIifiIitate al fieIăヴei zoﾐe îﾐ paヴte, poヴﾐiﾐd de la loIuヴi 

speIiale și îﾐdeletﾐiIiヴi speIifiIe. 

Drumul Vinului – ┗aloヴifiIă iﾏpoヴtaﾐtul poteﾐțial ┗iﾐi-┗itiIol al județul Pヴaho┗a 

și ヴeeditează uﾐ segﾏeﾐt diﾐtヴ-un vechi drum al vinului folosit de români. Acesta 

stヴăHate podgoヴiile ヴeﾐuﾏite ale județului și iﾐIlude popasuヴi la Iヴaﾏe, IoﾐaIe, Iuヴți 

doﾏﾐești și ﾏăﾐăstiヴi. Tヴaseul îﾐsuﾏează IiヴIa ヱヰヰ kﾏ și paヴIuヴge ヲヰ loIalități: 

ţăiIoi, ţoldești, ţuIo┗, Pleașă, Valea CălugăヴeasIă, IoヴdăIheaﾐu, Mizil, Uヴlați, 

Ceptuヴa, Fâﾐtâﾐele, Tohaﾐi, Guヴa Vadului și Călugăヴeﾐi. 

Drumul Fructelor – se desfășoaヴă îﾐ paヴtea de ﾐoヴd a județului și stヴăHate de 

la ┗est la est ﾏai ﾏulte loIalități, aIeastă ヴută a┗âﾐd dヴept sIop diﾐaﾏizaヴea 

dez┗oltăヴii zoﾐei de ﾐoヴd a Pヴaho┗ei, ヴeIuﾐosIută peﾐtヴu pヴoduIția Hogată de fヴuIte. 

Drumul Voievozilor – puﾐe îﾐ ┗aloaヴe tヴaseele stヴăHătute de oștile uﾐoヴ 

iﾏpoヴtaﾐți ┗oie┗ozi ヴoﾏâﾐi. Tヴaseul tヴaﾐs┗eヴsal al aIestui dヴuﾏ poヴﾐește de la 

Măﾐăstiヴea Dealu, diﾐ Județul DâﾏHo┗ița, Ioﾐtiﾐuâﾐdu-se spre sud. 

Dヴuﾏul “ăヴii – Dヴuﾏul Coﾏuﾐal ヱヱC ţușteﾐaヴi ふIoﾏuﾐa Telegaぶ – Cosminele 

faIe legătuヴa îﾐtヴe “aliﾐa “lăﾐiI și Hăile săヴate de la Telega. 

Turisﾏul de vâﾐătoare  

ţogăția ヴeliefului județului a îﾐzestヴat aIeste loIuヴi Iu o Ioﾏoaヴă ﾐepヴețuită: 

tezauヴul IiﾐegetiI. Astfel, îﾐ Pヴaho┗a, aﾏatoヴii de ┗âﾐătoaヴe pot ┗âﾐa ┗ulpi, poヴIi 

ﾏistヴeți, lupi, iepuヴi, Iăpヴioaヴe, ヴațe și gâște sălHatiIe, dihoヴi, jdeヴi, fazaﾐi, uヴși, ヴași.  
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Paヴtidele de ┗âﾐătoaヴe sau Ioﾏpetițiile de tiヴ suﾐt oヴgaﾐizate fie de AsoIiația 

Județeaﾐă a ┗âﾐătoヴiloヴ și PesIaヴiloヴ “poヴti┗i, fie de ageﾐți loIali, îﾐ zoﾐele Ploiești, 

MăﾐeIiu, “lăﾐiI, Uヴlați și Văleﾐii de Muﾐte. 

ヲ.ヱ.Β CULTURĂ, CULTE 

AIti┗itatea de Iultuヴă și aヴtă se ヴealizează îﾐ Iadヴul uﾐei ヴețele de iﾐstituții 

specializate care funIțioﾐează suH autoヴitatea Coﾐsiliului Județeaﾐ Pヴaho┗a sau a 

Ioﾐsiliiloヴ loIale, pヴeIuﾏ și îﾐ uﾐități de ﾐi┗el ﾐațioﾐal. Cooヴdoﾐaヴea ﾏetodologiIă 

ヴe┗iﾐe Miﾐisteヴului Cultuヴii pヴiﾐ DiヴeIția Județeaﾐă peﾐtヴu Cultuヴă Pヴaho┗a. 

Iﾐstituții Iultuヴale de iﾏpoヴtaﾐță ﾐațioﾐală: Muzeul National al Petrolului din 

Ploiești, Muzeul Na縁ioﾐal Peleş diﾐ “iﾐaia și Muzeul CiﾐegetiI Posada. 

Muzeul Naţioﾐal al Petrolului diﾐ Ploiești 

 

Sursa: https://locuridinromania.ro/judetul-prahova/orasul-ploiesti/muzeul-national-al-petrolului.html 
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Muzeul Naţioﾐal Peleş diﾐ Siﾐaia 

 

Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Castelul_Pele%C8%99#/media/Fi%C8%99ier:Castelul_Peles,_Sinaia_-

_Vedere_panoramica.jpg 

Muzeul Cinegetic Posada 
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Sursa: https://infoturismbreaza.ro/ro/project/muzeul-cinegetic-posada/ 

 

Iﾐstituții Iultuヴale aflate suH autoヴitatea Coﾐsiliului Județeaﾐ Pヴaho┗a:  

 Muzeul Județeaﾐ de Istoヴie și Aヴheologie Pヴaho┗a; 

 Muzeul Județeaﾐ de Știiﾐțele Natuヴii Pヴaho┗a; 

 Muzeului Județeaﾐ de Aヴtă Pヴaho┗a „Ioﾐ IoﾐesIu Quiﾐtusざ; 

 Biblioteca Județeaﾐă NiIolae Ioヴga Ploiești - iﾐstituție Iultuヴală 

oヴgaﾐizată îﾐ suHoヴdiﾐea Coﾐsiliului Județeaﾐ Pヴaho┗a, asiguヴă 

egalitatea aIIesului la iﾐfoヴﾏații și la doIuﾏeﾐtele ﾐeIesaヴe iﾐfoヴﾏăヴii, 

eduIației peヴﾏaﾐeﾐte, petヴeIeヴii tiﾏpului liHeヴ și dez┗oltăヴii 

persoﾐalității utilizatoヴiloヴ și Iooヴdoﾐează ﾏetodologiI Iele ヱヰヱ de 

HiHlioteIi puHliIe diﾐ județ, diﾐ Iaヴe Αヵ de HiHlioteIi puHliIe aIti┗e.  

Ceﾐtヴul Județeaﾐ de Cultuヴă Pヴaho┗a desfășoaヴă pヴoieIte și pヴogヴaﾏe Iaヴe 

uヴﾏăヴesI atiﾐgeヴea uヴﾏătoaヴeloヴ oHieIti┗e: 
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 cerIetaヴea stadiului aItual al Iultuヴii populaヴe speIifiIe fieIăヴei zoﾐe 

etno-folIloヴiIe a județului, tezauヴizaヴea ヴezultateloヴ îﾐ HaﾐIa de date și 

┗aloヴi, ┗aloヴifiIaヴea și pヴoﾏo┗aヴea loヴ îﾐ IiヴIuitul Iultuヴal loIal, 

județeaﾐ, ﾐațioﾐal și iﾐteヴﾐațioﾐal, pヴiﾐ cele mai adecvate mijloace: 

tipăヴituヴi, filﾏe, fotogヴafii etI.; 

 desIopeヴiヴea și pヴoﾏo┗aヴea Iヴeatoヴiloヴ și iﾐteヴpヴețiloヴ diﾐ doﾏeﾐiul 

aヴtei populaヴe, iﾐstヴuiヴea și peヴfeIțioﾐaヴea loヴ, pヴotejaヴea îﾏpotヴi┗a 

deﾐatuヴăヴiloヴ și falsifiIăヴiloヴ, laﾐsaヴea loヴ îﾐ spațiul cultural zonal, 

județeaﾐ și ﾐațioﾐal; 

 oヴgaﾐizaヴea îﾐ┗ățăﾏâﾐtului Ioﾏpleﾏeﾐtaヴ îﾐ doﾏeﾐiul eduIației 

adultului, aヴteloヴ și ﾏeseヴiiloヴ; 

 Iooヴdoﾐaヴea ﾏetodologiIă a aIti┗ității așezăﾏiﾐteloヴ de Iultuヴă diﾐ 

județ; 

 peヴfeIțioﾐaヴea pヴofesioﾐală a peヴsoﾐalului diﾐ Iadヴul așezăﾏiﾐteloヴ de 

Iultuヴă; 

 ┗aloヴifiIaヴea sIヴisă și sIeﾐiIă a folIloヴului liteヴaヴ, ﾏuziIal, IoヴegヴafiI, a 

oHiIeiuヴiloヴ tヴadițioﾐale, pヴeIuﾏ și a Iultuヴii tヴadițioﾐale ﾏateヴiale, suH 

foヴﾏă de e┝poziții, ﾏuzee etﾐogヴafiIe, aﾏeﾐajăヴi – în scop turistic – de 

Ilădiヴi apaヴțiﾐâﾐd aヴhiteItuヴii populaヴe speIifiIe zoﾐei etI.; 

 dez┗oltaヴea de stヴuItuヴi IoﾏeヴIiale, pヴiﾐ Iaヴe să se ┗aloヴifiIe pヴodusele 

ﾏeșteșugăヴești diﾐ județ și Iヴeația aヴtistiIă tヴadițioﾐală și 

Ioﾐteﾏpoヴaﾐă. 
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2.1.9 REPERE ECONOMICE 

Județul Pヴaho┗a aヴe, pヴiﾐ tヴadiție, o ┗oIație eIoﾐoﾏiIă iﾐdustヴială. Poﾐdeヴea 

iﾐdustヴiei diﾐ puﾐItul de ┗edeヴe al Iifヴei de afaIeヴi îﾐ totalul aIti┗ității eIoﾐoﾏiIe 

este de IIa. ヵヰ%, iaヴ îﾐ Iadヴul aIti┗itățiloヴ iﾐdustヴiale, pヴiﾐIipalele poﾐdeヴi le dețiﾐ 

industria extヴaIti┗ă, de pヴeluIヴaヴe a țițeiului și IoIsifiIaヴe a IăヴHuﾐelui, iﾐdustヴia 

aliﾏeﾐtaヴă, a Hăutuヴiloヴ și a tutuﾐului și iﾐdustヴia de ﾏașiﾐi și eIhipaﾏeﾐte. La 

pヴoduIția iﾐdustヴială a Roﾏâﾐiei, Pヴaho┗a IoﾐtヴiHuie îﾐtヴ-o ﾏăsuヴă iﾏpoヴtaﾐtă pヴiﾐ 

uヴﾏătoaヴele doﾏeﾐii: e┝tヴaIția petヴolului, gazeloヴ ﾐatuヴale, IăヴHuﾐelui, IoﾐstヴuIția 

de utilaje peﾐtヴu e┝ploatăヴi geologiIe, foヴaj și e┝ploataヴea puțuヴiloヴ de petヴol, 

petヴoIhiﾏie, pヴoduIție IaHluヴi de oțel, aﾐ┗elope, ﾏase plastiIe, eIhipaﾏeﾐte 

hidraulice, pompe, macarale, pヴoduse IhiﾏiIe și petヴoIhiﾏiIe, ﾏoHilă, ﾏateヴiale de 

IoﾐstヴuIții, țesătuヴi, IoﾐfeIții te┝tile, ┗iﾐuヴi, Hăutuヴi spiヴtoase și ヴăIoヴitoaヴe, leguﾏe 

și fヴuIte Ioﾐseヴ┗ate, pヴoduse laItate și de Iaヴﾏaﾐgeヴie. 

Ca do┗adă a poteﾐțialului, faIilitățiloヴ și staHilității eIoﾐoﾏiIe a județului, 

pヴeIuﾏ și a desIhideヴii autoヴitățiloヴ Iătヴe o eIoﾐoﾏie ﾏodeヴﾐă, euヴopeaﾐă, ﾏaヴi 

iﾐ┗estitoヴi stヴăiﾐi – Ioﾏpaﾐii ﾏultiﾐațioﾐale puteヴﾐiIe la ﾐi┗el ﾏoﾐdial, au ales 

județul Pヴaho┗a peﾐtヴu a-și deヴula afaIeヴile îﾐ Roﾏâﾐia: OMV Petヴom, Lukoil, Yazaki, 

Calsonic Kansei, Timken, Cameron, Johnson Controls, Lufkin Industries, 

Weatherford, Toro, Federal Mogul, Michelin, Dalkia, Veolia, Linde Gaz, 

Schlumberger, Halliburton, Pas Technologies, Roquet Eastern Europe, Fastenal, 

Global Enterprise, JCR Christiph Consulting, Ducati Energia, Mayr Melnhof, Toro, 

Plastipack, Holcim Group, Swisspor, Coilprofil, Viking Profil, Final Distribution, 

Procter & Gamble, Unilever, Alinso Group, Dibo , 

Alexandrion Group, 
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Tymbark Maspex România, Coca-Cola, Bergenbier Molson-Coors. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În sectorul vegetal, 

Iultuヴile pヴepoﾐdeヴeﾐte suﾐt: Ieヴeale peﾐtヴu HoaHe, poヴuﾏH și HoaHe, plaﾐte 

uleioase, floarea soarelui, cartofi, legume, fructe, struguri. În zootehnie, efectivul de 

aﾐiﾏale, pヴeIuﾏ și seItoヴul a┗iIol, asiguヴă dispoﾐiHilul și peﾐtヴu alte județe ale țăヴii. 



Strategia de dezvoltare locală a Coﾏuﾐei Gornet, județul Prahova, pentru perioada 2021-2027 

 

 
50 

Iﾐdustヴia aliﾏeﾐtaヴă și de Hăutuヴi este e┝Ieleﾐt ヴepヴezeﾐtată îﾐ aﾐsaﾏHlul 

eIoﾐoﾏiei pヴaho┗eﾐe, pヴoduIâﾐd pヴoduse de paﾐifiIație, pヴepaヴate diﾐ Iaヴﾐe, 

pヴoduse laItate, Ioﾐseヴ┗e diﾐ leguﾏe și fヴuIte, Hăutuヴi spiヴtoase, suIuヴi ﾐatuヴale și 

Hăutuヴi IaヴHogazoase, ┗iﾐuヴi. Viﾐuヴile pヴoduse îﾐ Județul Pヴaho┗a suﾐt de o Ialitate 

supeヴioaヴă, ヴeﾐuﾏite fiiﾐd îﾐdeoseHi ┗iﾐuヴile ヴoșii, Iaヴe au făIut Ia județul Pヴaho┗a 

să fie IuﾐosIut Iă „patヴia ┗iﾐuヴiloヴ ヴoșiiざ. 

Doﾏeﾐiul IoﾐstヴuIțiiloヴ și al ﾏateヴialeloヴ de IoﾐstヴuIții s-a dezvoltat în 

județul Pヴaho┗a, îﾐヴegistヴâﾐd o poﾐdeヴe seﾏﾐifiIati┗ă diﾐ puﾐIt de ┗edeヴe al Iifヴei 

de afaIeヴi îﾐ aﾐsaﾏHlul eIoﾐoﾏiei. Îﾐ Ieea Ie pヴi┗ește pヴoduIția de ﾏateヴiale de 

IoﾐstヴuIții, îﾐ județul Pヴaho┗a se ヴealizează ﾏateヴiale izolaﾐte ふhidヴo-, fono- și 

teヴﾏoizolaﾐteぶ, Iiﾏeﾐt, sisteﾏe de aIopeヴiヴi, gヴuﾐduヴi, ┗opsele, pa┗ele și pa┗aje, 

IoﾐfeIții ﾏetaliIe, plăIi ţCA, poliesteヴ e┝paﾐdat etI. 

 

 

2.2 PREZENTAREA 

GENERALĂ A LOCALITĂȚII 
2.2.1 AMPLASAREA 
 

Gornet (în trecut, 

Gornet-CuiHぶ este o Ioﾏuﾐă 

în județul Pヴaho┗a, 

Muntenia, România, 

foヴﾏată diﾐ satele 
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ţogdăﾐești, CuiH, Goヴﾐet ふヴeșediﾐțaぶ și NuIet. 

“e află îﾐ zoﾐa Ieﾐtヴală, de deal, a județului. Este tヴa┗eヴsată de șoseaua 

județeaﾐă DJヲンヱ, Iaヴe o leagă spヴe ┗est de Măguヴele ふDNヱAぶ și spヴe est de ţălțești. 

Coﾏuﾐa Goヴﾐet este aﾏplasată îﾐ paヴtea Ieﾐtヴală a Județului Pヴaho┗a îﾐ zoﾐa 

Ioliﾐaヴă, la iﾐteヴfeヴeﾐța zoﾐei de Iâﾏpie Iu zoﾐa de deal, la juﾏătatea distaﾐței 

diﾐtヴe oヴașele Ploiești și Văleﾐii de Muﾐte, lateヴal dヴeapta de dヴuﾏul ﾐațioﾐal DN 

1A, în partea de sud - est a României. Numele de Gornet al comunei vine din 

„Goヴuﾐetざ, adiIă o ┗aヴietate de stejaヴi, o păduヴiIe de goヴuﾐi Iaヴe pヴiﾐtヴ-o siﾐIopă a 

pierdut vocala „uざ.  

“e îﾐ┗eIiﾐează Iu Ioﾏuﾐa Guヴa Vitioaヴei și Iu Ioﾏuﾐa Pヴedealul “ăヴaヴi la 

ﾐoヴd, la ┗est Iu Ioﾏuﾐa Măguヴele, la sud Iu Ioﾏuﾐa ţălțești și la est Iu Ioﾏuﾐa 

PăIuヴeți. Coﾏuﾐa s-a dez┗oltat ﾏai ales diﾐ puﾐIt de ┗edeヴe agヴiIol, fiiﾐd situată la 

juﾏătatea distaﾐței diﾐtヴe Ploiești și Văleﾐii de Muﾐte. LoIalitatea este stヴăHătută 

de pâヴâul “ăヴățel. 

 

2.2.2 POPULA猿IA – DEMOGRAFIE 
 



Strategia de dezvoltare locală a Coﾏuﾐei Gornet, județul Prahova, pentru perioada 2021-2027 

 

 
52 

Coﾐfoヴﾏ dateloヴ ofeヴite de Iﾐstitutul Natioﾐal de “tatistiIă, îﾐ ianuarie 2021,  

în comuna Gornet au domiciliul 2758 de persoane, îﾐ sIădeヴe față de aﾐul ヲヰ20 când   

s-au înregistrat 2776  locuitori.     

Structura pe sexe     

Populația Ioﾏuﾐei 

Goヴﾐet este ヴepaヴtizată 

pe sexe în limite normale, 

Iu teﾐdiﾐța de aIIeﾐtuaヴe 

a populației feﾏiﾐiﾐe, la 

fel Ia tヴeﾐdul țăヴii. 

Dezechilibrele între 

ﾐuﾏăヴul de HăヴHați și 

feﾏei suﾐt ﾏiIi, făヴă 

uヴﾏăヴi seヴioase peﾐtヴu e┗oluția populației. Îﾐ aﾐul ヲヰヲ1, stヴuItuヴa populației pe 

sexe arata astfel: 

Structura pe vârste 

Repaヴtiția populației pe ┗âヴste e┗ideﾐțiază o populație ヴelati┗ egală, îﾐ Iaヴe 

Ioﾐtiﾐgeﾐtul populației aIti┗e este iﾏpoヴtaﾐt, pヴopoヴția Iopiiloヴ și a ┗âヴstﾐiIiloヴ este 

eIhiliHヴată.  

PヴiﾐIipala IoﾐIluzie a ヴepaヴtizăヴii populației pe gヴupe de ┗âヴstă este Iă 

loIalitatea aヴe o populație tâﾐăヴă, Iu dispoﾐiHilități fiziIe și iﾐteleItuale peﾐtヴu 

efeItuaヴea de aIti┗ități eIoﾐoﾏiIe di┗eヴsifiIate și peﾐtヴu o ┗iață soIială aIti┗ă. 

Populația Ioﾏuﾐei Goヴﾐet îﾏpăヴțită pe gヴupe de ┗âヴstă, ianuarie 2021: 

Grupa de vârstă Ambele sexe Masculin Feminin 

0-4 ani 98 51 47 
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5-9 ani 108 51 57 

10-14 ani 128 68 60 

15-19 ani 138 62 76 

20-24 ani 152 66 86 

25-29 ani 168 87 81 

30-34 ani 178 95 83 

35-39 ani 176 105 71 

40-44 ani 229 121 108 

45-49 ani 266 134 132 

50-54 ani 259 145 114 

55-59 ani 153 78 75 

60-64 ani 181 103 78 

65-69 ani 161 72 89 

70-74 ani 117 54 63 

75-79 ani 77 26 51 

80-84 ani 102 39 63 

85 ani si peste 67 18 49 
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Conform datelor pヴezeﾐtate de IN“, ﾐuﾏăヴul ﾐou-ﾐăsIuțiloヴ diﾐ Ioﾏuﾐa 

Gornet pe anul 2020 este de 25, fiiﾐd îﾐ Iヴeșteヴe față de aﾐul ヲヰヱ9 când erau 

îﾐヴegistヴați 22 nou-ﾐăsIuți. Îﾐ aﾐul ヲヰヱ8, îﾐ Ioﾏuﾐa Goヴﾐet, au fost îﾐヴegistヴați ヱ9 

nou-ﾐăsIuți. 

Îﾐ Ieea Ie pヴi┗ește ﾐuﾏăヴul persoanelor decedate din comuna Gornet, 

conform celor prezentate de INS, în anul 2020 au fost înregistrate 44 decese, în 

Iヴeșteヴe față de aﾐul ヲヰヱ9 când au fost înregistrate 40 decese. În anul 2018, în 

comuna Gornet, au fost înregistrate 58 persoane decedate. 

A┗âﾐd îﾐ ┗edeヴe datele pヴezeﾐtate ﾏai sus, se Ioﾐstată faptul Iă spoヴul 

natural la nivelul comunei Gornet, pentru ultimii 3 ani este negativ, respectiv 

ﾐuﾏăヴul ﾐou-ﾐăsIuțiloヴ este ﾏai ﾏiI deIât ﾐuﾏăヴul peヴsoaﾐeloヴ deIedate. 

În anul 2020 pe raza comunei Gornet au fost oficiate 17 Iăsătoヴii, Ioﾐfoヴﾏ 

datelor publicate de INS. 

Datele puse la dispoziție de IN“ ﾐe ヴele┗ă faptul Iă îﾐ aﾐul ヲヰ20 uﾐ ﾐuﾏăヴ de 

26 peヴsoaﾐe și-au staHilit ヴeșediﾐța pe ヴaza loIalității Goヴﾐet, iaヴ 15 persoane au 

pleIat Iu ヴeșediﾐța îﾐ altă loIalitate. 

 Îﾐ Ieea Ie pヴi┗ește ﾐuﾏăヴul peヴsoaﾐeloヴ Iaヴe și-au stabilit domiciliul pe raza 

loIalității Goヴﾐet îﾐ aﾐul ヲヰヲヰ, aIesta este de ンΒ, Ioﾐfoヴﾏ Ieloヴ pヴezeﾐtate de IN“, 

iaヴ ﾐuﾏăヴul peヴsoaﾐeloヴ Iaヴe au pleIat Iu doﾏiIiliul diﾐ Ioﾏuﾐa Goヴﾐet îﾐ altă 

localitate este de 37.  

Conform datelor publicate de INS, în anul 2020, 3 persoane din comuna 

Goヴﾐet au eﾏigヴat Iu doﾏiIiliul îﾐ stヴăiﾐătate. 
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2.2.3 ISTORICUL 

Ca istoヴiI şi IoﾐseIiﾐ縁ă a Ioﾐdițiiloヴ IliﾏatiIe fa┗oヴaHile Ioﾏuﾐa datează de pe 

timpul lui  Mihai Viteazul. “e spuﾐe Iă diﾐ taHăヴa de la ţuIo┗, îﾐ aﾐul ヱヵΓΒ, fヴații 

ţuzești Iu o paヴte diﾐ oaste pleaIă îﾐ Aヴdeal pe ┗alea Oltului, iaヴ ヴestul de oaste Iu 

îﾐsuși ┗oie┗odul îﾐ fヴuﾐte, uヴIă pe Valea CヴiIo┗ului, tヴeIe și prin Gornet (atunci 

localitatea se ﾐuﾏea ţヴăIaIeaぶ, Văleﾐii de Muﾐte, MăﾐeIiu, Cheia, Pasul ţヴatoIea, 

poposind la poalele stâncii care-i poaヴtă ﾐuﾏele şi Ioﾐtiﾐuâﾐd dヴuﾏul pâﾐă la 

ţヴașo┗. 

După tヴeIeヴea lui Mihai diﾐ Iauza  iﾐ┗aziiloヴ tuヴIești, satul se ﾏută îﾐ 

„Goヴﾐetざ, adiIă îﾐ păduヴea diﾐ ┗eIiﾐătate într-o zoﾐă ﾏai îﾐaltă, aﾏplasaﾏeﾐtul de 

azi al satului Goヴﾐet. E┝istă și alte hrisoave doﾏﾐești ulterioare care pomenesc de 

loIalitatea Goヴﾐet îﾐ difeヴite peヴioade, e┝eﾏplu fiiﾐd doIuﾏeﾐtele Iaヴe atestă ﾏiﾐa 

de sare de pe timpul domniei ţヴâﾐIo┗eaﾐului ふCoﾐstaﾐtiﾐ ţヴâﾐIo┗eaﾐuぶ, ﾏiﾐă Iaヴe 

pヴiﾐ aﾐii ヱΓヶヰ, datoヴită uﾐoヴ aluﾐeIăヴi de teヴeﾐ a fost ヴedesIopeヴită de Iătヴe toți 

locuitorii comunei. Nu a cercetat nimeni cantitatea de sare din subteranul comunei, 

daヴ saヴea e┝istă, la fel Iuﾏ e┝istă și petヴol Ie se e┝ploatează de peste Αヰ  de aﾐi și 

sondele apar în continuare, în urma studiilor efectuate de speIialiști. 

La sfâヴșitul seIolului al XIX-lea, comuna purta numele de Gornet-CuiH, făIea 

paヴte diﾐ plasa Podgoヴia a județului Pヴaho┗a și a┗ea aIeeași Ioﾏpoziție Ia și astăzi. 

Avea în total 2350 de locuitori, două șIoli, uﾐa îﾐ Goヴﾐet, îﾐfiiﾐțată îﾐ ヱΒヵΑ și uﾐa îﾐ 

CuiH, îﾐfiiﾐțată îﾐ ヱΒヵΓ și ン HiseヴiIi, uﾐa îﾐ Goヴﾐet, uﾐa îﾐ CuiH și uﾐa îﾐ NuIet, ultiﾏa 

fiiﾐd Ioﾐstヴuită diﾐ leﾏﾐ la ヱΒヱヴ. Aﾐuaヴul “oIeI o Ioﾐseﾏﾐează îﾐ ヱΓヲヵ îﾐ aIeeași 

plasă, Iu o populație de ヲヲンΓ de loIuitoヴi. Îﾐ ヱΓンヱ, satul NuIet a fost tヴaﾐsfeヴat 

teﾏpoヴaヴ Ioﾏuﾐei PăIuヴeți. 
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Îﾐ ヱΓヵヰ, județul a fost desfiiﾐțat, Ioﾏuﾐa fiiﾐd aヴoﾐdată ヴaioﾐului Teleajeﾐ diﾐ 

ヴegiuﾐea Pヴaho┗a și apoi ふdupă ヱΓヵヲぶ diﾐ ヴegiuﾐea Ploiești. “uH ﾐuﾏele aItual, de 

Goヴﾐet, a ヴede┗eﾐit paヴte a județului Pヴaho┗a, îﾐ Ioﾏpoﾐeﾐța aItuală, la 

ヴeîﾐfiiﾐțaヴea aIestuia îﾐ ヱΓヶΒ. 

2.2.4 RELIEFUL 
 

Coﾏuﾐa Goヴﾐet aヴe o altitudiﾐe Iupヴiﾐsă îﾐtヴe ンヰヰ ﾏ și ヵΒヴ ﾏ. Poziția sa la 

numai ヲヵ kﾏ depăヴtaヴe de Ploiești a Ioﾐstituit o situație fa┗oヴaHilă dez┗oltăヴii atât 

diﾐ puﾐIt de ┗edeヴe eIoﾐoﾏiI, Iât și soIial-cultural. De asemenea, amplasarea sa în 

dヴeapta șoselei ﾐațioﾐale DN ヱA a fa┗oヴizat, pヴiﾐ legătuヴi faIile Iu ヴegiuﾐea 

îﾐIoﾐjuヴătoaヴe, o dez┗oltaヴe Ioﾏple┝ă și destul de ヴapidă. 

 

Teヴitoヴiul Ioﾏuﾐei Goヴﾐet este situat la IoﾐtaItul a două uﾐități ﾏoヴfologiIe 

și anume: 

)oﾐa Ioliﾐeloヴ suHIaヴpatiIe situată atât îﾐ paヴtea de ┗est, Iât și îﾐ paヴtea de 

nord – est a teritoriului comunei care Iupヴiﾐde altitudiﾐi îﾐtヴe ンヰヰ și ヵンΒ.Β ﾏ;  

)oﾐa Ioliﾐaヴă diﾐ Iupヴiﾐsul peヴiﾏetヴului iﾐIlude satele NuIet, ţogdăﾐești, 

CuiH și o paヴte diﾐ satul Goヴﾐet. AIeastă zoﾐă se IaヴaIteヴizează ﾏoヴfologiI pヴiﾐ 
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culmi paralele orientate NE-“V, Iu ┗eヴsaﾐți și paﾐte aIIeﾐtuate ふヱヵ%ぶ, stヴăHătute de 

┗ăi și ┗iヴoage pヴo┗eﾐite diﾐ pヴeIipitații. Dealuヴile suﾐt Ioﾐstituite diﾐ ヴoIi fiaHile 

puțiﾐ ヴezisteﾐte la eヴoziuﾐe.  

 

)oﾐa depヴesioﾐaヴă Podeﾐi Iupヴiﾐde paヴtea sudiIă și estiIă a satului Goヴﾐet. 

Depヴesiuﾐea îﾐsoțește ﾏaヴgiﾐea e┝teヴﾐă a suHIaヴpațiloヴ și pヴeziﾐtă o ﾏoヴfologie 

IaヴaIteヴistiIă Iu uﾐ aspeIt de Iâﾏpie joasă și altitudiﾐe de ヲヰヰ - 300 m, 

caracterizându-se printr-o supヴafață plaﾐă și staHilă. 
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)oﾐele deluヴoase speIifiIe ale Ioﾏuﾐei Goヴﾐet pヴeziﾐtă Ioﾐdiții de aluﾐeIaヴe 

și tasaヴe, iaヴ apa fヴeatiIă se află la adâﾐIiﾏi de ン - ヱヵ ﾏ Ieea Ie aヴe Ia pヴiﾐIipală 

IoﾐseIiﾐță lipsa uﾐei suヴse Hogate de apă potaHilă. 
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2.2.ヵ REȚEAUA HIDROLOGICĂ 

Rețeaua hidヴogヴafiIă este foヴﾏată îﾐ zoﾐă diﾐ Pâヴâul “ăヴățel Iu aflueﾐții Valea 

Ciuciurului, Valea Podului, Valea Fâﾐtâﾐii, Valea TulHuヴea. Toate aIeste ┗ăi au 

IaヴaIteヴ toヴeﾐțial, deHitele loヴ fiiﾐd Ioﾐdițioﾐate de pヴeIipitațiile Iăzute. Îﾐtヴegul 

Haziﾐ hidヴogヴafiI și-a săpat Iu ﾏultă ușuヴiﾐță aItualele alHii, iaヴ pe ┗eヴsaﾐții aIestoヴ 

┗ăi teヴeﾐul este degヴadat. “uHteヴaﾐul Ioﾏuﾐei Goヴﾐet este defiIitaヴ îﾐ suヴse de apă. 

Pヴiﾏul stヴat aI┗ifeヴ ふIaヴe se paヴe Iă este și siﾐguヴulぶ aヴe deHit foaヴte sIăzut, fiiﾐd 

situat între 3 - ヱヵ ﾏ, adâﾐIiﾏea fiiﾐd îﾐ fuﾐIție de foヴﾏa ﾏoヴfologiIă pe Iaヴe este 

aﾏplasată fântâna. 

2.2.6 CLIMA 

Teヴitoヴiul Ioﾏuﾐei Goヴﾐet se situează îﾐ zoﾐa IliﾏatiIă teﾏpeヴat-

Ioﾐtiﾐeﾐtală. Cliﾏa se IaヴaIteヴizează pヴiﾐ ┗eヴi foaヴte Iălduヴoase, ieヴﾐi fヴiguヴoase, 

pヴiﾏă┗eヴi sIuヴte și toaﾏﾐe luﾐgi. Cliﾏa păstヴează IaヴaIteヴistiIile geﾐeヴale ale 

climatului subcarpatic, fiind temperat-Ioﾐtiﾐeﾐtală Iu uﾐele ușoaヴe ﾐuaﾐțe e┝Iesi┗e, 

caracterizându-se pヴiﾐ ┗aヴiații e┗ideﾐte de teﾏpeヴatuヴă de-a lungul celor 4 

aﾐotiﾏpuヴi. Vaヴa este Iel ﾏai Iălduヴos aﾐotiﾏp, teﾏpeヴatuヴa ﾏedie îﾐヴegistヴată 

fiind de 25 - 26 grade C, Iu feﾐoﾏeﾐe de seIetă și usIăIiuﾐe, iaヴ pヴeIipitațiile suﾐt 

┗aヴiaHile îﾐ tiﾏp, de ヴegulă a┗âﾐd IaヴaIteヴ toヴeﾐțial. Iaヴﾐa se îﾐヴegistヴează 

temperaturi medii între -3.5 grade C, temperaturi zilnice fiind cuprinse între -ヱヰ și 

+10 grade C. 

Sunt prezente zăpezi aHuﾐdeﾐte și ┗isIole. Cele două aﾐotiﾏpuヴi de tヴaﾐziție, 

pヴiﾏă┗aヴa și toaﾏﾐa, Ioﾏpletează ┗aヴiația aspeItului IliﾏatiI al aIestei zoﾐe de 

deal. TopoIliﾏatele suﾐt deteヴﾏiﾐate de paヴtiIulaヴitățile ﾐatuヴale ale supヴafeței 

aIti┗e și de efeItele aIti┗ității uﾏaﾐe. E┝istă difeヴeﾐțe îﾐtヴe: 
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- topoIliﾏatele de așezăヴi - uﾐde e┝istă o teﾏpeヴatuヴă ﾏai ヴidiIată, uﾐ gヴad 

de usIăIiuﾐe ﾏai ﾏaヴe și uﾏezeală ヴedusă; 

- topoclimatele de câmpie - aiIi e┝istâﾐd o ┗eﾐtilație ﾏai ﾏaヴe a aeヴului; 

pヴeIipitațiile ﾏedii aﾐuale suﾐt de ヵΑヱ.ヶ l/ﾏヲ Ieea Ie ヴepヴeziﾐtă o ﾏedie suH Iea 

ﾐațioﾐală. Îﾐ tiﾏpul ┗eヴii ploile au adesea uﾐ IaヴaIteヴ toヴeﾐțial și uﾐeoヴi suﾐt îﾐsoțite 

de gヴiﾐdiﾐă. Regiﾏul eoliaﾐ aヴe o ﾏaヴe iﾏpoヴtaﾐță îﾐ legătuヴă Iu IoﾐstヴuIțiile 

industriale, propagarea zgomoteloヴ, poluaヴea atﾏosfeヴei. MișIaヴea geﾐeヴală a 

atﾏosfeヴei pヴeziﾐtă ﾐu atât deoseHiヴi Iu IaヴaIteヴ spațial, Iât ﾏai ales de oヴdiﾐ 

Ialitati┗ și Iaﾐtitati┗. FヴeI┗eﾐța ┗âﾐtuヴiloヴ, stヴâﾐs legată de ﾏișIaヴea geﾐeヴală a 

aeヴului, se e┝pヴiﾏă pヴiﾐ poﾐdeヴea pe Iaヴe o au difeヴitele diヴeIții de deplasaヴe a 

aeヴului îﾐ aﾐsaﾏHlul geﾐeヴal al ﾏișIăヴii aeヴului. Îﾐ Iadヴul fヴeI┗eﾐței ﾏedii aﾐuale 

pヴiﾏul loI este oIupat de ┗âﾐtuヴile de NE Iăヴoヴa le ヴe┗iﾐe ヲΑ.ン% diﾐ totalul 

ﾏișIăヴiloヴ de aeヴ după Iaヴe uヴﾏează ┗âﾐtuヴile de N Iu ヱヵ.ヱ% și Iele de “V și V Iu 

Iâte ヱヰ.ヲ% și ヴespeIti┗ ヱヱ.ヰ%. Uヴﾏează Iele de “E Iu Γ.ヶ%, de E Iu ヶ.ヴ%, Iele de NV 

și “ Iu ヵ.Α% și ヴespeIti┗ ヵ.ヴ%, ヴaza ┗âﾐtuヴiloヴ a┗âﾐd o foヴﾏă aluﾐgită de la E și NE 

spヴe V și “V. Calﾏul atﾏosfeヴiI îﾐヴegistヴează ┗aloヴi ﾏedii de Γ.3% (1990). Climatul 

zoﾐei se IaヴaIteヴizează pヴiﾐ difeヴeﾐțe de la uﾐ aﾐotiﾏp la altul.  

De e┝eﾏplu, pe tip de tiﾏp aﾐtiIiIloﾐiI, IaヴaIteヴizate pヴiﾐ Ieヴ seﾐiﾐ, ヴadiația 

solaヴă este ﾏai ﾏaヴe. Îﾐ sIhiﾏH, pe tip de tiﾏp IiIloﾐiI, Iu ﾐeHulozitate ヴidiIată, 

radiația solaヴă este ﾏai ヴedusă. Cât pヴi┗ește diﾐaﾏiIa geﾐeヴală a atﾏosfeヴei, 

dominante sunt masele de aer de origine polar-ﾏaヴitiﾏă și Ioﾐtiﾐeﾐtală ふdiﾐ 

seItoヴul Eぶ, Iaヴe dețiﾐ ヶヰ.ン%, uヴﾏate de Iele de oヴigiﾐe tヴopiIal-ﾏaヴitiﾏă și tヴopiIal-

Ioﾐtiﾐeﾐtală Iu ヱヵ.Β%. Diﾐ aIeastă fヴeI┗eﾐță a ﾏaseloヴ de aeヴ ヴezultă iﾐflueﾐțe 

Ioﾐtiﾐeﾐtale, oIeaﾐiIe și ﾏai estoﾏpat suHﾏediteヴaﾐeeﾐe. Îﾐ ﾏaヴe și Județul 
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Pヴaho┗a se îﾐIadヴează îﾐ Ieea Ie “iﾏioﾐ Mehediﾐți deﾐuﾏea Iliﾏat getiI. AIest tip 

de Iliﾏat se IaヴaIteヴizează pヴiﾐ patヴu aﾐotiﾏpuヴi Iu paヴtiIulaヴități speIifiIe. 

2.2.7 SOLUL 

Foヴﾏațiuﾐile Iaヴe iau paヴte la alIătuiヴea stヴuItuヴii geologiIe suﾐt de ┗âヴstă 

ﾏioIeﾐă și plioIeﾐă.  

MioIeﾐul este ヴepヴezeﾐtat pヴiﾐ toヴtoﾐiaﾐ alIătuit diﾐ Ioﾐgloﾏeヴate, ﾏaヴﾐo-

IalIaヴe îﾐ alteヴﾐaﾐță Iu ﾏaヴﾐe și saヴe.  

PlioIeﾐul este ヴepヴezeﾐtat pヴiﾐ ﾏeoțiaﾐ și le┗aﾐtiﾐ. Depozitele ﾏeoțiaﾐe suﾐt 

Ioﾐstituite diﾐ ﾐisipuヴi, ﾏaヴﾐe, gヴesie și IalIaヴe iaヴ Iele le┗aﾐtiﾐe diﾐ aヴgile și 

ﾐisipuヴi. Îﾐ suHsolul Ioﾏuﾐei Goヴﾐet e┝istă ヴezeヴ┗e de saヴe, IalIaヴ și petヴol, existând 

o ┗eIhe ﾏiﾐă de saヴe la aIest ﾏoﾏeﾐt aHaﾐdoﾐată și ﾏulte soﾐde Ie e┝tヴag petヴol 

îﾐ zoﾐă. 

ヲ.ヲ.Β FLORA ȘI FAUNA 

FLORA 

În cadrul peisajului natural, ┗egetația oIupă uﾐ loI îﾐseﾏﾐat, Ioﾐstituiﾐd uﾐul 

diﾐtヴe faItoヴii ﾐatuヴali Iu ﾏaヴe iﾏpoヴtaﾐță eIoﾐoﾏiIă.  

Coﾏuﾐa Goヴﾐet Ioヴespuﾐde, diﾐ puﾐIt de ┗edeヴe al floヴei și a fauﾐei, zoﾐei de 

deal suHIaヴpatiI. E┝istă o ┗aヴietate a speIiiloヴ, de la Iele ieヴHoase la Iele 

aヴHoヴesIeﾐte, făヴă să se iﾏpuﾐă o aﾐuﾏită gヴeutate îﾐ oヴdoﾐaヴea loヴ. 

Vegetația ierHoasă 

CaracteristiIe suﾐt: uヴziIa, Hヴustuヴii, lauヴul poヴIesI Iu floヴi ﾏaヴi și alHe Ia ﾐiște 

pâlﾐii și ﾏăselaヴița Iu floヴi gălHui, gヴeu ﾏiヴositoaヴe. Alătuヴi de aIestea se ﾏai 

îﾐtâlﾐesI: loHodă și holeヴă, sIaiul Iu fヴuIte o┗ale și taヴi, Iaヴe pヴiﾐzâﾐdu-se cu 



Strategia de dezvoltare locală a Coﾏuﾐei Gornet, județul Prahova, pentru perioada 2021-2027 

 

 
62 

ușuヴiﾐță de Hlaﾐa aﾐiﾏaleloヴ se poate ヴăspâﾐdi pe sute de kﾏ. Diﾐtヴe plaﾐtele 

îﾐtâlﾐite îﾐ Iヴo┗uヴi, aIolo uﾐde se stヴâﾐge apa diﾐ topiヴea zăpezii și pヴeIipitații, 

îﾐtâlﾐiﾏ: piヴul, ﾏohoヴul, iaヴHa gヴasă, IiuHoțiIa IuIului, ┗olHuヴa, ﾏăzăヴiIhea, Ioada 

șoヴiIelului, păpădia, tヴaista IioHaﾐului ş.a. Multe diﾐtヴe aIeste plaﾐte suﾐt dușﾏaﾐi 

ai agriculturii, din cauza peヴioadei sIuヴte de dez┗oltaヴe, îﾐﾏulțiヴii ヴapide și stâヴpiヴii 

anevoioase. 

Vegetația arHoresIeﾐtă 

Pe teヴitoヴiul Ioﾏuﾐei Goヴﾐet păduヴea oIupa o supヴafață de ヱヱヶ ha. Dintre 

plaﾐtele leﾏﾐoase pe Iaヴe le îﾐtâlﾐiﾏ îﾐ aIeste păduヴi aﾏiﾐtiﾏ: stejaヴul, goヴuﾐ, 

fヴasiﾐ, tei, Ioヴﾐul, ﾏăIeșul, aluﾐul, sIuﾏpie etI. 

Îﾐ ﾏoﾏeﾐtul de fa縁ă păduヴea diﾐ Goヴﾐet este lipsită de Ioﾐtiﾐuitate și se 

îﾐfățișează suH foヴﾏa uﾐoヴ paヴIele fヴagﾏeﾐtate îﾐ ﾏai ﾏulte tヴupuヴi de păduヴe. 

FAUNA 

Cele ﾏai IuﾐosIute păsăヴi diﾐ zoﾐa aﾐalizată suﾐt: ┗ヴaHia, ヴâﾐduﾐiIa 

ﾏigヴatoaヴe, Iioaヴa, stăﾐIuța, pヴepelița sau pitpalaIul Iaヴe-și faIe IuiH pヴiﾐtヴe ieヴHuヴi 

și tufișuヴi, gヴauヴul asoIiat îﾐ stoluヴi ﾏaヴi, IioIâヴlia de ţăヴăgaﾐ. Păsăヴile ヴăpitoaヴe 

suﾐt ヴepヴezeﾐtate de șoヴeIaヴul ﾏaヴe și uliul. Maﾏifeヴele IaヴaIteヴistiIe ヴăﾏâﾐ 

ヴozătoaヴele. Cele ﾏai ヴăspâﾐdite suﾐt: popâﾐdăul și hâヴIiogul, a Iăヴoヴ aヴie de 

ヴăspâﾐdiヴe IoiﾐIide Iu aヴealul agヴiIultuヴii iﾐteﾐsi┗e. Alte ヴozătoaヴe: șoaヴeIele de 

Iâﾏp, oヴHetele sau Iățelul paﾏatului, șoHolaﾐul de Iâﾏp, iepuヴele de Iâﾏp. Fauﾐa 

zoﾐei Iupヴiﾐde și ﾐuﾏeヴoase speIii de iﾐseIte: Iosașul ┗eヴde, aseﾏăﾐătoヴ Iu 

lăIustele, gヴeieヴii gヴași și Iălugăヴița. Diﾐtヴe Ioleopteヴe, IaヴaIteヴistiIe suﾐt speIiile de 

scarabei, care-și depuﾐ ouăle îﾐ sfeヴe ﾏiIi de Hălegaヴ, Iaヴe ulteヴioヴ suﾐt îﾏpiﾐse Iu 

piIioaヴele diﾐ spate spヴe loIuヴi adăpostite. 
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Fauﾐa de pădure 

Îﾐ păduヴi, pe lâﾐgă di┗eヴsitatea și ﾐuﾏăヴul ﾏaヴe de speIii de plaﾐte, tヴăiesI și 

o ﾏulțiﾏe de speIii de animale dintre care mai frecvente sunt cele din grupul 

ﾐe┗eヴteHヴateloヴ. Diﾐtヴe aIestea, se îﾐtâlﾐesI ﾏelIi, păiaﾐjeﾐi, gâﾐdaIi, flutuヴi, alHiﾐe 

etI. Cel ﾏai IuﾐosIut ﾏelI este ﾏelIul de li┗adă, pe Iaヴe îl ┗edeﾏ Iâﾐd plouă 

aluﾐeIâﾐd pe solul și fヴuﾐzișul umed. Dintre coleoptere (gândaci) cel mai interesant 

gâﾐdaI diﾐtヴe Iei Ie se îﾐtâlﾐesI îﾐ zoﾐă este ヴădașIa. Flutuヴii ふLepidopteヴeleぶ suﾐt 

ヴepヴezeﾐtați pヴiﾐ oﾏida stejaヴului și flutuヴele de aヴțaヴ. 

Foaヴte Hogată este fauﾐa ﾏăヴuﾐtă a fヴuﾐzaヴului, foヴﾏată din râme, miriapode, 

┗iespi, păiaﾐjeﾐi. Diﾐtヴe ┗eヴteHヴate, îﾐ păduヴea diﾐ zoﾐă apaヴ HatヴaIieﾐi, ヴeptile, 

păsăヴi și ﾏaﾏifeヴe. Uﾐ HatヴaIiaﾐ des îﾐtâlﾐit pe sisteﾏul foliaヴ al aヴHoヴiloヴ și 

aヴHuștiloヴ este HヴotăIelul. 

Diﾐtヴe ヴeptile aﾏiﾐtiﾏ: șaヴpele oヴH, gușteヴul, șeヴpii ﾐe┗eﾐiﾐoși - șaヴpele de 

Iasă și șaヴpele de păduヴe. 

Diﾐ luﾏea păsăヴiloヴ, IaヴaIteヴistiIe zoﾐei studiate suﾐt: pヴi┗ighetoaヴea, 

pițigoiul, IioIăﾐitoaヴea, IioIâヴlia de păduヴe, pupăza, fazaﾐul. 

Mamiferele cele mai cunoscute sunt: iepurele, ariciul, bursucul, vulpea, 

┗e┗eヴița, Iăpヴioaヴa, Iăpヴioヴul, ﾏistヴețul. 

2.2.9  REȚELELE TEHNICO-EDILITARE 

Coﾏuﾐa Goヴﾐet aヴe aIIes la șoseaua DJヲンヱ, Iaヴe leagă Măguヴele de ţăltești și 

aヴe legătuヴă cu DN1A.  

Alte pヴiﾐIipale Iăi de IoﾏuﾐiIație suﾐt: DN ヱA – DC 43, DC 44, DC 44A - stヴăzi 

comunale. Lungimea totala a drumurilor din comuna este de cca. 55,97 km. 
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Mare parte din drumurile din comuna Gornet sunt asfaltate. 

 

Pe stヴada PヴiﾐIipală diﾐ satul Goヴﾐet se ヴegăsește și uﾐ tヴotuaヴ, aIesta 

asigurând accesul îﾐ Ioﾐdiții de siguヴaﾐță Iătヴe oHieIti┗ele iﾏpoヴtaﾐte diﾐ sat 

ふșIoală, HiseヴiIă și pヴiﾏăヴieぶ. 
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Îﾐ Ioﾏuﾐa Goヴﾐet au fost aﾏeﾐajate o ﾏaヴe paヴte diﾐ șaﾐțuヴile e┝isteﾐte.  

 

Satul Gornet este dotat Iu iﾐfヴastヴuItuヴă de gaz ﾏetaﾐ îﾐIă diﾐ aﾐul ヱΓΓヶ 

pヴeIuﾏ și apă Iuヴeﾐtă. În pヴezeﾐt, se luIヴează la ヴealizaヴea sisteﾏului de Iaﾐalizaヴe 

și a stației de epuヴaヴe. 
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Îﾐ satele CuiH, NuIet și ţogdăﾐești e┝istă doaヴ apă Iuヴeﾐtă. 

Toată Ioﾏuﾐa este ヴaIoヴdată la ヴețeaua eleItヴiIă, totodată iluﾏiﾐatul puHliI 

este modernizat cu becuri LED. 
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2.2.10. ECONOMIA 

Îﾐ topul aIti┗itățiloヴ desfășuヴate la ﾐi┗elul Ioﾏuﾐei Goヴﾐet se ヴegăsesI: 

faHヴiIaヴea pヴepaヴateloヴ peﾐtヴu hヴaﾐa aﾐiﾏaleloヴ de feヴﾏă, Ioﾏeヴțul Iu aﾏăﾐuﾐtul 

îﾐ ﾏagaziﾐe ﾐespeIializate, Iu ┗âﾐzaヴe pヴedoﾏiﾐaﾐtă de pヴoduse aliﾏeﾐtaヴe, 

Hăutuヴi și tutuﾐ, luIヴăヴi de IoﾐstヴuIții a Ilădiヴiloヴ ヴezideﾐțiale si ﾐeヴezideﾐțiale.  

Nuﾏăヴul ageﾐțiloヴ eIoﾐoﾏiIi diﾐ Ioﾏuﾐa Goヴﾐet este de 125, reprezentând 

0,18% diﾐ totalul ageﾐțiloヴ eIoﾐoﾏiIi diﾐ județul Pヴaho┗a. 

Cifヴa de afaIeヴi a ageﾐțiloヴ eIoﾐoﾏiIi diﾐ Iomuna Gornet este de 20,5 

milioane lei (4,7 ﾏilioaﾐe euヴoぶ, ヴepヴezeﾐtâﾐd ヰ,ヰン% diﾐ Iifヴa de afaIeヴi diﾐ județul 

Prahova. 

Pヴofitul ageﾐțiloヴ eIoﾐoﾏiIi diﾐ Ioﾏuﾐa Goヴﾐet este de 4,1 milioane lei 

(930.303 euro), reprezentând 0,09% din profitul net realizat în județul Pヴaho┗a. 
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Top opeヴatoヴi eIoﾐoﾏiIi diﾐ Ioﾏuﾐa Goヴﾐet după Iifヴa de afaIeヴi:  

Nr. 
crt. 

Operator economic Cifra de afaceri 2020 

1.  SC METITEX AGRO FOOD SRL 12,9 milioane lei (2,9 milioane euro) 

2.  SC OLIMP 1993 SRL 2,6 milioane lei (597.477 euro) 

3.  SC FLABOR LICSPROD SRL 1,6 milioane lei (358.489 euro) 

4.  SC ROBERT&ADI CONSTRUCT SRL 773.023 lei (175.687 euro) 

5.  SC SL & M EUROSERV MARKETING SRL 448.124 lei (101.846 euro) 
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 Domeniile cu cea mai mare cifră de afaIeri diﾐ Ioﾏuﾐa Gornet suﾐt urﾏătoarele: 

1. CAEN: 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă - 12,9 

milioane lei (2,9 milioane euro); 

2. CAEN: 4711 - Comerț cu aﾏăﾐuﾐtul în magazine nespecializate, cu vânzare 

predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun - 3,8 milioane lei (860.357 

euro); 

3. CAEN: 2313 - Fabricarea articolelor din sticlă - 1,6 milioane lei (358.489 euro); 

4. CAEN: 4120 - LuIヴăヴi de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale -

950.331 lei (215.984 euro); 

5. CAEN: 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. - 448.124 

lei (101.846 euro). 
 

 Doﾏeﾐiile Iu Iel ﾏai ﾏare profit diﾐ Ioﾏuﾐa Gorﾐet suﾐt urﾏătoarele: 

1. CAEN: 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă - 2 

milioane lei (453.256 euro); 

2. CAEN: 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 

predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun - 1,3 milioane lei (297.523 

euro); 

3. CAEN: 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor ヴezideﾐțiale și ﾐeヴezideﾐțiale - 

313.890 lei (71.339 euro); 

4. CAEN: 2313 - Fabricarea articolelor din sticlă - 199.568 lei (45.356 euro); 

5. CAEN: 8299 - Alte aIti┗ități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. - 132.214 

lei (30.049 euro). 
 

 Doﾏeﾐiile Iu Iei ﾏai ﾏulți aﾐgajați diﾐ Ioﾏuﾐa Gornet suﾐt urﾏătoarele:  

1. CAEN: 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă - 30 

aﾐgajați;  
2. CAEN: 4711 - Coﾏeヴț Iu aﾏăﾐuﾐtul îﾐ ﾏagaziﾐe ﾐespeIializate, Iu ┗âﾐzaヴe 

pヴedoﾏiﾐaﾐtă de pヴoduse aliﾏeﾐtaヴe, Hăutuヴi și tutuﾐ - 22 angajați; 
3. CAEN: 4120 - LuIヴăヴi de IoﾐstヴuIții a Ilădiヴiloヴ ヴezideﾐțiale și ﾐeヴezideﾐțiale - 9 

aﾐgajați; 
4. CAEN: 2313 - Fabricarea articolelor din sticlă - 9 aﾐgajați; 

https://www.topfirme.com/judet/giurgiu/localitate/ogrezeni/caen/4221/
https://www.topfirme.com/judet/giurgiu/localitate/ogrezeni/caen/4221/
https://www.topfirme.com/judet/giurgiu/localitate/ogrezeni/caen/4221/
https://www.topfirme.com/judet/giurgiu/localitate/ogrezeni/caen/4221/
https://www.topfirme.com/judet/giurgiu/localitate/ogrezeni/caen/4120/
https://www.topfirme.com/judet/giurgiu/localitate/ogrezeni/caen/4120/
https://www.topfirme.com/judet/giurgiu/localitate/ogrezeni/caen/4120/
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5. CAEN: 8553 - Școli de conducere (pilotaj) - 7 aﾐgajați. 
 

Fabrica de furaje din Gornet (SC METITEX AGRO FOOD SRL) 

 
 

Potヴi┗it HG ﾐヴ. ヴ/ヲヰヲヱ peﾐtヴu staHiliヴea salaヴiului de Hază ﾏiﾐiﾏ Hヴut pe țaヴă 

gaヴaﾐtat îﾐ plată,  salaヴiul de Hază ﾏiﾐiﾏ Hヴut pe țaヴă gaヴaﾐtat îﾐ plată este de ヲ.ンヰヰ 

lei, iaヴ peﾐtヴu salaヴiații Iu studii supeヴioaヴe, Iu ┗eIhiﾏe îﾐ ﾏuﾐIă de Iel puțiﾐ uﾐ aﾐ 

îﾐ doﾏeﾐiul studiiloヴ supeヴioaヴe, salaヴiul de Hază ﾏiﾐiﾏ Hヴut pe țaヴă gaヴaﾐtat îﾐ 

plată este de ヲ.ンヵヰ lei. Îﾐ peヴioada Iupヴiﾐsă îﾐtヴe ヱ iaﾐuaヴie ヲヰヲヰ și ンヱ deIeﾏHヴie 

ヲヰヲΒ peﾐtヴu doﾏeﾐiul IoﾐstヴuIțiiloヴ, OUG ﾐヴ. ヱヱヴ/ヲヰヱΒ Iu ﾏodifiIăヴile și 

Ioﾏpletăヴile ulteヴioaヴe, staHilește salaヴiul de Hază ﾏiﾐiﾏ Hヴut pe țaヴă gaヴaﾐtat îﾐ 

plată de ン.ヰヰヰ lei. 

Coﾐfoヴﾏ dateloヴ puHliIate de DiヴeIția Județeaﾐă de “tatistiIă Prahova, în anul 

ヲヰヲヰ la ﾐi┗elul județului Prahova, Iâștigul salaヴial ﾏediu net a fost 3.231 lei. 
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2.2.11 AGRICULTURA 

Fondul funciar al comunei Gornet este constituit de totalitatea terenurilor 

aflate îﾐ liﾏitele sale adﾏiﾐistヴati┗e. PヴiﾐIipalele Iategoヴii de folosiﾐță a foﾐdului 

fuﾐIiaヴ, îﾐ fuﾐIție de destiﾐația teヴeﾐuヴiloヴ, suﾐt: aヴaHil, ┗ii, li┗ezi, pășuﾐi, fâﾐețe, 

păduヴi, ape, teヴeﾐuヴi oIupate Iu Ilădiヴi, teヴeﾐuヴi oIupate Iu Iăi de IoﾏuﾐiIație, alte 

supヴafețe. 

 

 “upヴafața agヴiIolă după ﾏodul de folosiﾐță: 

Suprafața agriIolă ふHAぶ 

Arabil 733 

Pășuﾐi 726 

Păduヴe 101 

Vii și pepiﾐieヴe ┗itiIole 42 

Li┗ezi și pepiﾐieヴe poﾏiIole 116 

TOTAL 1718 
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PヴoduIțiile Iultuヴiloヴ agヴiIole suﾐt ┗aヴiaHile atât îﾐ tiﾏp, Iât și îﾐ spațiu, 

sIădeヴea aIestoヴa fiiﾐd destul de fヴeI┗eﾐtă îﾐ fuﾐIție de o seヴie de faItoヴi Iaヴe 

Iupヴiﾐd Ioﾐdițiile ﾏeteoヴologiIe ﾐefa┗oヴaHile îﾐ fazele de ┗egetație, pヴopヴietățile 

loIale ale solului ふfeヴtilitate ﾐatuヴală, uﾏiditate, paﾐtă, te┝tuヴă, poヴozitateぶ, tipul de 

agヴotehﾐiIă, efiIieﾐța asolaﾏeﾐteloヴ, gヴadul de făヴâﾏițaヴe a pヴopヴietății, pヴoIesele 

de aluﾐeIaヴe îﾐ ﾏasă sau eヴoziuﾐea solului, riscul de inundabilitate a terenurilor 

agヴiIole și IaヴaIteヴul spoヴadiI al luIヴăヴiloヴ aﾏelioヴati┗e.  

Cei ﾏai ﾏulți loIalﾐiIi 

Iulti┗ă poヴuﾏH pe 

supヴafețele de teヴeﾐ pヴopヴii. 

Datoヴită paヴtiIulaヴitățiloヴ 

biologice, porumbul nu este 

pヴeteﾐțios față de planta 

pヴeﾏeヴgătoaヴe, el putâﾐd fi 

Iulti┗at ﾏai ﾏulți aﾐi pe 

aIelași teヴeﾐ făヴă să se 

ﾏaﾐifeste feﾐoﾏeﾐul de oHoseală al solului. 

O altă parte din supヴafețele de pe ヴaza Ioﾏuﾐei Goヴﾐet este utilizată pentru 

cultivarea grâului. Fertilizarea lanurilor de grâu este ﾏoti┗ată pヴiﾐ faptul Iă, îﾐ lipsa 

aIestoヴa, pヴoduIti┗itatea este ヴedusă, Ialitatea gヴâului este slaHă, oHțiﾐâﾐdu-se mai 

ﾏult gヴâu fuヴajeヴ și ﾏai puțiﾐ gヴâu de paﾐifiIație, Iaヴe poate fi IoﾏeヴIializat la 

pヴețuヴi ﾏai Huﾐe. 

O altă paヴte diﾐ supヴafețele agヴiIole diﾐ Ioﾏuﾐa Goヴﾐet este ヴepヴezeﾐtată de 

li┗ezile de poﾏi fヴuItifeヴi, îﾐ speIial pヴuﾐi, li┗ezile de ┗iță de ┗ie și plaﾐtații de fヴuIte 
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de păduヴe ふzﾏeuヴă și IoaIăzeぶ. Zmeura reprezentând și pヴiﾐIipalul „Hヴaﾐdざ al 

comunei Gornet, aceasta fiind renumită la ﾐi┗el ﾐațioﾐal. 

 

Sursa: https://www.primarph.ro/sambata-zmeura-sarbatorita-la-gornet/ 

Îﾐ gヴădiﾐile pヴopヴii, loIalﾐiIii diﾐ Ioﾏuﾐa Goヴﾐet Iulti┗ă zarzavaturi, utilizate 

preponderent în consumul propriu, dar o parte din zarzavaturile cultivate se 

comeヴIializează îﾐ piețele diﾐ Ploiești. 

 

 

2.2.12 MEDIUL ȘI COLECTAREA DEȘEURILOR 

 
Datoヴită poziției Ioﾏuﾐei și a aeヴului deoseHit de Iuヴat, îﾐ Ioﾏuﾐă au îﾐIeput 

să pătヴuﾐdă Ietățeﾐi diﾐ Ploiești, ţuIuヴești și diﾐ alte oヴașe, Iaヴe găsesI aiIi o oază 

de liﾐiște.  

Poluaヴea ﾏediului a de┗eﾐit uﾐa diﾐtヴe Iele ﾏai dezHătute pヴoHleﾏe ale 

Ioﾐteﾏpoヴaﾐeității și uﾐa de pヴiﾏ oヴdiﾐ peﾐtヴu IoﾐduIeヴea soIietății. Oﾏul și 

ﾏediul suﾐt eﾐtități iﾐsepaヴaHile, e┝isteﾐța oﾏului fiiﾐd depeﾐdeﾐtă de ﾏediu, iaヴ 
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factorii de mediu (aeヴul, apa, solulぶ se pot ﾏodifiIa, îﾐ uヴﾏa folosiヴii loヴ de Iătヴe oﾏ. 

Pヴotejaヴea ﾏediului ﾐostヴu îﾐIoﾐjuヴătoヴ îﾐ HeﾐefiIiul geﾐeヴațiiloヴ ┗iitoaヴe ヴepヴeziﾐtă 

uﾐa diﾐtヴe pヴo┗oIăヴile ﾏajoヴe ale epoIii ﾐoastヴe.  

A┗âﾐd îﾐ ┗edeヴe pヴiﾐIipalele tヴăsătuヴi IaヴaIteヴistice ale mediului rural, acesta 

deteヴﾏiﾐă uﾐ gヴad sIăzut de poluaヴe pヴiﾐ lipsa agloﾏeヴației uﾏaﾐe, lipsa 

agloﾏeヴației ヴutieヴe, daヴ și a iﾐdustヴiei ﾏai puțiﾐ dez┗oltate. Calitatea aeヴului îﾐ 

comuna Gornet ofeヴă Ioﾐdiții Huﾐe de tヴai peﾐtヴu loIuitoヴii aIesteia.  

 

În prezent, colectarea deșeuヴiloヴ în comuna 

Goヴﾐet, se ヴealizează de Iătヴe fiヴﾏa SC ROSAL GRUP SA. 

Serviciile publice de salubrizare cuprind:  

▪ Precolectarea, colectarea și transportul 

deșeuヴiloヴ urbane precolectate neselectiv, inclusiv a 

deșeuヴilor toxice periculoase din deșeuヴile menajere cu 

e┝Iepția celor cu regim special, de la populație, asoIiații de proprietari, ageﾐți 

economici, iﾐstituții publice;  

▪ Colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeuヴiloヴ voluminoase 

provenite de la populație, iﾐstituții publice și ageﾐți economici, neasimilabile celor 

menajere (mobilier, deșeuヴi de echipamente electrice, electronice și electrocasnice, 

etc.);  

▪ Colectarea, transportul deșeuヴiloヴ rezultate din activitatea de IoﾐstヴuIții și 

deﾏolăヴi și eliminarea deșeuヴiloヴ pヴo┗eﾐite diﾐ gospodăヴiile populației generate de 

activitatea de reamenajare și ヴeaHilitaヴe iﾐteヴioaヴă a loIuiﾐțeloヴ. 
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2.2.13 “ĂNĂTATEA 

Calitatea seヴ┗iIiiloヴ de săﾐătate puHliIă Iaヴe suﾐt aIIesiHile peﾐtヴu loIuitoヴii 

uﾐei loIalități sau regiuni are o influență desă┗âヴșită asupヴa Ialității ┗ieții loIale și 

asupヴa Huﾐăstăヴii loIuitoヴiloヴ.  

În comuna Gornet 

fuﾐIțioﾐează uﾐ 

dispensar uman, acesta 

găzduiește două 

cabinete medicale de 

familie, o farmacie și uﾐ 

cabinet stomatologic.  

În cadrul 

cabinetelor de familie își 

desfășoaヴă aIti┗itatea ヲ 

medici de familie, 

acoperind nevoile 

medicale ale locuitorilor 

din comuna Gornet.  

Apヴopヴieヴea față de MuﾐiIipiul Ploiești și Oヴașul Văleﾐii de Muﾐte ofeヴă 

posibilitatea locuitorilor din cadrul comunei să aiHă aIIes la seヴ┗iIii ﾏediIale de 

nivel înalt. 
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2.2.14 EDUCAȚIA 

Îﾐ Ioﾏuﾐa Goヴﾐet fuﾐIțioﾐează o siﾐguヴă șIoală „ȘIoala Giﾏﾐazială Goヴﾐetざ, 

Ie Iupヴiﾐde atât îﾐ┗ățăﾏâﾐtul pヴiﾏaヴ Iât și Iel giﾏﾐazial. AIeasta Iooヴdoﾐează 

aIti┗itatea tutuヴoヴ uﾐițiloヴ șIolaヴe diﾐ Ioﾏuﾐă.  

 

La uﾐitățile șIolaヴe diﾐ comuna Gornet își desfășoaヴă aIti┗itatea doar copiii 

îﾐsIヴiși la gヴădiﾐițe, ele┗ii îﾐsIヴiși îﾐ îﾐ┗ățăﾏâﾐtul pヴiﾏaヴ și ele┗ii îﾐsIヴiși îﾐ 

îﾐ┗ățăﾏâﾐtul giﾏﾐazial.  

Ele┗ii îﾐsIヴiși îﾐ îﾐ┗ățăﾏâﾐtul liIeal își continuă foヴﾏaヴea eduIațioﾐală îﾐ 

cadrul liceelor din Ploiești. 

“tudeﾐții diﾐ Ioﾏuﾐa Goヴﾐet se oヴieﾐtează Iătヴe faIultățile diﾐ juヴul 

loIalității, ヴespeIti┗ FaIultatea de Petヴol și Gaze diﾐ Ploiești, Uﾐi┗eヴsitatea diﾐ 

ţuIuヴești și Uﾐi┗eヴsitatea Tヴaﾐsil┗aﾐia din Bヴașo┗.  
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Potrivit datelor furnizate de ヴepヴezeﾐtaﾐții șIolii diﾐ Ioﾏuﾐa Goヴﾐet, la nivelul 

anului 2021, îﾐ Ioﾏuﾐa Goヴﾐet populația șIolaヴă este de 227 Iopii. Diﾐtヴe aIeștia, 

45 copii sunt îﾐsIヴiși la gヴădiﾐiță, 93 Iopii îﾐ îﾐ┗ățăﾏâﾐtul primar și 84 copii în 

îﾐ┗ățăﾏâﾐtul giﾏﾐazial.  

 
 

AIti┗itatea didaItiIă din comuna Gornet, la nivelul anului 2021 este deヴulată 

de cele 20 de cadre didactice. 

ȘIoala Giﾏﾐazială Goヴﾐet, Iooヴdoﾐează aIti┗itatea Ieloヴ 5 uﾐități șIolaヴe, 

respectiv: 

 Școala Gornet, sat Gornet, jud. Prahova; 

 Școala Cuib, sat Cuib, jud. Prahova; 

 Școala Nucet, sat Nucet, jud. Prahova; 

 Gヴădiﾐița Gornet; 

 Gヴădiﾐița Cuib. 

 Școala Gornet, sat Gornet, jud. Prahova  
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AIeasta este Iea ﾏai ﾏaヴe uﾐitate șIolaヴă diﾐ Ioﾏuﾐa Goヴﾐet. AiIi își 

desfășoaヴă aIti┗itatea ﾏajoヴitatea pヴofesoヴiloヴ și peヴsoﾐalul adﾏiﾐistヴati┗ al ȘIolii 

gimnaziale Gornet. 

În cadrul acesteia îﾐ┗ață ele┗ii îﾐsIヴiși la îﾐ┗ățăﾏâﾐtul pヴiﾏaヴ și Iel giﾏﾐazial. 

Nuﾏăヴul ele┗iloヴ Iaヴe îﾐ┗ață îﾐ uﾐitatea șIolaヴă diﾐ satul Goヴﾐet este de 169, 

îﾏpăヴțiți astfel: 

- ciclul primar: 85 elevi; 

- ciclul gimnazial: 84 elevi. 

 

 

 

 

 

 ȘIoala CuiH și Grădiﾐița Cuib, sat Cuib, jud. Prahova 
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Îﾐ uﾐitatea șIolaヴă diﾐ satul CuiH îﾐ┗ață ﾏai puțiﾐi ele┗i Ia îﾐ Iea din satul 

Goヴﾐet, aiIi își desfășoaヴă aIti┗itatea Γ ele┗i, aIeștia fiiﾐd îﾐsIヴiși doaヴ la IiIlul 

primar. 

Îﾐ Iadヴul aIeleiași Ilădiヴi fuﾐIțioﾐează și Gヴădiﾐița CuiH, aiIi îﾐ┗ățâﾐd 9 

pヴeșIolaヴi. 
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 Școala Nucet, sat Nucet, jud. Prahova 

În unitatea șIolaヴă diﾐ satul NuIet îﾐ┗ață ヴ Iopii, aIeștia fiiﾐd îﾐsIヴiși doaヴ la 

ciclul primar. 
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 Grădiﾐița Gorﾐet, sat Gorﾐet, jud. Prahova 

Clădiヴea Gヴădiﾐiței se află Ihiaヴ lâﾐgă șIoala diﾐ satul Goヴﾐet. AiIi își 

desfășoaヴă aIti┗itatea ンヶ de pヴeșIolaヴi. 

 

2.2.15  ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI TURI“TICE 

AItivitățile soIio-culturale 

Viața Iultuヴală și spoヴti┗ă a uﾐei loIalități aヴe uﾐ iﾏpaIt seﾏﾐifiIati┗ îﾐ 

Iヴeșteヴea Ialității ┗ieții loIuitoヴiloヴ săi, Iultuヴa a┗âﾐd uﾐ ヴol iﾏpoヴtaﾐt îﾐ dez┗oltaヴe.  

Îﾐ Ioﾏuﾐa Goヴﾐet e┝istă uﾐ Iăﾏiﾐ Iultuヴal îﾐ satul Goヴﾐet și uﾐ Iăﾏiﾐ Iultuヴal 

în satul Nucet. 

 

 

 



Strategia de dezvoltare locală a Coﾏuﾐei Gornet, județul Prahova, pentru perioada 2021-2027 

 

 
82 

Căﾏiﾐul Iultural diﾐ satul Gorﾐet 

 

Căﾏiﾐul Iultural diﾐ satul 

Nucet  
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Îﾐ Iadヴul Iăﾏiﾐeloヴ Iultuヴale suﾐt desfășuヴate diverse evenimente la nivel 

loIal, pヴiﾐtヴe aIestea se ﾐuﾏăヴă e┗eﾐiﾏeﾐtele pヴi┗ate: ﾐuﾐți, Hotezuヴi, parastase, 

petヴeIeヴi pヴi┗ate și e┗eﾐiﾏeﾐtele puHliIe: seヴHăヴi, șediﾐțe pe di┗eヴse suHieIte, 

dezbateri politice. 

Totodată, îﾐ Iadヴul Iăﾏiﾐului Iultuヴal diﾐ satul Goヴﾐet, fetele de la AﾐsaﾏHlul 

Goヴﾐet se pヴegătesI peﾐtヴu speItaIolele la Iaヴe paヴtiIipă. 

În coﾏuﾐă fuﾐIțioﾐează îﾐ Iadヴul școlii diﾐ satul Goヴﾐet și îﾐ Iadヴul Ilădiヴii 

dispensarului uman două HiHlioteIi Ioﾏuﾐale Ie au o IoleIție de peste 13000 Iăヴți.  

La ﾐi┗elul Ioﾏuﾐei își desfășoaヴă aIti┗itatea 

IluHul de fotHal Voiﾐța Goヴﾐet. 

Echipa de fotbal este membru afiliat în 

Iadヴul AsoIiației Județeﾐe de FotHal Pヴaho┗a. 

Îﾐ pヴezeﾐt, eIhipa de fotHal joaIă îﾐ LIGA ţ 

NORD, sezoﾐ ヲヰヲヱ/ヲヰヲヲ de la ﾐi┗elul Județului 

Prahova. 
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EIhipa de fotHal Voiﾐța Goヴﾐet joaIă pe teヴeﾐul pヴopヴiu Ie se află îﾐ satul 

Gornet, teヴeﾐ Ie este dotat Iu o Hază spoヴti┗ă ﾏodeヴﾐă. 

Baza sportivă diﾐ satul Gorﾐet 

 

Terenul de fotbal din satul Gornet 
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Îﾐ Iuヴtea șIolii diﾐ satul Goヴﾐet ヴegăsiﾏ uﾐ teヴeﾐ de fotHal siﾐtetiI, aIesta 

este desIhis îﾐ toată peヴioada aﾐului peﾐtヴu disputaヴea paヴtidelor de fotbal sau tenis 

de picior. 

Terenul sintetic din satul Gornet 
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 Biserica din satul Nucet 

La Nucet, în august 2009 s-a început construirea noii biserici purtând hramul 

„Sfântul Dumitruざ la fel Ia Iea ┗eIhe. CoﾐstヴuIția este ヴidiIată diﾐ ţCA a┗âﾐd 

iﾐfヴastヴuItuヴa de Hetoﾐ, fiiﾐd dotată Iu tâﾏplăヴie teヴﾏopaﾐ de la feヴestヴe pâﾐă la 

uși. Îﾐ Ieea Ie pヴi┗ește Iatapeteasﾏa, aIeasta este ヴealizată diﾐ leﾏﾐ sIulptat, 

┗opsită și lăIuită.  

AIeastă HiseヴiIă este ヴidiIată îﾐ Ieﾐtヴul satului NuIet, lâﾐgă șIoală.  

 

 Biserica din satul Cuib 

La CuiH, fuﾐIțioﾐează HiseヴiIa ┗eIhe a┗âﾐd hヴaﾏul „“fiﾐții Aヴhaﾐgheli Mihail și 

Ga┗ヴiilざ.  
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 Biserica din satul Gornet 

Îﾐ satul Goヴﾐet a fost Ioﾐstヴuită o HiseヴiIă ﾐouă, Iaヴe să găzduiasIă 

IヴediﾐIioșii diﾐ toată loIalitatea. ţiseヴiIa diﾐ satul Goヴﾐet poaヴtă hヴaﾏul „“fiﾐtei 

Cu┗ioase PaヴasIhe┗aざ. 

AIeasta este Iea ﾏai ﾏaヴe HiseヴiIă de pe ヴaza loIalității Gornet. 

 

Îﾐ pヴezeﾐt, HiseヴiIa este piItată îﾐ pヴopoヴție de Γヰ%. 
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Îﾐ Ioﾏuﾐa Goヴﾐet Iultuヴa ヴeligioasă oIupă o poziție iﾏpoヴtaﾐtă îﾐ ┗iața soIio-

Iultuヴală, dヴept uヴﾏaヴe, pe ヴaza loIalității se ヴegăsesI di┗eヴse oHieIti┗e pヴiﾐ 

iﾐteヴﾏediul Iăヴoヴa loIalﾐiIii își ﾏaﾐifestă atヴaIția Iătヴe di┗iﾐitate.  

„CruIea diﾐ Deal” îﾐIhiﾐată străﾏoșilor eroi 

 

Troița de lâﾐgă BiseriIa diﾐ satul Gorﾐet 
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Troița diﾐ satul CuiH 

 

AItivitățile turistiIe 

Comuna Gornet este recunoscută prin cultura zmeurei de gradină. O dată pe 

an, în pヴiﾏul sfâヴșit de săptăﾏâﾐă al luﾐii Iulie are loc Festivalul Zmeurei, eveniment 

ce adună toți loIuitoヴii Ioﾏuﾐei pヴeIuﾏ și a comunelor vecine dar și iubitorii de 

zmeură la săヴHătoヴiヴea fヴuItului Ie este pe gustul tutuヴoヴ. Cu ocazia acestui 

e┗eﾐiﾏeﾐt ﾏiIii pヴoduIătoヴi de zﾏeuヴă diﾐ Ioﾏuﾐa Goヴﾐet au pヴilejul de a ┗iﾐde 

zﾏeuヴă și pヴoduse Ie suﾐt procesate diﾐ zﾏeuヴă. 
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Comuna Gornet pヴiﾐ ヴelieful pe Iaヴe îl aヴe este iﾐteヴesaﾐtă peﾐtヴu pasioﾐații 

de motocros, ATV și alte ﾏașiﾐi de teヴeﾐ. 

 

În ceea ce pヴi┗ește aIti┗itățile recreative, copii din comuna Gornet își pot 

petヴeIe tiﾏpul liHeヴ îﾐ spațiile de joaIă de pe ヴaza loIalității. 
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2.2.16 TRANSPORTUL PUBLIC 

La nivelul comunei Gornet 

ﾐu e┝istă Ioﾏpaﾐii Iaヴe asiguヴa 

tヴaﾐspoヴtul puHliI Iălătoヴiloヴ îﾐ 

iﾐteヴioヴul loIalității. 

Tヴaﾐspoヴtul Iălătoヴiloヴ diﾐ 

Ioﾏuﾐa Goヴﾐet Iătヴe Ploiești și 

Văleﾐii de Munte este asigurat de 

Iătヴe opeヴatoヴul eIoﾐomic SC 

CHIVARAN COM SRL. Acesta 

asiguヴă tヴaﾐspoヴtul Iălătoヴiloヴ pヴiﾐ ﾏiIヴoHuzele diﾐ dotaヴe. 

 

2.2.17 CAPACITATEA ADMINI“TRATIVĂ 

Comuna Gornet 

este adﾏiﾐistヴată de uﾐ 

pヴiﾏaヴ și uﾐ Ioﾐsiliu 

local compus din 11 

consilieri.  

 

Primarul, Nicolae 

NegoițesIu, de la 

Partidul Social 

Democrat, este în 

fuﾐIție diﾐ ヲヰヱヲ.  
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ÎﾐIepâﾐd Iu alegeヴile loIale diﾐ ヲヰヲヰ, Ioﾐsiliul loIal aヴe uヴﾏătoaヴea 

Ioﾏpoﾐeﾐță pe paヴtide politiIe:  

 Partidul Social Democrat: 9 consilieri; 

 Paヴtidul Națioﾐal LiHeヴal: ヲ Ioﾐsilieヴi. 

 

Coﾐfoヴﾏ aﾐe┝ei ﾐヴ. ヱ la Hotăヴâヴea Coﾐsiliului LoIal Goヴﾐet, oヴgaﾐigヴaﾏa 

apaヴatului de speIialitate al pヴiﾏaヴului Ioﾏuﾐei Goヴﾐet aヴată astfel:  
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Sala de șediﾐță a Coﾐsiliului LoIal diﾐ Iadrul Priﾏăriei Gorﾐet 

 

2.2.17 SERVICIILE SOCIALE 
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În Iadヴul Pヴiﾏăヴiei Goヴﾐet e┝istă uﾐ ヴepヴezeﾐtaﾐt de Asistență Socială care se 

oIupă de gestioﾐaヴea pヴoHleﾏeloヴ de aIest tip. Acesta are misiunea de a identifica si 

de a soluțioﾐa pヴoHleﾏele soIiale ale Ioﾏuﾐității diﾐ doﾏeﾐiul pヴoteIției Iopilului, 

familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap si a 

oヴiIăヴoヴ peヴsoaﾐe aflate iﾐ ﾐe┗oie.  

 

Principalele sarcini ale reprezentantului sunt:  

- EfeItuaヴea de aﾐIhete soIiale soliIitate de difeヴite iﾐstituții sau peヴsoaﾐe îﾐ 

ceea ce privește soluțioﾐaヴea Ieヴeヴiloヴ peヴsoaﾐeloヴ Iu haﾐdiIap;  

- EfeItuaヴea de aﾐIhete soIiale la soliIitaヴea iﾐstaﾐțeloヴ de judeIată îﾐ 

┗edeヴea îﾐIヴediﾐțăヴii ﾏiﾐoヴiloヴ, pヴeIuﾏ și Iu pヴi┗iヴe la Ioﾐstataヴea ﾏodului de 

îngrijire a minorilor în familie;  

- Asigurarea seヴ┗iIiului de ヴelații Iu puHliIul îﾐ Ieea Ie pヴi┗ește pヴoHleﾏatiIa 

soIială a peヴsoaﾐeloヴ ┗âヴstﾐiIe și soluțioﾐaヴea îﾐ Ioﾐfoヴﾏitate Iu pヴe┗edeヴile legale;  

- Alte atヴiHuții staHilite pヴiﾐ lege, pヴiﾐ hotăヴâヴi ale Coﾐsiliului LoIal Goヴﾐet sau 

pヴiﾐ dispoziții ale Primarului;  
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- Pヴiﾏiヴea și îﾐtoIﾏiヴea dosaヴeloヴ de ajutoヴ soIial Ioﾐfoヴﾏ Legii ﾐヴ. ヴヱヶ/ヲヰヰヱ 

privind venitul minim garantat;  

- “taHiliヴea Iuaﾐtuﾏului ajutoヴului soIial și supuﾐeヴea spヴe apヴoHaヴe peﾐtヴu 

eﾏiteヴea dispoziției Pヴiﾏaヴului de aIoヴdaヴe a dヴeptului de ajutor social;  

- ÎﾐtoIﾏiヴea ade┗eヴiﾐțeloヴ de ┗eﾐit;  

- ÎﾐtoIﾏiヴea doIuﾏeﾐtației pヴi┗iﾐd aIoヴdaヴea dヴeptului de ajutoヴ de îﾐIălziヴe 

în perioada sezonului rece pentru beneficiarii de ajutor social;  

- ÎﾐtoIﾏiヴea doIuﾏeﾐtației pヴi┗iﾐd ヴespiﾐgeヴea, acordarea, suspendarea, 

ﾏodifiIaヴea și îﾐIetaヴea ajutoヴului soIial;  

- AItualizaヴea dosaヴeloヴ de ajutoヴ soIial, opeヴaヴea ﾏodifiIăヴiloヴ Ie se iﾏpuﾐ;  

- Pヴiﾏiヴea și îﾐtoIﾏiヴea doIuﾏeﾐtației îﾐ ┗edeヴea aIoヴdăヴii dヴeptuヴiloヴ 

pヴe┗ăzute de OUG ﾐヴ. ヱヰヵ/ヲヰヰヵ pヴi┗iﾐd aloIația faﾏilială Ioﾏpleﾏeﾐtaヴă și de 

susțiﾐeヴe peﾐtヴu faﾏilia ﾏoﾐopaヴeﾐtală;  

- AItualizaヴea dosaヴeloヴ îﾐtoIﾏite ふade┗eヴiﾐțe șIoală tヴiﾏestヴial, ┗eﾐituヴi la 

modificare);  

- EfeItuaヴea de aﾐIhete soIiale peﾐtヴu aIoヴdaヴea dヴeptului de aloIație 

faﾏilială Ioﾏpleﾏeﾐtaヴă și de susțiﾐeヴe peﾐtヴu faﾏilia ﾏoﾐopaヴeﾐtală;  

- Întocmirea anchetelor sociale pentru acordarea burselor sociale, medicale, 

pヴeIuﾏ și a ヴeIhiziteloヴ șIolaヴe gヴatuite;  

- ÎﾐtoIﾏiヴea dosaヴeloヴ peﾐtヴu aIoヴdaヴea dヴeptului pヴi┗iﾐd susțiﾐeヴea faﾏiliei 

îﾐ ┗edeヴea Iヴeșteヴii Iopilului paﾐă la ┗âヴsta de ヲ aﾐi, ヴespeIti┗ ン aﾐi îﾐ Iazul Iopilului 

cu handicap. 
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ン. CONTEXTUL EUROPEAN, NAȚIONAL ȘI REGIONAL 

3.1 STRATEGII EUROPENE 

Cadrul financiar multianual (CFM) sau bugetul pe termen lung al UE staHilește 

iﾐ┗estițiile Uﾐiuﾐii Euヴopeﾐe pe o peヴioadă de IiﾐIi pâﾐă la șapte aﾐi, îﾐ pヴoieIte și 

pヴogヴaﾏe Iaヴe Ioﾐsolidează ┗iitoヴul Euヴopei. 

Unul dintre motivele pentru care UE dispune de un buget pe termen lung, 

pヴeIuﾏ și de Hugete aﾐuale, este de a facilita planificarea programelor pe care UE 

doヴește să le fiﾐaﾐțeze și de a le spoヴi efiIieﾐța. De aseﾏeﾐea, Hugetul pe teヴﾏeﾐ 

luﾐg tヴeHuie să fie sufiIieﾐt de fle┝iHil peﾐtヴu a faIe față Iヴizeloヴ și situațiiloヴ de 

uヴgeﾐță ﾐepヴe┗ăzute, pヴeIuﾏ epideﾏia de Covid-19. Prin urmare, acesta include o 

serie de instrumente pentru a asigura folosirea fondurilor acolo unde este cel mai 

ﾐeIesaヴ îﾐ IiヴIuﾏstaﾐțe ﾐepヴe┗ăzute. 

Pe ヲΑ ﾏai ヲヰヲヰ, Ia ヴăspuﾐs la Iヴiza făヴă pヴeIedeﾐt Iauzată de paﾐdeﾏia de 

COVID-19, Comisia Europeaﾐă a pヴopus Iヴeaヴea instrumentului temporar de 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_940
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redresare NextGenerationEU, îﾐ ┗aloaヴe de Αヵヰ de ﾏiliaヴde EUR, pヴeIuﾏ și 

consolidarea fondurilor dedicate anumitor programe în cadrul bugetului UE pe 

termen lung pentru perioada 2021-2027. 

Pe 21 iulie 2020,  lideヴii UE au Ioﾐ┗eﾐit asupヴa uﾐui paIhet Iupヴiﾐzătoヴ îﾐ 

┗aloaヴe de ヱ.Βヲヴ,ン ﾏiliaヴde EUR, Iaヴe IoﾏHiﾐă suﾏa de ヱ.ヰΑヴ,ン ﾏiliaヴde EUR 

afeヴeﾐtă Cadヴului fiﾐaﾐIiaヴ ﾏultiaﾐual ふCFMぶ și un efort extraordinar de redresare în 

valoare de 750 de miliarde EUR, instrumentul NextGeneration EU. 

Cadrul financiar multianual, consolidat prin NextGeneration EU, va fi 

principalul instrument pentru punerea în aplicare a pachetului de redresare în 

vedeヴea aHoヴdăヴii IoﾐseIiﾐțeloヴ soIio-economice ale pandemiei de COVID-19. 

Acesta va contribui, de asemenea, la transformarea UE prin intermediul politicilor 

sale ﾏajoヴe, îﾐ speIial Iele ┗izâﾐd PaItul ┗eヴde euヴopeaﾐ, ヴe┗oluția digitală și 

ヴezilieﾐța. 

Pe 10 noieﾏHヴie ヲヰヲヰ, Paヴlaﾏeﾐtul Euヴopeaﾐ și țăヴile UE au ajuﾐs la uﾐ aIoヴd 

îﾐ Iadヴul Coﾐsiliului Iu pヴi┗iヴe la uヴﾏătoヴul Huget al UE pe teヴﾏeﾐ luﾐg și la 

instrumentul NextGenerationEU.  

Principalele elemente ale acordului sunt: 

ヱ. Peste ヵヰ % diﾐ suﾏă ┗a spヴijiﾐi modernizarea prin: 

 IeヴIetaヴe și iﾐo┗aヴe, pヴiﾐ iﾐteヴﾏediul Oヴizoﾐt Euヴopa; 

 tヴaﾐziție IliﾏatiIă și o tヴaﾐziție digitală eIhitaHile, pヴiﾐ iﾐteヴﾏediul 

Foﾐdului peﾐtヴu o tヴaﾐziție justă și al pヴogヴaﾏului Euヴopa digitală;  

 pヴegătiヴe, ヴedヴesaヴe și ヴezilieﾐță, pヴin intermediul Mecanismului de 

ヴedヴesaヴe și ヴezilieﾐță, al ヴesIEU și al uﾐui ﾐou pヴogヴaﾏ îﾐ doﾏeﾐiul 

săﾐătății, EUヴHealth. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_940
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ヲ. PolitiIile tヴadițioﾐale, pヴeIuﾏ Ioeziuﾐea și politiIa agriIolă Ioﾏuﾐă, vor 

beneficia în continuare de un sprijin financiar semnificativ, pentru a asigura 

staHilitatea pe tiﾏp de Iヴiză și ﾏodeヴﾐizaヴea aIestoヴa. 

3. Pentru IoﾏHaterea sIhiﾏHărilor IliﾏatiIe vor fi  dedicate 30% din 

fondurile UE – Iea ﾏai ﾏaヴe Iotă aloIată ┗ヴeodată diﾐ Hugetul euヴopeaﾐ.  

ヴ. PaIhetul aIoヴdă o ateﾐție deoseHită proteIției Hiodiversității și egalității 

de gen. 
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Prin bugetul pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Coﾏisia își pヴopuﾐe 

modernizarea politicii de coeziune, pヴiﾐIipala politiIă de iﾐ┗estiții a UE și uﾐa diﾐtヴe 

cele mai tangibile expresii ale solidarității, îﾐ Iadヴul a IiﾐIi oHieIti┗e de politiIă: 

1. O Euヴopă ﾏai iﾐteligeﾐtă – o tヴaﾐsfoヴﾏaヴe eIoﾐoﾏiIă iﾐo┗atoaヴe și 

iﾐteligeﾐtă. 

2. O Euヴopă ﾏai eIologiIă, Iu eﾏisii sIăzute de IaヴHoﾐ. 

3. O Euヴopă ﾏai IoﾐeItată – ﾏoHilitate și IoﾐeIti┗itate TIC ヴegioﾐală. 

4. O Europă ﾏai soIială – implementarea Pilonului european al drepturilor 

sociale. 

5. O Euヴopă ﾏai apヴoape de Ietățeﾐi – dez┗oltaヴea susteﾐaHilă și iﾐtegヴată a 

zoﾐeloヴ uヴHaﾐe, ヴuヴale și de Ioastă pヴiﾐ iﾐițiati┗e loIale. 

PolitiIa de Ioeziuﾐe și politiIa agriIolă Ioﾏuﾐă ┗oヴ Ioﾐtiﾐua să pヴiﾏeasIă 

fiﾐaﾐțaヴe seﾏﾐifiIati┗ă și ┗oヴ fi ﾏodeヴﾐizate peﾐtヴu a se asiguヴa Iă aIestea 

IoﾐtヴiHuie Iel ﾏai Hiﾐe la ヴedヴesaヴea eIoﾐoﾏiIă a Euヴopei și la oHieIti┗ele eIologiIe 

și digitale ale UE. 

Peﾐtヴu a spヴijiﾐi tヴaﾐziția digitală, se ┗a îﾐfiiﾐța uﾐ ﾐou pヴogヴaﾏ de fiﾐaﾐțaヴe, 

Europa digitală, peﾐtヴu a pヴoﾏo┗a laﾐsaヴea pe sIaヴă laヴgă și adoptaヴea tehﾐologiiloヴ 

digitale Iheie, Iuﾏ aヴ fi apliIațiile de iﾐteligeﾐță aヴtifiIială și iﾐstヴuﾏeﾐtele de 

seIuヴitate IiHeヴﾐetiIă de ultiﾏă geﾐeヴație. Acesta ┗a ofeヴi fiﾐaﾐțaヴe peﾐtヴu pヴoieIte 

diﾐ IiﾐIi doﾏeﾐii eseﾐțiale: 

 Supercalculul; 

 Iﾐteligeﾐța aヴtifiIială; 

 “eIuヴitatea IiHeヴﾐetiIă; 

 Coﾏpeteﾐțele digitale a┗aﾐsate; 
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 Asiguヴaヴea uﾐei utilizăヴi pe sIaヴă laヴgă a tehﾐologiiloヴ digitale la toate 

nivelurile economiei și soIietății. 

Programul este configurat pentru a elimina decalajul dintre cercetarea din 

doﾏeﾐiul tehﾐologiiloヴ digitale și iﾏpleﾏeﾐtaヴea aIestoヴa și peﾐtヴu a aduIe 

ヴezultatele IeヴIetăヴii pe piață, îﾐ HeﾐefiIiul Ietățeﾐiloヴ și al îﾐtヴepヴiﾐdeヴiloヴ 

europene, îﾐ speIial al îﾐtヴepヴiﾐdeヴiloヴ ﾏiIi și ﾏijloIii.  

Iﾐ┗estițiile diﾐ Iadヴul pヴogヴaﾏului Euヴopa digitală spヴijiﾐă duHlul oHieIti┗ al 

Uﾐiuﾐii de ヴealizaヴe a tヴaﾐziției ┗eヴzi și a tヴaﾐsfoヴﾏăヴii digitale și Ioﾐsolidează 

ヴezilieﾐța și autoﾐoﾏia stヴategiIă desIhisă a Uﾐiuﾐii. 

„Paﾐdeﾏia a suHliﾐiat ﾐeIesitatea de a iﾐvesti îﾐ IapaIitățile ﾐoastre digitale, 

de la superIalIulatoare la seIuritate IiHerﾐetiIă. Prograﾏul Europa digitală va ajuta 

îﾐtrepriﾐderile europeﾐe, îﾐ speIial pe Iele ﾏai ﾏiIi, să iﾏpleﾏeﾐteze tehnologii 

avaﾐsate, să IreasIă și să HeﾐefiIieze de vastele oportuﾐități oferite de 

traﾐsforﾏarea digitală și îi va ajuta pe Ietățeﾐii ﾐoștri să își aItualizeze 

Ioﾏpeteﾐțele digitale. AIest luIru este eseﾐțial peﾐtru realizarea duHlei traﾐziții 

digitale și verzi, peﾐtru proﾏovarea suveraﾐității ﾐoastre tehﾐologiIe și peﾐtru 

Ioﾐsolidarea IapaIităților ﾐoastre digitale strategiIe”, a declarat comisarul pentru 

piața iﾐteヴﾐă, Thieヴヴ┞ ţヴetoﾐ. 

Un nou program,EU4Health, ┗a ofeヴi o Hază solidă peﾐtヴu aIțiuﾐea UE îﾐ 

doﾏeﾐiul săﾐătății pe Haza leIțiiloヴ îﾐ┗ățate îﾐ tiﾏpul paﾐdeﾏiei COVID-19. 

Îﾐ doﾏeﾐiul IeヴIetăヴii și iﾐo┗ăヴii, pヴogヴaﾏul Orizont Europa va beneficia de o 

Iヴeșteヴe seﾏﾐifiIati┗ă odată Ie foﾐduヴile pe Haza iﾐstヴuﾏeﾐtului de ヴeIupeヴaヴe al 

UE vor fi disponibile. 
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Îﾐ doﾏeﾐiul seIuヴității și apăヴăヴii, ┗a fi Iヴeat uﾐ ﾐou Foﾐd euヴopeaﾐ de 

apăヴaヴe iﾐstituit peﾐtヴu a pヴoﾏo┗a Ioﾏpetiti┗itatea, efiIieﾐța și IapaIitatea de 

iﾐo┗aヴe a Hazei de apăヴaヴe, tehﾐologiIe și iﾐdustヴiale a UE. 

Programele pentru tineri, precum Erasﾏus + și Coヴpul euヴopeaﾐ de 

solidaヴitate, ┗oヴ fi, de aseﾏeﾐea, Ioﾐsolidate, pヴogヴaﾏul Eヴasﾏus + uヴﾏâﾐd să 

tヴipleze ﾐuﾏăヴul de paヴtiIipaﾐți îﾐ Iadヴul ﾐoului Iadヴu fiﾐaﾐIiaヴ ﾏultiaﾐual.  

Pentru a sprijini cele mai vulnerabile regiuni cu consum intensiv de carbon în 

tヴaﾐziția loヴ Iătヴe o eIoﾐoﾏie ﾐeutヴă diﾐ puﾐIt de ┗edeヴe IliﾏatiI, se ┗a Iヴea uﾐ ﾐou 

foﾐd peﾐtヴu tヴaﾐziție justă., Iaヴe ┗a pヴiﾏi fiﾐaﾐțaヴe atât îﾐ Iadヴul uヴﾏătoヴului Huget 

pe teヴﾏeﾐ luﾐg, Iât și al iﾐstヴuﾏeﾐtului de ヴedヴesaヴe al UE. 

NextGeneration EU ┗a fi Iaﾐalizat pヴiﾐ șapte pヴogヴaﾏe suH foヴﾏă de 

îﾏpヴuﾏutuヴi și gヴaﾐtuヴi: 

1. MeIaﾐisﾏul de ヴedヴesaヴe și ヴezilieﾐță: ヶΑヲ,ヵ ﾏiliaヴde EUR 

2. REACT-EU: 47,5 miliarde EUR 

3. Orizont Europa: 5 miliarde EUR 

4. InvestEU: 5,6 miliarde EUR 

5. Dez┗oltaヴe ヴuヴală ふFEADRぶ: Α,ヵ ﾏiliarde EUR 

6. Foﾐdul peﾐtヴu o tヴaﾐziție justă ふFTJぶ: ヱヰ ﾏiliaヴde EUR 

7. RescEU: 1,9 miliarde EUR 

MeIaﾐisﾏul de redresare și rezilieﾐță este elementul central al 

Iﾐstヴuﾏeﾐtului Ne┝tGeﾐeヴatioﾐEU și ┗a ajuta statele ﾏeﾏHヴe să aHsoaヴHă șoIul 

economic creat de criza pヴo┗oIată de paﾐdeﾏia de COVID-ヱΓ și să spoヴeasIă 

ヴezilieﾐța eIoﾐoﾏiiloヴ loヴ. 

MeIaﾐisﾏul este IoﾐIeput să ofeヴe spヴijiﾐ fiﾐaﾐIiaヴ la sIaヴă laヴgă peﾐtヴu 

iﾐ┗estițiile și ヴefoヴﾏele puHliIe îﾐ doﾏeﾐiul Ioeziuﾐii, al susteﾐaHilității și al 
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digitalizăヴii. “tatele ﾏeﾏHヴe HeﾐefiIiaヴe au oHligația de a elaHoヴa plaﾐuヴi de 

ヴedヴesaヴe și ヴezilieﾐță Iaヴe să fie Ioﾐfoヴﾏe Iu ヴeIoﾏaﾐdăヴile ヴele┗aﾐte speIifiIe 

fieIăヴei țăヴi adoptate de Coﾏisie îﾐ Iadヴul seﾏestヴului euヴopeaﾐ. 

MeIaﾐisﾏul ┗a asiguヴa totodată IoﾐIeﾐtヴaヴea adeI┗ată a aIestoヴ iﾐ┗estiții și 

ヴefoヴﾏe asupヴa tヴaﾐziției ┗eヴzi și a Ielei digitale, peﾐtヴu a IoﾐtヴiHui la Iヴeaヴea de 

loIuヴi de ﾏuﾐIă și la o Iヴeșteヴe duヴaHilă și peﾐtヴu a-i conferi Uniunii o mai mare 

ヴezilieﾐță. 

Pentru a avea acces la acest mecanism, statele membre vor elabora planuri de 

ヴedヴesaヴe și ヴezilieﾐță îﾐ Iaヴe să își pヴeziﾐte ageﾐdele de ヴefoヴﾏă și de iﾐ┗estiții, 

plaﾐuヴi Ie aヴ tヴeHui să Iupヴiﾐdă atât ヴefoヴﾏe, Iât și pヴoieIte de iﾐ┗estiții puHliIe, suH 

forma unui pachet coerent. 

Este obligatoriu ca planuヴile pヴezeﾐtate de statele ﾏeﾏHヴe să fie Ioﾐ┗eヴgeﾐte 

Iu pヴo┗oIăヴile și Iu pヴioヴitățile ideﾐtifiIate îﾐ Iadヴul seﾏestヴului euヴopeaﾐ, Iu 

pヴogヴaﾏele ﾐațioﾐale de ヴefoヴﾏă, Iu plaﾐuヴile ﾐațioﾐale pヴi┗iﾐd eﾐeヴgia și Iliﾏa, Iu 

plaﾐuヴile peﾐtヴu o tヴaﾐziție justă, pヴeIuﾏ și Iu aIoヴduヴile de paヴteﾐeヴiat și Iu 

pヴogヴaﾏele opeヴațioﾐale adoptate îﾐ Iadヴul foﾐduヴiloヴ Uﾐiuﾐii. Îﾐ plus, plaﾐuヴile ┗oヴ 

Ioﾐstitui o aﾐe┝ă la pヴogヴaﾏul ﾐațioﾐal de ヴefoヴﾏă al țăヴii îﾐ Iauză. “tatele ﾏeﾏHヴe 

vor raporta cu privire la progresele înヴegistヴate îﾐ Ieea Ie pヴi┗ește puﾐeヴea îﾐ 

aplicare a planurilor în contextul semestrului european. 

REACT-EU (RecoveryAssistance for CohesionandtheTerritories of Europe), 

adiIă Asisteﾐța de ヴedヴesaヴe peﾐtヴu Ioeziuﾐe și teヴitoヴiile Euヴopei, este o iﾐițiati┗ă  

Iaヴe Ioﾐtiﾐuă și e┝tiﾐde ﾏăsuヴile de ヴăspuﾐs la Iヴiză și de ヴeﾏedieヴe a IoﾐseIiﾐțeloヴ 

Iヴizei pヴiﾐ iﾐteヴﾏediul Iﾐițiati┗ei peﾐtヴu iﾐ┗estiții Ia ヴeaIție la Ioヴoﾐa┗iヴus și al 

Iﾐițiati┗ei plus peﾐtヴu iﾐ┗estiții Ia ヴeaIție la Ioヴoﾐa┗iヴus. Ea ┗a IoﾐtヴiHui la o 

ヴedヴesaヴe eIologiIă, digitală și ヴoHustă a eIoﾐoﾏiei.  
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REACT-EU ┗a puﾐe la dispoziție foﾐduヴi supliﾏeﾐtaヴe peﾐtヴu Iele ﾏai 

iﾏpoヴtaﾐte seItoaヴe, Iaヴe suﾐt eseﾐțiale peﾐtヴu a puﾐe Hazele uﾐei ヴedヴesăヴi 

ヴoHuste. AIeasta ┗a iﾏpliIa iﾐ┗estiții peﾐtヴu a spヴijiﾐi ﾏeﾐțiﾐeヴea loIuヴiloヴ de 

ﾏuﾐIă, iﾐIlusi┗ pヴiﾐ ﾏăsuヴi de luIヴu pe teヴﾏeﾐ sIuヴt și pヴiﾐ spヴijiﾐ peﾐtヴu luIヴătoヴii 

iﾐdepeﾐdeﾐți. Foﾐduヴile pot fi utilizate, de aseﾏeﾐea, peﾐtヴu a spヴijiﾐi Iヴeaヴea de 

loIuヴi de ﾏuﾐIă, ﾏăsuヴi de oIupaヴe a foヴței de ﾏuﾐIă îﾐ ヴâﾐdul tinerilor, pentru 

sisteﾏele de săﾐătate, aliﾏeﾐtaヴea foﾐdului de ヴulﾏeﾐt și Ia spヴijiﾐ peﾐtヴu 

iﾐ┗estițiile îﾐtヴepヴiﾐdeヴiloヴ ﾏiIi și ﾏijloIii. “pヴijiﾐul ┗a fi dispoﾐiHil peﾐtヴu toate 

seItoaヴele eIoﾐoﾏiIe, iﾐIlusi┗ tuヴisﾏul și Iultuヴa, Iaヴe suﾐt foaヴte afectate.  

“pヴijiﾐul supliﾏeﾐtaヴ ┗a IoﾐtヴiHui, de aseﾏeﾐea, la ヴealizaヴea de iﾐ┗estiții îﾐ 

PaItul ┗eヴde euヴopeaﾐ și îﾐ tヴaﾐziția digitală, Ia o supliﾏeﾐtaヴe a iﾐ┗estițiiloヴ 

seﾏﾐifiIati┗e îﾐ aIeste doﾏeﾐii Iaヴe se ヴealizează deja pヴiﾐ iﾐteヴﾏediul politiIii de  

coeziune a UE. 

Orizont Europa ヴepヴeziﾐtă Ioﾐtiﾐuaヴea pヴogヴaﾏului Oヴizoﾐt ヲヰヲヰ al UE și 

constituie viitorul program-Iadru peﾐtru IerIetare și iﾐovare (C&I) al Uniunii 

Europene pentru perioada 2021-2027. 

AIest pヴogヴaﾏ este iﾐițiati┗a eﾏHleﾏatiIă a UE, ﾏeﾐită să spヴijiﾐe C&I diﾐ 

etapa de IoﾐIept pâﾐă la IoﾏeヴIializaヴe, și Ioﾏpletează fiﾐaﾐțaヴea ﾐațioﾐală și 

ヴegioﾐală. 

Viitoaヴea Iヴeșteヴe eIoﾐoﾏiIă și ┗iitoaヴea pヴospeヴitate a Euヴopei depiﾐd de 

IapaIitatea aIesteia de a ヴăﾏâﾐe uﾐ lider mondial în domeniul cercetării și iﾐovării, 

iaヴ Oヴizoﾐt Euヴopa ofeヴă ﾏijloaIele ﾐeIesaヴe peﾐtヴu atiﾐgeヴea aIestui oHieIti┗. 

Astfel, Oヴizoﾐt Euヴopa aヴ tヴeHui să Ioﾐsolideze atât seItoヴul știiﾐței, Iât și 

seItoヴul tehﾐologiei diﾐ UE, peﾐtヴu a peヴﾏite aHoヴdaヴea pヴiﾐIipaleloヴ pヴo┗oIăヴi  
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globale din domenii vitale precum săﾐătatea, îﾏHătrâﾐirea populației, seIuritatea, 

poluarea și sIhiﾏHările IliﾏatiIe. 

“e estiﾏează Iă aIest pヴogヴaﾏ ┗a deteヴﾏiﾐa o Iヴeșteヴe a pヴodusului iﾐteヴﾐ 

brut (PIB) al UE de pâﾐă la ヰ,ヱΓ% îﾐ urﾏătorii ヲヵ de aﾐi și Iヴeaヴea de pâﾐă 

la 100 ヰヰヰ de loIuri de ﾏuﾐIă în domeniul C&I în perioada 2021-2027. 

“tヴuItuヴa pヴopusă a pヴogヴaﾏului Oヴizoﾐt Euヴopa pヴesupuﾐe tヴei piloﾐi: 

 e┝Ieleﾐță știiﾐțifiIă; 

 pヴo┗oIăヴi gloHale și Ioﾏpetiti┗itate iﾐdustヴială euヴopeaﾐă; 

 o Euヴopă iﾐo┗atoaヴe. 

Primul pilon al pヴogヴaﾏului Oヴizoﾐt Euヴopa aヴ tヴeHui să Ioﾐsolideze poziția de 

lider a UE îﾐ doﾏeﾐiul știiﾐțifiI și să dez┗olte Iuﾐoștiﾐțele și Ioﾏpeteﾐțele de îﾐaltă 

calitate. 

Cel de al doilea pilon aヴ tヴeHui să susțiﾐă IeヴIetaヴea Iaヴe aHoヴdează 

pヴo┗oIăヴile soIietale și tehﾐologiile iﾐdustヴiale îﾐ doﾏeﾐii pヴeIuﾏ digitalul, energia, 

ﾏoHilitatea, aliﾏeﾐtele și resursele ﾐaturale. Îﾐ Iadヴul aIestui piloﾐ este pヴe┗ăzută, 

de asemenea, introducerea anumitor ﾏisiuﾐi și parteﾐeriate în domeniul 

IeヴIetăヴii, având ca obiectiv, de exemplu, orașe Iu zero eﾏisii de dioxid de IarHoﾐ. 

Cel de al treilea pilon al pヴogヴaﾏului Oヴizoﾐt Euヴopa aヴ tヴeHui să se a┝eze pe 

pヴoﾏo┗aヴea iﾐo┗ăヴii pヴiﾐ îﾐfiiﾐțaヴea uﾐui Consiliu european pentru inovare. Acesta 

aヴ uヴﾏa să ofeヴe uﾐ puﾐIt de IoﾐtaIt uﾐiI peﾐtヴu iﾐo┗atoヴii Iu poteﾐțial ヴidiIat. 

MeIaﾐisﾏul peﾐtru o traﾐziție justă va fi format din trei piloni: 

 Foﾐdul peﾐtヴu o tヴaﾐziție justă, 

 O sIheﾏă speIifiIă îﾐ Iadヴul pヴogヴaﾏului Iﾐ┗estEU, 
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 O faIilitate de îﾏpヴuﾏut peﾐtヴu seItoヴul puHliI pusă la dispoziție de ţaﾐIa 

Euヴopeaﾐă de Iﾐ┗estiții ふţEIぶ îﾐ ┗edeヴea ﾏoHilizăヴii uﾐoヴ iﾐ┗estiții supliﾏeﾐtaヴe 

în regiunile vizate. 

Foﾐdul peﾐtヴu o tヴaﾐziție justă este un nou instrument financiar în cadrul 

politicii de coeziune, care are scopul de a oferi sprijiﾐ teヴitoヴiiloヴ Iaヴe se Ioﾐfヴuﾐtă Iu 

pヴo┗oIăヴi soIio-eIoﾐoﾏiIe ﾏajoヴe Ia uヴﾏaヴe a tヴaﾐziției Iătヴe ﾐeutヴalitatea 

IliﾏatiIă. AIest foﾐd ┗a faIilita puﾐeヴea îﾐ apliIaヴe a PaItului ┗eヴde euヴopeaﾐ, Iaヴe 

aヴe dヴept oHieIti┗ Ia Euヴopa să de┗iﾐă ﾐeutヴă diﾐ puﾐIt de ┗edeヴe IliﾏatiI pâﾐă îﾐ 

2050. 

“Iheﾏa dediIată diﾐ Iadヴul programului InvestEU este al doilea pilon al 

MeIaﾐisﾏului peﾐtヴu o tヴaﾐziție justă. Iﾐ┗estEU ﾐu ┗a spヴijiﾐi doaヴ iﾐ┗estițiile îﾐ 

pヴoieIte diﾐ teヴitoヴiile ┗izate de tヴaﾐziția justă ふヴegiuﾐile Iaヴe au uﾐ plaﾐ de tヴaﾐziție 

apヴoHat îﾐ Ioﾐfoヴﾏitate Iu ヴegulile Foﾐdului peﾐtヴu o tヴaﾐziție justăぶ, Ii și iﾐ┗estițiile 

îﾐ alte ヴegiuﾐi, Iu Ioﾐdiția să aduIă HeﾐefiIii teヴitoヴiiloヴ ┗izate de tヴaﾐziția justă.  

InvestEU este pヴogヴaﾏul de iﾐ┗estiții pヴopus de UE pentru a porni economia 

euヴopeaﾐă. 

Este ideal peﾐtヴu a ofeヴi fiﾐaﾐțaヴe pe teヴﾏeﾐ luﾐg și peﾐtヴu a spヴijiﾐi politiIile 

Uﾐiuﾐii îﾐ ヴedヴesaヴea uﾐei Iヴize eIoﾐoﾏiIe și soIiale pヴofuﾐde. AIest luIヴu a fost 

demonstrat prin implementarea cu succes a Fondului europeaﾐ peﾐtヴu iﾐ┗estiții 

stヴategiIe și a altoヴ iﾐstヴuﾏeﾐte fiﾐaﾐIiaヴe ale UE îﾐ uヴﾏa Iヴizei fiﾐaﾐIiaヴe diﾐ 

trecut. 

Îﾐ aItuala Iヴiză a Ioヴoﾐa┗iヴusului, aloIaヴea pe piață a ヴesuヴseloヴ fiﾐaﾐIiaヴe ﾐu 

este pe depliﾐ efiIieﾐtă și ヴisIul peヴIeput afeItează seﾏﾐifiIati┗ iﾐ┗estițiile pヴi┗ate.  

IﾐIeヴtitudiﾐea pヴofuﾐdă Ioﾏpヴoﾏite îﾐ pヴezeﾐt Ialitatea iﾐfoヴﾏațiiloヴ de pe 

piața fiﾐaﾐIiaヴă și IapaIitatea Iヴeditoヴiloヴ de a e┗alua ┗iaHilitatea Ioﾏpaﾐiiloヴ și a 
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pヴoieIteloヴ de iﾐ┗estiții. DaIă ﾐu este Hifat, aIest luIヴu poate Iヴea o aversiune 

oﾏﾐipヴezeﾐtă față de pヴoieItele de iﾐ┗estiții pヴi┗ate și poate IoﾐtヴiHui la o „Iヴiză a 

Iヴedituluiざ. Îﾐ astfel de IiヴIuﾏstaﾐțe, IaヴaIteヴistiIa Iheie a Iﾐ┗estEU de a ヴisIa 

pヴoieItele de a paヴtiIipa la fiﾐaﾐțaヴe pヴi┗ată este deoseHit de ┗aloヴoasă. 

Facilitatea de împrumut a BEI este cel de al treilea pilon al Mecanismului 

peﾐtヴu o tヴaﾐziție justă. 

Îﾏpヴuﾏutuヴile ヴespeIti┗e ┗oヴ puﾐe la dispoziția eﾐtitățiloヴ diﾐ seItoヴul puHliI 

ヴesuヴse peﾐtヴu iﾏpleﾏeﾐtaヴea ﾏăsuヴiloヴ de faIilitaヴe a tヴaﾐziției Iătヴe neutralitatea 

IliﾏatiIă. Iﾐ┗estițiile spヴijiﾐite ┗oヴ ┗iza, de e┝eﾏplu, iﾐfヴastヴuItuヴa eﾐeヴgetiIă și de 

tヴaﾐspoヴt, ヴețelele de teヴﾏofiIaヴe, ﾏăsuヴile de efiIieﾐță eﾐeヴgetiIă, iﾐIlusi┗ 

ヴeﾐo┗aヴea Ilădiヴiloヴ, pヴeIuﾏ și iﾐfヴastヴuItuヴile soIiale. 

În timp ce Fondul peﾐtヴu o tヴaﾐziție justă ┗a ofeヴi fiﾐaﾐțaヴe îﾐ pヴiﾐIipal suH 

foヴﾏă de gヴaﾐtuヴi, Ielelalte două flu┝uヴi de fiﾐaﾐțaヴe diﾐ Iadヴul MeIaﾐisﾏului 

peﾐtヴu o tヴaﾐziție justă ふpヴogヴaﾏul Iﾐ┗estEU și ﾏeIaﾐisﾏul ţEI de îﾏpヴuﾏut peﾐtヴu 

sectorul public) vor mobiliza iﾐ┗estiții puHliIe și pヴi┗ate pヴiﾐ spヴijiﾐiヴea pヴoieIteloヴ de 

iﾐ┗estiții ale paヴteﾐeヴiloヴ fiﾐaﾐIiaヴi pヴiﾐtヴe Iaヴe ţEI. 

În 2019, UE a consolidat componentele sale de gestionare a riscurilor de 

dezastヴe pヴiﾐ ﾏodeヴﾐizaヴea ﾏeIaﾐisﾏului de pヴoteIție Ii┗ilă al UE. Ultimul element 

introdus - rescEU - aヴe Ia oHieIti┗ îﾏHuﾐătățiヴea atât a pヴoteIției Ietățeﾐiloヴ 

îﾏpotヴi┗a dezastヴeloヴ, Iât și a gestioﾐăヴii ヴisIuヴiloヴ eﾏeヴgeﾐte. 

 

ン.ヲ STRATEGII NAȚIONALE 

STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU DE)VOLTAREA DURABILĂ A ROMÂNIEI ヲヰンヰ 

Româﾐia, îﾐ Ialitate de stat ﾏeﾏHヴu al Oヴgaﾐizației Națiuﾐiloヴ Uﾐite ふONUぶ și 

Uﾐiuﾐii Euヴopeﾐe  ふUEぶ,  și-a  exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare 
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DuヴaHilă ふODDぶ ale Ageﾐdei  ヲヰンヰ,  adoptată  pヴiﾐ  Rezoluția Aduﾐăヴii Geﾐeヴale a 

ONUA/RES/70/1, în  cadrul Summit-ului ONU peﾐtヴu Dez┗oltaヴe DuヴaHilă diﾐ 

septembrie  2015.  Concluziile  Consiliului UE, adoptate în data de 20 iunie 2017, 

„Uﾐ ┗iitoヴ duヴaHil al Euヴopei: ヴăspuﾐsul UE la Ageﾐda ヲヰンヰ peﾐtヴu Dez┗oltaヴe 

DuヴaHilăざ, ヴepヴeziﾐtă doIuﾏeﾐtul politic asumat de statele membre ale UE privind 

iﾏpleﾏeﾐtaヴea Ageﾐdei ヲヰンヰ peﾐtヴu Dez┗oltaヴe DuヴaHilă. 

Pヴiﾐ  aIeastă  stヴategie, Roﾏâﾐia și staHilește Iadヴul ﾐațioﾐal peﾐtヴu 

susțiﾐeヴea Ageﾐdei ヲヰンヰ  și  iﾏpleﾏeﾐtaヴea  setului  de ヱΑ ODD. “tヴategia susțiﾐe  

dezvoltaヴea  Roﾏâﾐiei pe tヴei piloﾐi pヴiﾐIipali, ヴespeIti┗ eIoﾐoﾏiI, soIial și de 

ﾏediu. “tヴategia este oヴieﾐtată Iătヴe Ietățeaﾐ și se Ieﾐtヴează pe iﾐo┗ație, optiﾏisﾏ, 

ヴezilieﾐță și îﾐIヴedeヴea Iă statul seヴ┗ește ﾐe┗oile fieIăヴui Ietățeaﾐ, îﾐtヴ-un mod 

echitabil, efiIieﾐt și îﾐtヴ-uﾐ ﾏediu Iuヴat, îﾐ ﾏod eIhiliHヴat și iﾐtegヴat. 

DoIuﾏeﾐtaヴea și fuﾐdaﾏeﾐtaヴea stヴategiei s-au realizat pe baza rapoartelor 

pヴiﾏite de la ﾏiﾐisteヴe și alte iﾐstituții Ieﾐtヴale, elaHoヴate îﾐ aIest sIop, ﾏateヴialeloヴ 

de siﾐteză elaHoヴate suH egida AIadeﾏiei Roﾏâﾐe și a altoヴ foヴuヴi știiﾐțifiIe și 

aIadeﾏiIe, dateloヴ aIIesiHile ale iﾐstituțiiloヴ euヴopeﾐe și ale ONU, sugestiiloヴ și 

ヴeIoﾏaﾐdăヴiloヴ Ioﾐseﾏﾐate îﾐ uヴﾏa Ioﾐsultăヴiloヴ puHliIe Iu ﾏediul de afaIeヴi, 

ﾏediul uﾐi┗eヴsitaヴ, iﾐstitute ﾐațioﾐale de cercetare-dezvoltare, ONG-uヴi și  

e┝poﾐeﾐții  ヴepヴezeﾐtati┗i ai  soIietății  Ii┗ile,  pヴeIuﾏ  și  a  IoﾐtヴiHuțiiloヴ uﾐoヴ 

e┝peヴți iﾐdi┗iduali. 

“tヴategia este stヴuItuヴată pe tヴei Iapitole: 

Capitolul I – Introducere, pヴeziﾐtă o Iヴoﾐologie ヴeIeﾐtă a e┗oluției 

IoﾐIeptului de dez┗oltaヴe duヴaHilă diﾐ peヴspeIti┗a iﾐteヴﾐațioﾐală, euヴopeaﾐă și 

ﾐațioﾐală, pヴeIuﾏ și a ﾏodului îﾐ Iaヴe aIesta s-a materializat treptat atât în 

doIuﾏeﾐtele pヴogヴaﾏatiIe ale ONU și UE, Iât și îﾐ politiIile puHliIe ale Roﾏâﾐiei.  
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Capitolul  II  -  OHieItive  peﾐtru  Dezvoltare DuraHilă, pヴeziﾐtă stadiul aItual 

de dez┗oltaヴe a Roﾏâﾐiei, Ia uヴﾏaヴe a iﾏpleﾏeﾐtăヴii Strategiei Națioﾐale peﾐtru 

Dezvoltare DuraHilă a Roﾏâﾐiei. Orizonturi 2013-2020-2030,  apヴoHată de Gu┗eヴﾐ îﾐ 

noiembrie 2008. Se rele┗ă ﾐeajuﾐsuヴile Ioﾐstatate și se ideﾐtifiIă doﾏeﾐiile speIifiIe 

îﾐ Iaヴe suﾐt ﾐeIesaヴe efoヴtuヴi și ヴesuヴse supliﾏeﾐtaヴe peﾐtヴu ヴealizaヴea oHieIti┗eloヴ 

de Ioﾐ┗eヴgeﾐță și apヴopieヴea seﾏﾐifiIati┗ă de ﾏedia UE la pヴiﾐIipalii iﾐdiIatoヴi ai 

dez┗oltăヴii duヴaHile. Capitolul II pヴeziﾐtă totodată țiﾐtele ﾐațioﾐale peﾐtヴu fieIaヴe 

diﾐtヴe Iele  ヱΑ  ODD,  ヴespeIti┗  Oヴizoﾐt  ヲヰヲヰ  peﾐtヴu ﾏăsuヴile pヴeIoﾐizate și Țiﾐte 

ヲヰンヰ peﾐtヴu eșaloﾐaヴea ヴațioﾐală a efoヴtuヴiloヴ destiﾐate atiﾐgeヴii aIestui sIop.  

Capitolul III - Implemeﾐtare și Moﾐitorizare pヴeziﾐtă deIiziile Ie uヴﾏează a fi 

luate peﾐtヴu a se asiguヴa Iadヴul opeヴațioﾐal peﾐtヴu iﾏpleﾏeﾐtaヴea și ﾏoﾐitoヴizaヴea 

ヴealizăヴii oHieIti┗eloヴ și țiﾐteloヴ IoﾐIヴete ale “tヴategiei. “Iopul este asiguヴaヴea 

Ioeヴeﾐței aIțiuﾐiloヴ gu┗eヴﾐaﾏeﾐtale și Iヴeșteヴea iﾏpliIăヴii aIti┗e a tutuヴoヴ faItoヴiloヴ 

ヴele┗aﾐți ai soIietății și a aIțiuﾐiloヴ Ietățeﾐești, a┗âﾐd dヴept ﾏoti┗ație asiguヴaヴea 

îﾏHiﾐăヴii  aヴﾏoﾐioase  a  Ieloヴ  tヴei  diﾏeﾐsiuﾐi ale dez┗oltăヴii duヴaHile peﾐtヴu 

transformarea într-o societate duヴaHilă. 

Coﾐte┝tul Iﾐteヴﾐatioﾐal Al Dez┗oltăヴii DuヴaHile 

Ageﾐda ヲヰンヰ peﾐtヴu Dez┗oltaヴe DuヴaHilă a ヴezultat îﾐ uヴﾏa uﾐui pヴoIes 

iﾐteヴﾐațioﾐal îﾐdeluﾐgat de aﾐaliză, Iaヴe ヴeIuﾐoaște Iă pヴoHleﾏele gloHale se pot 

ヴezol┗a doaヴ pヴiﾐ soluții la ﾐi┗el gloHal. ModifiIaヴea peヴIepției și Ioﾐștieﾐtizaヴea 

e┗oluției făヴă pヴeIedeﾐt a soIietății, Iヴeșteヴea ﾐatalității la sIaヴă gloHală, a 

aIIeleヴăヴii eIoﾐoﾏiiloヴ țăヴiloヴ îﾐ Iuヴs de dez┗oltaヴe și  a dispaヴitățiloヴ soIiale  au  pus 

îﾐ e┗ideﾐță liﾏitele Iヴeșteヴii plaﾐetaヴe. Cヴeșteヴea pヴețuヴiloヴ la aﾐuﾏite ヴesuヴse a 

e┗ideﾐțiat faptul Iă Păﾏâﾐtul își poate epuiza ヴesuヴsele fiziIe ヴegeﾐeヴaHile și 

neregenerabile, conducând la un dezechilibru catastrofal. 



Strategia de dezvoltare locală a Coﾏuﾐei Gornet, județul Prahova, pentru perioada 2021-2027 

 

 
110 

Cei  tヴei  piloﾐi  pヴiﾐ  Iaヴe  Ageﾐda  ヲヰンヰ  peﾐtヴu  Dez┗oltaヴe  DuヴaHilă  se  

stヴuItuヴează  au fost defiﾐiți îﾐ Rapoヴtul Coﾏisiei ţヴuﾐdtlaﾐd ふヱΓΒΑぶ: 

1. ECHITATEA  “OCIALĂ - pヴiﾐ Iaヴe ﾐațiuﾐile îﾐ Iuヴs de dez┗oltaヴe tヴeHuie să aiHă 

posibilitatea  de  a-și  satisfaIe  ﾐe┗oile  de Hază  îﾐ  Ieea  Ie  pヴi┗ește  

oIupaヴea  foヴței de ﾏuﾐIă, aliﾏeﾐtația, asiguヴaヴea eﾐeヴgiei, apei și Iaﾐalizăヴii; 

2. CREȘTEREA ECONOMICĂ – la ﾐi┗elul ﾐațiuﾐiloヴ îﾐ Iuヴs de dez┗oltaヴe peﾐtヴu a 

se apヴopia de Ialitatea ┗ieții diﾐ țăヴile dez┗oltate; 

3. MEDIUL – Iu ﾐe┗oia de a Ioﾐseヴ┗a și îﾏHuﾐătăți Haza de ヴesuヴse dispoﾐiHile 

pヴiﾐ sIhiﾏHaヴea tヴeptată a ﾏodului îﾐ Iaヴe tヴeHuie să se dez┗olte și să fie 

folosite tehnologiile. 

AIeastă aHoヴdaヴe a fost posiHilă pヴiﾐ puﾐeヴea îﾐ e┗ideﾐță a IoﾐIeptului de 

„depășiヴe a liﾏiteloヴざ. “-a Ioﾐștieﾐtizat Iă ヴesuヴsele ﾐatuヴale, de Iaヴe soIietatea are 

ﾐe┗oie și Iaヴe suﾐt liﾏitate, au fost depășite, Iヴeâﾐd îﾐ aIelași tiﾏp uﾐ dezeIhiliHヴu 

eIologiI la ﾐi┗el plaﾐetaヴ, pヴiﾐ Iヴeșteヴea eIoﾐoﾏiIă iヴespoﾐsaHilă. Astfel, s-a 

Ioﾐstatat Iă ﾐuﾏai pヴiﾐ susțiﾐeヴea siﾏultaﾐă a Ieloヴ tヴei piloﾐi – social, econoﾏiI și 

de mediu – se poate ajuﾐge la o dez┗oltaヴe duヴaHilă și la uﾐ ┗iitoヴ Ioﾏuﾐ la ﾐi┗el 

global. 

Ageﾐda ヲヰンヰ soliIită aIțiuﾐi diﾐ paヴtea tutuヴoヴ țăヴiloヴ, săヴaIe, Hogate și Iu 

┗eﾐituヴi ﾏedii. ReIuﾐoaște  Iă  îﾐIetaヴea  săヴăIiei  tヴeHuie  să fie  îﾐsoțită  de  un  

plaﾐ  Iaヴe  să  IoﾐtヴiHuie  la Iヴeșteヴe  eIoﾐoﾏiIă  și  aHoヴdează  o  seヴie  de ﾐe┗oi 

soIiale, iﾐIlusi┗ eduIație, săﾐătate, pヴoteIție soIială și loIuヴi de ﾏuﾐIă, aHoヴdâﾐd îﾐ 

aIelași tiﾏp pヴoHleﾏele IoﾏHateヴii sIhiﾏHăヴiloヴ  IliﾏatiIe  și  pヴoteIția  mediului. 

AIeasta aIopeヴă, de aseﾏeﾐea, aspeIte  pヴeIuﾏ  iﾐegalitatea,  iﾐfヴastヴuItuヴa,  

eﾐeヴgia,  Ioﾐsuﾏul, Hiodi┗eヴsitatea,  oIeaﾐele  și  iﾐdustヴializaヴea. Ageﾐda 

pヴoﾏo┗ează iﾏpliIaヴea tutuヴoヴ păヴțiloヴ  iﾐteヴesate, pヴiﾐ deﾏoIヴatizaヴea pヴoIesului 
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decizioﾐal pe teﾏa dez┗oltăヴii duヴaHile. “e suHliﾐiază ヴespoﾐsaHilitatea și ヴolul 

geﾐeヴațiiloヴ tiﾐeヴe peﾐtヴu Iヴeaヴea dez┗oltăヴii duヴaHile. 

Coﾐte┝tul Euヴopeaﾐ al Dez┗oltăヴii DuヴaHile 

Îﾐ Iadヴul UE, îﾐIepâﾐd Iu aﾐul ヲヰヰヶ, IoﾐIeptul de dez┗oltaヴe duヴaHilă a fost 

integヴat îﾐ “tヴategia peﾐtヴu o Euヴopă E┝tiﾐsă, îﾐtヴ-o ┗iziuﾐe stヴategiIă uﾐitaヴă și 

Ioeヴeﾐtă, a┗âﾐd Ia oHieIti┗ geﾐeヴal îﾏHuﾐătățiヴea Ioﾐtiﾐuă a Ialității ┗ieții peﾐtヴu 

geﾐeヴațiile pヴezeﾐte și ┗iitoaヴe, peﾐtヴu Iヴeaヴea uﾐoヴ Ioﾏuﾐități duヴaHile, IapaHile să 

gestioﾐeze și să foloseasIă ヴesuヴsele îﾐ ﾏod efiIieﾐt și să ┗aloヴifiIe poteﾐțialul de 

iﾐo┗aヴe eIologiIă și soIială al eIoﾐoﾏiei, îﾐ ┗edeヴea asiguヴăヴii pヴospeヴității, 

pヴoteIției ﾏediului și Ioeziuﾐii soIiale.  

Îﾐ ヲヰヱヰ, Ia o Ioﾐtiﾐuaヴe a dez┗oltăヴii duヴaHile a UE, a fost adoptată “tヴategia 

Euヴopa ヲヰヲヰ de pヴoﾏo┗aヴe a  Iヴeșteヴii  iﾐteligeﾐte  ふHazată  pe:  eduIație,  IeヴIetaヴe,  

iﾐo┗aヴeぶ,  duヴaHile  ふHazată  pe  ヴeduIeヴea  eﾏisiiloヴ  de IaヴHoﾐ, efiIieﾐță eﾐeヴgetiIă, 

ヴesuヴse ヴegeﾐeヴaHileぶ și iﾐIluzi┗e ふIヴeaヴea de ﾐoi loIuヴi de ﾏuﾐIă, ヴeduIeヴea săヴăIiei 

etI.ぶ. Alătuヴi de statele ﾏeﾏHヴe și ヴespeItâﾐd pヴiﾐIipiul suHsidiaヴității, UE s-a 

aﾐgajat să de┗iﾐă lideヴ îﾐ puﾐeヴea îﾐ apliIaヴe a Ageﾐdei ヲヰンヰ și, iﾏpliIit, a Ieloヴ ヱΑ 

OHieIti┗e de Dez┗oltaヴe DuヴaHilă. 

Perspectiva Roﾏâﾐiei asupヴa Dez┗oltăヴii DuヴaHile  

Poヴﾐiﾐd de la ideea Iă HeﾐefiIiile dez┗oltăヴii eIoﾐoﾏiIe tヴeHuie să fie ﾏai 

ﾏaヴi deIât Iostuヴile, iﾐIlusi┗ Iele legate de Ioﾐseヴ┗aヴea și îﾏHuﾐătățiヴea ﾏediului, 

pヴiﾏa stヴategie de Dez┗oltaヴe DuヴaHilă a Roﾏâﾐiei diﾐ ヱΓΓΓ a avut ca obiectiv 

îﾏHuﾐătățiヴea pヴogヴesi┗ă și ﾏeﾐțiﾐeヴea Huﾐăstăヴii populației îﾐ Ioヴelaヴe Iu Ieヴiﾐțele 

folosiヴii ヴațioﾐale a ヴesuヴseloヴ ﾐatuヴale și ale Ioﾐseヴ┗ăヴii eIosisteﾏeloヴ. Adeヴaヴea  la  

Uﾐiuﾐea  Euヴopeaﾐă  îﾐ  ヲヰヰΑ  a ajustat  pヴioヴitățile  ﾐațioﾐale,  prin  Strategia 

Națioﾐală  peﾐtru  Dezvoltare  DuraHilă.  Orizoﾐturi  ヲヰヱン-2020-2030  (SNDD),  
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apヴoHată de Gu┗eヴﾐul Roﾏâﾐiei la ヱヲ ﾐoieﾏHヴie ヲヰヰΒ, ┗izâﾐd ヴeduIeヴea deIalajului 

socio-eIoﾐoﾏiI față de Iel al stateloヴ ﾏeﾏHヴe ale Uﾐiuﾐii Euヴopeﾐe. 

Pentru Ia dez┗oltaヴea duヴaHilă să ヴeușeasIă îﾐ Roﾏâﾐia și, pヴiﾐ uヴﾏaヴe 

Ageﾐda ヲヰンヰ, îﾏpヴeuﾐă Iu aﾐgajaﾏeﾐtele Uﾐiuﾐii Euヴopeﾐe, aIeastă stヴategie este 

Ioﾐstヴuită îﾐ juヴul Ietățeaﾐului și ﾐe┗oiloヴ geﾐeヴațiiloヴ ┗iitoaヴe.  

“tヴategia pleaIă de la pヴeﾏisa Iă dez┗oltaヴea duヴaHilă pヴeziﾐtă uﾐ Iadヴu de 

gâﾐdiヴe Iaヴe, odată  îﾐsușit  de  Iătヴe  Ietățeaﾐ,  ┗a  ajuta la Iヴeaヴea uﾐei soIietăți 

ﾏai eIhitaHile, defiﾐită pヴiﾐ eIhiliHヴu și solidaヴitate și Iaヴe să poată faIe față 

sIhiﾏHăヴiloヴ aduse de pヴoHleﾏe aItuale gloHale, ヴegioﾐale  și  ﾐațioﾐale,  iﾐIlusi┗ 

sIădeヴea deﾏogヴafiIă. Gヴija statului față de Ietățeaﾐ și ヴespeItul Ietățeaﾐului față 

de iﾐstituții, față de apヴoapele său, de ┗aloヴile ﾏoヴale și di┗eヴsitatea Iultuヴală și 

etﾐiIă ┗oヴ duIe la o soIietate duヴaHilă. 

România  are  nevoie  de  o  schimbare  a  paradigmei prezente de dezvoltare 

peﾐtヴu a faIe față pヴo┗oIăヴiloヴ seIolului XXI. Tヴăiﾏ o peヴioadă ﾏaヴIată de pヴoIesul 

de gloHalizaヴe, de aIIeﾐtuaヴe  a  iﾐegalitățiloヴ  și  de  agヴa┗aヴe  a pヴoHleﾏeloヴ  de  

mediu.  Dezvoltarea  DuヴaHilă este soluția.  “tヴategia ﾐațioﾐală se adヴesează aIestoヴ 

pヴo┗oIăヴi, pヴopuﾐâﾐd tヴaﾐziția spヴe o dez┗oltaヴe duヴaHilă Hazată pe pヴiﾐIipiile și îﾐ 

spiヴitul Ageﾐdei ヲヰンヰ peﾐtヴu Dez┗oltaヴe DuヴaHilă, Ia ﾏeﾏHヴă a uﾐei Uﾐiuﾐi 

Euヴopeﾐe pヴospeヴe și ヴe┗igoヴate. 

Dez┗oltaヴea  DuヴaHilă  ヴepヴeziﾐtă,  îﾐ  Ioﾐte┝tul  ヴoﾏâﾐesI,  doヴiﾐța  ヴealizăヴii  

uﾐui eIhiliHヴu, o  siﾐteză  îﾐtヴe  aspiヴațiile  Ietățeaﾐului  ﾐăsIut  liHeヴ, soIietatea  de  

Iaヴe depiﾐde și pヴiﾐ Iaヴe se defiﾐește și Ioﾐte┝tul Iaヴe peヴﾏite ヴealizaヴea de sine. 

AIest eIhiliHヴu poヴﾐește de la oﾏ, aItoヴ Ieﾐtヴal Iaヴe Iaută uﾐ eIhiliHヴu iﾐdi┗idual și 

Ioﾐdiții fa┗oヴaHile peﾐtヴu a se ヴealiza. Coﾐdițiile fa┗oヴaHile suﾐt iﾐflueﾐțate de 

soIietatea Iaヴe tヴeHuie să îl susțiﾐă și să îl ﾏoti┗eze și de ﾏediul pヴiﾐ Iaヴe se 
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ヴegăsește și își poate găsi eIhiliHヴul. Rolul statului îﾐ Ioﾐte┝tul dez┗oltăヴii duヴaHile 

este să ajute la ヴealizaヴea aIestui eIhiliHヴu, ﾐu doaヴ peﾐtヴu Ietățeﾐii de aIuﾏ, daヴ și 

peﾐtヴu geﾐeヴațiile ┗iitoaヴe. 

AIuﾏ este ﾐe┗oie de o ﾐouă aHoヴdaヴe Iaヴe să țiﾐă Ioﾐt de ヴealitățile 

eIoﾐoﾏiIe, soIiale și de ﾏediu de la ﾐi┗el ﾏoﾐdial, euヴopeaﾐ și ﾐațioﾐal, Iu uﾐ 

oヴizoﾐt de tiﾏp Iaヴe să pヴi┗easIă peste geﾐeヴații, Iaヴe să satisfaIă ﾐe┗oile geﾐeヴației 

aItuale făヴă a Ioﾏpヴoﾏite șaﾐsele ┗iitoaヴeloヴ geﾐeヴații de a-și satisface propriile 

nevoi. 

Deși eIoﾐoﾏia uﾐei țăヴi adeseoヴi se ﾏăsoaヴă pヴiﾐ Iifヴe, Iaヴe ﾐu iau îﾐ 

Ioﾐsideヴaヴe poteﾐțialul Ietățeaﾐului, tヴaﾐsfoヴﾏaヴea eIoﾐoﾏiei îﾐtヴ-uﾐa duヴaHilă și 

Ioﾏpetiti┗ă ﾐeIesită uﾐ ﾐou ﾏod de aIțiuﾐe Iaヴe să se Ieﾐtヴeze pe iﾐo┗ație, 

optiﾏisﾏ și ヴezilieﾐța Ietățeﾐiloヴ. O aseﾏeﾐea aHoヴdaヴe ┗a Iヴea o Iultuヴă a 

aﾐtヴepヴeﾐoヴiatului îﾐ Iaヴe Ietățeaﾐul se poate ヴealiza ﾏateヴial și aspiヴațioﾐal.  

“uH aspeIt soIial este ﾐe┗oie de o soIietate Ioezi┗ă, Iaヴe să HeﾐefiIieze de 

îﾏHuﾐătățiヴea sisteﾏului de eduIație și săﾐătate, de ヴeduIeヴea iﾐegalitățiloヴ diﾐtヴe 

HăヴHați și feﾏei, diﾐtヴe ﾏediul uヴHaﾐ și ヴuヴal, Iaヴe să IoﾐduIă la pヴoﾏo┗aヴea uﾐei 

soIietăți desIhise, îﾐ Iaヴe Ietățeﾐii se pot siﾏți apヴeIiați și spヴijiﾐiți. E ﾐe┗oie de 

Iulti┗aヴea ヴezilieﾐței populației, îﾐ așa fel îﾐIât Ietățeaﾐul, îﾐtヴ-uﾐ Iadヴu iﾐstituțioﾐal 

eIhitaHil, să își poată ヴealiza ┗isuヴile aIasă. Îﾐ aIelași tiﾏp, statul tヴeHuie să ajute la 

spoヴiヴea poteﾐțialului Ietățeaﾐului pヴiﾐ aHoヴdaヴea pヴoHleﾏeloヴ legate de săﾐătate, 

de eduIație și de liﾏitele pieței liHeヴe, pヴoHleﾏe la Iaヴe se poate ヴăspuﾐde pヴiﾐ 

politiIi puHliIe, ヴezultatul fiiﾐd uﾐ ﾐi┗el de tヴai Iât ﾏai ヴidiIat peﾐtヴu toți Ietățeﾐii. 

Sporirea capitalului social - Iヴeaヴea uﾐui siﾏț Ii┗iI defiﾐit pヴiﾐ îﾐIヴedeヴe îﾐtヴe 

Ietățeﾐi - ┗a IoﾐduIe la deHloIaヴea poteﾐțialului Ietățeﾐiloヴ ヴoﾏâﾐi peﾐtヴu a se 
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ヴealiza pヴiﾐ foヴțe pヴopヴii, asiguヴâﾐd totodată și dez┗oltaヴea duヴaHilă a Ioﾏuﾐitățiloヴ 

lor. 

Coﾐștieﾐtizaヴea iﾏpoヴtaﾐței ﾏediului a crescut semnificativ în ultimii ani, atât 

în ceea ce pri┗ește ﾏediul ﾐatuヴal, Iât și la Iel aﾐtヴopiI. Pヴotejaヴea ﾐatuヴii este 

ヴespoﾐsaHilitatea tutuヴoヴ datoヴită iﾏpaItului Hiuﾐi┗oI oﾏ – ﾏediu, daヴ și o 

opoヴtuﾐitate a Ietățeﾐiloヴ de a se uﾐi îﾐtヴ-uﾐ sIop ﾐoHil, pヴiﾐ Ioﾐștieﾐtizaヴea aIestei 

ヴespoﾐsaHilități. Realizarea unui mediu antropic durabil poate fi atins prin cultivarea 

uﾐui seﾐtiﾏeﾐt de apaヴteﾐeﾐță și de Ioﾏuﾐitate, Iaヴe să eliﾏiﾐe siﾏțul siﾐguヴătății 

Ietățeaﾐului, faItoヴ de ヴisI îﾐ ヴealizaヴea poteﾐțialului peヴsoﾐal și, îﾐ ultiﾏă iﾐstaﾐță, 

a fuﾐIțioﾐăヴii comunitare.  

Ca   ﾏeﾏHヴă   a   Ioﾏuﾐității   iﾐteヴﾐațioﾐale, daヴ ﾏai ales Ia ﾏeﾏHヴă a 

Uﾐiuﾐii Euヴopeﾐe, Roﾏâﾐia aヴe iﾐteヴesul de a iﾏpleﾏeﾐta pヴiﾐIipiile  dez┗oltăヴii  

duヴaHile  pe  plaﾐ  ﾐațioﾐal. “tヴategia susțiﾐe Ia Roﾏâﾐia să fie îﾐ ヲヰンヰ o țaヴă 

ﾏeﾏHヴă a uﾐei Uﾐiuﾐii Euヴopeﾐe puteヴﾐiIe, îﾐ Iaヴe deIalajele diﾐtヴe țăヴi ┗oヴ fi 

ヴeduse, iaヴ  Ietățeﾐii  Roﾏâﾐiei  ┗oヴ  putea  tヴăi  îﾐtヴ-o țaヴă  îﾐ  Iaヴe  statul  seヴ┗ește  

ﾐe┗oile  fieIăヴui Ietățeaﾐ îﾐtヴ-uﾐ ﾏod eIhitaHil, efiIieﾐt și Iu pヴeoIupăヴi  IヴesIute  și  

constante  pentru  un mediu curat. 

 

POLITICA DE COEZIUNE 2021-2027 

La nivelul Ministerului Fondurilor Europene, au fost elaborate primele versiuni 

ale Pヴogヴaﾏeloヴ Opeヴațioﾐale peﾐtヴu peヴioada de pヴogヴaﾏaヴe ヲヰヲヱ-2027. Acestea 

au fost realizate cu implicarea ﾏiﾐisteヴeloヴ de liﾐie, daヴ și Iu iﾏpliIaヴea paヴteﾐeヴiloヴ 

eIoﾐoﾏiIi și soIiali.  

Pâﾐă îﾐ pヴezeﾐt a a┗ut loI o seヴie de ヴuﾐde de ﾐegoIieヴi îﾐ Iadヴul dialogului 

iﾐfoヴﾏal îﾐtヴe autoヴitățile ヴoﾏâﾐe și Coﾏisia Euヴopeaﾐă. 
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Îﾐ data de ヱΓ ﾏai ヲヰヲヰ a fost deﾏaヴată etapa de îﾐIadヴaヴe afeヴeﾐtă 

pヴoIeduヴii de e┗aluaヴe stヴategiIă de ﾏediu ふ“EAぶ peﾐtヴu uヴﾏătoaヴele pヴogヴaﾏe 

opeヴațioﾐale ふPOぶ:  

 Pヴogヴaﾏul Opeヴațioﾐal Dez┗oltaヴe DuヴaHilă ふPODDぶ; 

 Pヴogヴaﾏul Opeヴațioﾐal Tヴaﾐspoヴt ふPOTぶ; 

 Pヴogヴaﾏul Opeヴațioﾐal Cヴeșteヴe Iﾐteligeﾐtă şi Digitalizaヴe ふPOCIDぶ; 

 Pヴogヴaﾏul Natioﾐal de “ăﾐătate ふﾏultifoﾐdぶ ふPN“ぶ / Pヴogヴaﾏul Opeヴațioﾐal de 

“ăﾐătate ふPO“ぶ; 

 Pヴogヴaﾏul Opeヴațioﾐal Capital Uﾏaﾐ ふPOCUぶ; 

 Pヴogヴaﾏul Opeヴațioﾐal CoﾏHateヴea “ăヴăIiei ふPOC“ぶ; 

 Pヴogヴaﾏele Opeヴa縁ioﾐale Regioﾐale – implementate la nivel de regiune (8 

POR); 

 Pヴogヴaﾏul Opeヴațioﾐal Asisteﾐ縁ă TehﾐiIă ふﾏultifoﾐdぶ ふPOATぶ. 

La ﾐi┗elul Miﾐisteヴului Foﾐduヴiloヴ Euヴopeﾐe a fost elaHoヴată și pヴiﾏa ┗eヴsiuﾐe 

a Acordului de Parteneriat pentru perioada 2021-2027, plecând de la primele 

versiuni ale Pヴogヴaﾏeloヴ Opeヴa縁ioﾐale, daヴ şi Iu IoﾐtヴiHuția Miﾐisteヴului AfaIeヴiloヴ 

Iﾐteヴﾐe peﾐtヴu pヴogヴaﾏele ﾐațioﾐale afaIeヴi iﾐteヴﾐe, pヴeIuﾏ şi ale Miﾐisteヴului 

AgヴiIultuヴii şi Dez┗oltăヴii Ruヴale peﾐtヴu Pヴogヴaﾏul peﾐtヴu AI┗aIultuヴă și PesIuit.  

Este ﾐeIesaヴ să se Iヴeeze Iadヴul legal peﾐtヴu ヴegleﾏeﾐtaヴea iﾏpliIăヴii 

autoヴitățiloヴ diﾐ Roﾏâﾐia îﾐ pヴoIesul de elaHoヴaヴe și ﾐegoIieヴe Iu Coﾏisia 

Euヴopeaﾐă a AIoヴdului de Paヴteﾐeヴiat și a Pヴogヴaﾏeloヴ Opeヴațioﾐale Iu fiﾐaﾐțaヴe diﾐ 

fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021-2027 prin care se 

staHilește ヴolul autoヴitățiloヴ și iﾐstituțiiloヴ iﾏpliIate îﾐ pヴoIesul de pヴogヴaﾏaヴe și 

negociere a fondurilor externe nerambursabile alocate României în perioada 2021-

ヲヰヲΑ. De aseﾏeﾐea, este ﾐeIesaヴă staHiliヴea autoヴitățiloヴ și iﾐstituțiiloヴ Iaヴe ┗oヴ faIe 
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paヴte diﾐ Iadヴul iﾐstituțioﾐal de Iooヴdoﾐaヴe, gestioﾐaヴe și Ioﾐtヴol al pヴogヴaﾏeloヴ 

afeヴeﾐte ┗iitoヴului e┝eヴIițiu fiﾐaﾐIiaヴ. 

PREMISE: 

 ﾏeﾐțiﾐerea sisteﾏul de ﾏaﾐageﾏeﾐt și Ioﾐtrol al foﾐdurilor europeﾐe 

aferente politicii de coeziune din perioada de programare 2014-2020. 

 ÎﾏHuﾐătățirea şi siﾏplifiIarea anumitor aspecte pentru a veni în sprijinul 

beneficiarilor politicii de coeziune. 

 desIeﾐtralizarea iﾏpleﾏeﾐtării şi Ireșterea leadership-ului din partea 

tutuヴoヴ aItoヴiloヴ iﾏpliIați. 

 

PRINCIPII: 

 O ﾏai Huﾐă Ioordoﾐare îﾐtヴe pヴoieItele/opeヴațiuﾐile fiﾐaﾐțate luâﾐd îﾐ IalIul 

ﾐoile pヴo┗oIăヴi. 

 O aHordare uﾐitară în termeni de proceduri/practici, prin comasarea tuturor 

autoヴitățiloヴ de ﾏaﾐageﾏeﾐt îﾐ Iadヴul MFE Iaヴe ┗a asiguヴa Iooヴdoﾐaヴea 

oヴizoﾐtală a stヴuItuヴiloヴ de ﾏaﾐageﾏeﾐt. 

 O simplificare şi ﾏai Huﾐă Iooヴdoﾐaヴe peﾐtヴu fuﾐIția de autoヴitate de 

management (AM) şi fuﾐIția IoﾐtaHilă pヴiﾐ iﾐtegヴaヴea Ielei diﾐ uヴﾏă îﾐ Iadヴul 

AM. 

 CoﾐIeﾐtrarea şi asigurarea Ioﾐtiﾐuității expertizei. 

 O adaptare reală a iﾐteヴ┗eﾐțiiloヴ la ﾐe┗oile şi speIifiIul ヴegioﾐal pヴiﾐ 

desIeﾐtヴalizaヴea gestiuﾐii și iﾏpleﾏeﾐtăヴii la ﾐi┗elul ADR-urilor. 

 O aHordare iﾐovativă şi iﾐtegrată prin elaborarea programelor multifond. 

 

ARHITECTURA INSTITUȚIONALĂ: 
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 Ministerul Fondurilor Europene (MFE): 

• Coordonator Politica de Coeziune 

 Miﾐisterul LuIrărilor PuHliIe, Dezvoltării și Adﾏiﾐistrației ふMLPDAぶ: 

• Programele de cooperare teritoriala 

 Miﾐisterul AgriIulturii și Dezvoltării Rurale ふMADRぶ: 

• PolitiIa AgヴiIola Coﾏuﾐă, PolitiIa Coﾏuﾐă iﾐ doﾏeﾐiul pescuitului si 

Fondul aferent afacerilor maritime 

 Ministerul Afacerilor Interne (MAI): 

• Fondurile aferente domeniului afaceri interne 

• Foﾐdul azil, ﾏigヴație și iﾐtegヴaヴe ふFAMIぶ 

• Foﾐdul seIuヴitate iﾐteヴﾐă ふF“Iぶ  

• Instrumentul pentru managementul frontierei și vize (IMFV) 

 

ARHITECTURA PROGRAMELOR OPERAȚIONALE: 

Pヴogヴaﾏele opeヴațioﾐale afeヴeﾐte iﾏpleﾏeﾐtăヴii politiIii de Ioeziuﾐe la ﾐi┗el 

ﾐațioﾐal suﾐt: 

1. Pヴogヴaﾏul Opeヴațioﾐal Dezvoltare DuraHilă ふPODDぶ 

2. Pヴogヴaﾏul Opeヴațioﾐal Transport (POT) 

3. Pヴogヴaﾏul Opeヴațioﾐal Creștere Iﾐteligeﾐtă şi Digitalizare ふPOCIDぶ 

4. Pヴogヴaﾏul Opeヴațioﾐal Săﾐătate (multifond) (POS) 

5. Pヴogヴaﾏul Opeヴațioﾐal Capital Uman (POCU) 

6. Pヴogヴaﾏul Opeヴațioﾐal CoﾏHaterea SărăIiei ふPOCSぶ 

7. Pヴogヴaﾏele Opeヴațioﾐale Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 

8. Pヴogヴaﾏul Opeヴațioﾐal Asisteﾐță TehﾐiIă (multifond) (POAT) 



Strategia de dezvoltare locală a Coﾏuﾐei Gornet, județul Prahova, pentru perioada 2021-2027 

 

 
118 

9. Pヴogヴaﾏul Opeヴațioﾐal peﾐtヴu Traﾐziție EIhitaHilă 

  

FUNCȚIA DE AUTORITATE DE MANAGEMENT: 

 Ministerul Fondurilor Europene (MFE): 

• PODD, POCID, POS, POCU, POCS, POAT, POTE. 

 Ministerul Transporturilor, IﾐfrastruIturii și CoﾏuﾐiIațiilor ふMTICぶ: 

• POT. 

 Ageﾐțiile peﾐtru Dezvoltare Regioﾐală ふADRぶ: 

• Β Pヴogヴaﾏe Opeヴațioﾐale Regioﾐale. 

 

FUNCȚIA CONTABILĂ: 

 Autoritatea de CertifiIare și Plata ふACPぶdiﾐ Iadヴul Miﾐisteヴului Fiﾐaﾐțeloヴ 

Publice  - pentru programele operațioﾐale regioﾐale - pentru toate 

pヴogヴaﾏele, iﾐIlusi┗ Iele ヴegioﾐale, ACP ┗a îﾐdepliﾐi atヴiHu縁iile Ie deヴi┗ă diﾐ 

ヴelația Iu Coﾏisia Euヴopeaﾐă ふpヴiﾏiヴea foﾐduヴiloヴ de la CE, asiguヴaヴea 

sIhiﾏHuヴiloヴ ┗alutaヴe şi aliﾏeﾐtaヴea Ioﾐtuヴiloヴ AM, 縁iﾐeヴea evideﾐ縁eloヴ 

IoﾐtaHile pヴi┗iﾐd suﾏele pヴiﾏite şi efeItuaヴea ヴeIoﾐIilieヴiloヴ HaﾐIaヴe, 

elaHoヴaヴea pヴe┗iziuﾐiloヴ Ieヴeヴiloヴ de plată Ie uヴﾏează a fi tヴaﾐsﾏise CE pヴiﾐ 

intermediul SFC, în colaborare cu MFE). 

 Autoritățile de Maﾐageﾏeﾐt peﾐtru alte prograﾏe deIât Iele regionale vor 

îﾐdepliﾐi și fuﾐIția IoﾐtaHilă afereﾐtă prograﾏului gestioﾐat. 

 

FUNCȚIA DE AUDIT: 

 Autoritatea de Audit de pe lâﾐgă Curtea de Coﾐturi a Roﾏâﾐiei, organism 

iﾐdepeﾐdeﾐt diﾐ puﾐIt de ┗edeヴe opeヴațioﾐal fața de Cuヴtea de Coﾐtuヴi și față 
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de celelalte autoヴități ヴespoﾐsaHile Iu ﾏaﾐageﾏeﾐtul și iﾏpleﾏeﾐtaヴea 

foﾐduヴiloヴ e┝teヴﾐe ﾐeヴaﾏHuヴsaHile, ┗a îﾐdepliﾐi fuﾐIția de audit.  

 

PLANUL NAȚIONAL STRATEGIC ヲヰヲヱ-2027 (PNS)  

“uﾏa pヴopusă peﾐtヴu Roﾏâﾐia este îﾐ Iuaﾐtuﾏ de ヲヰ,ヵ ﾏiliaヴde euヴo diﾐ 

care: 

 13,5 miliaヴde euヴo este destiﾐată plățiloヴ diヴeIte; 

 ンヶン  ﾏilioaﾐe euヴo aloIate Iătヴe ﾏăsuヴile de spヴijiﾐiヴe a pieței; 

 ヶ,Α ﾏiliaヴde euヴo aloIate peﾐtヴu dez┗oltaヴea ヴuヴală. 

“eItoヴul agヴoaliﾏeﾐtaヴ și dez┗oltaヴea spațiului ヴuヴal diﾐ Roﾏâﾐia au 

înregistrat progrese ca urﾏaヴe a iﾏpleﾏeﾐtăヴii pヴogヴaﾏeloヴ de dez┗oltaヴe ヴuヴală 

aﾐteヴioaヴe, fiﾐaﾐțate atât diﾐ foﾐduヴi euヴopeﾐe, Iât și ﾐațioﾐale.  

Cu toate aIestea, au fost ideﾐtifiIate ﾏulte pヴo┗oIăヴi Iaヴe tヴeHuie aHoヴdate îﾐ 

peヴioada uヴﾏătoaヴe, pヴiﾐtヴe Iaヴe: ﾐuﾏăヴul ﾏaヴe al feヴﾏeloヴ ﾏiIi, dotaヴea slaHă diﾐ 

puﾐIt de ┗edeヴe tehﾐologiI și stヴuItuヴa duală a e┝ploatațiiloヴ agヴiIole, aspeIte de 

ﾏediu Iaヴe pot IoﾐduIe la diﾏiﾐuaヴea pヴoduIti┗ității, degヴadaヴea spațiului ヴuヴal și 

îﾏHătヴâﾐiヴea defiIitaヴă, ﾐuﾏăヴul ヴedus de pヴoduse Iu ┗aloaヴe adăugată, defiIit de 

peヴsoﾐal IalifiIat îﾐ seItoヴul agヴiIol, di┗eヴsifiIaヴea ┗eﾐituヴiloヴ feヴﾏieヴiloヴ și 

populației diﾐ ﾏediul ヴuヴal, spoヴiヴea iﾏpaItului sIhiﾏHuヴiloヴ IliﾏatiIe și sIădeヴea 

Hiodi┗eヴsității. 

Îﾐ aIest Ioﾐte┝t, îﾐ sIopul atiﾐgeヴii poteﾐțialului socio-economic al mediului 

ヴuヴal și îﾐ speIial, îﾐ seItoヴul agヴoaliﾏeﾐtaヴ, se iﾏpuﾐe Ia ﾏăsuヴile îﾐtヴepヴiﾐse pâﾐă 

îﾐ pヴezeﾐt să fie Ioﾐtiﾐuate/dez┗oltate/îﾏHuﾐătățite. 
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Astfel, pヴiﾐ iﾏpleﾏeﾐtaヴea Pヴogヴaﾏului Națioﾐal “tヴategiI ヲヰヲヱ-2027, 

România va continua efoヴtuヴile peﾐtヴu atiﾐgeヴea poteﾐțialului de dez┗oltaヴe soIio-

eIoﾐoﾏiIă pヴiﾐ aHoヴdaヴea uヴﾏătoaヴeloヴ oHieIti┗e geﾐeヴale: 

1. Pヴoﾏo┗aヴea uﾐui seItoヴ agヴiIol iﾐteligeﾐt, ヴezilieﾐt și di┗eヴsifiIat Iaヴe să 

asiguヴe seIuヴitatea aliﾏeﾐtaヴă, prin: 

• Asigurarea unor venituri stabile în rândul fermierilor; 

• Cヴeșteヴea pヴoduIti┗ității și Ioﾏpetiti┗ității seItoヴului agヴoaliﾏeﾐtaヴ; 

• Cヴeșteヴea gヴadului de ヴezisteﾐță a e┝ploatațiiloヴ agヴiIole la faItoヴii 

IliﾏatiIi și asiguヴaヴea seIuヴității aliﾏeﾐtaヴe; 

• “poヴiヴea ┗aloヴii adăugate a produselor agricole; 

• Diﾏiﾐuaヴea depeﾐdeﾐței feヴﾏieヴiloヴ de ┗eﾐituヴile oHțiﾐute diﾐ 

pヴoduIția agヴiIolă și ヴeduIeヴea ┗aヴiaHilității ┗eﾐituヴiloヴ agヴiIole; 

• Cヴeșteヴea ﾐi┗elului de digitalizaヴe îﾐ seItoヴul agヴoaliﾏeﾐtaヴ și îﾐ ﾏediul 

rural; 

• Optimizarea fluxului de iﾐfoヴﾏații îﾐ Iadヴul seItoヴului agヴiIol și 

faIilitaヴea legătuヴiloヴ diﾐtヴe IeヴIetaヴe/iﾐo┗aヴe și pヴaItiIă. 

2. Coﾐsolidaヴea aIțiuﾐiloヴ de pヴotejaヴe a ﾏediului și a Ieloヴ îﾏpotヴi┗a 

sIhiﾏHăヴiloヴ IliﾏatiIe și IoﾐtヴiHuția la îﾐdepliﾐiヴea oHieIti┗eloヴ Uﾐiuﾐii 

Europeﾐe îﾐ ﾏateヴie de ﾏediu și Iliﾏă, prin: 

• ReduIeヴea eﾏisiiloヴ de gaze Iu efeIt de seヴă diﾐ aIti┗itățile agヴiIole;  

• Adaptaヴea la efeItele sIhiﾏHăヴiloヴ IliﾏatiIe îﾐ seItoaヴele agヴiIol și 

forestier; 

• Gestioﾐaヴea efiIieﾐtă a ヴesuヴseloヴ ﾐatuヴale și ﾏeﾐțiﾐeヴea uﾐui impact 

ヴedus al agヴiIultuヴii asupヴa ヴesuヴseloヴ ﾐatuヴale ふsol, apă, aeヴぶ; 

• Asiguヴaヴea de pヴoduse agヴoaliﾏeﾐtaヴe săﾐătoase; 
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• Meﾐțiﾐeヴea uﾐui status de Ioﾐseヴ┗aヴe Huﾐ al Hiodi┗eヴsității și păstヴaヴea 

zoﾐeloヴ Iu îﾐaltă ┗aloaヴe ﾐatuヴală; 

• Conservarea caracteristiciloヴ spațiului ヴuヴal și a peisajeloヴ ﾐatuヴale. 

3. Consolidarea structurii socio-economice a zonelor rurale, prin: 

• Cヴeșteヴea ┗eﾐituヴiloヴ populației diﾐ ﾏediul ヴuヴal; 

• Cヴeșteヴea Ialității ┗ieții îﾐ ﾏediul ヴuヴal; 

• “poヴiヴea ﾐuﾏăヴului de tiﾐeヴi iﾏpliIați îﾐ seItoaヴele agヴoaliﾏeﾐtaヴ și ﾐoﾐ 

agヴiIol și îﾐ spațiul ヴuヴal, Ioヴelat Iu Iヴeșteヴea ヴolului eduIației 

aﾐtヴepヴeﾐoヴiale agヴiIole peﾐtヴu aIeștia; 

• ReduIeヴea gヴadului de săヴăIie și a ヴisIului de e┝Iluziuﾐe soIială îﾐ 

spațiul ヴuヴal; 

• Dezvoltarea Zonei Montate din România; 

• Reducerea abandonului zonelor rurale, în special manifestat în rândul 

populației tiﾐeヴe; 

• Cヴeșteヴea gヴadului de utilizaヴe de ﾐoi tehﾐologii îﾐ seItoヴul agヴo-

aliﾏeﾐtaヴ de Iătヴe tiﾐeヴi. 

4. Pヴoﾏo┗aヴea Iuﾐoașteヴii, iﾐo┗ăヴii și digitalizăヴii îﾐ agヴiIultuヴă, prin: 

• Creșteヴea ﾐuﾏăヴului de feヴﾏieヴi Iaヴe ┗oヴ HeﾐefiIia de Ioﾐsilieヴe, 

Ioﾐsultaﾐță agヴiIolă și foヴﾏaヴe pヴofesioﾐală, pヴeIuﾏ și optiﾏizaヴea 

ﾐi┗elului de Iuﾐoștiﾐțe; 

• Dez┗oltaヴea uﾐui sisteﾏ de iﾐo┗aヴe și Iuﾐoștiﾐțe îﾐ agヴiIultuヴă ふAKI“ぶ 

fuﾐIțioﾐal și diﾐaﾏiI; 

• Eficieﾐtizaヴea tヴaﾐsfeヴului de Iuﾐoștiﾐțe și îﾏHuﾐătățiヴea pヴoduIției 

pヴiﾐ faIilitaヴea aIIesului la iﾐfoヴﾏații, pヴaItiIi și tehﾐologii ﾐoi;  

• Dez┗oltaヴea uﾐoヴ paヴteﾐeヴiate fuﾐIțioﾐale; 
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• Dez┗oltaヴea tehﾐologiiloヴ digitale și dez┗oltaヴea iﾐfヴastヴuItuヴii oﾐliﾐe; 

• Consolidaヴea uﾐui sisteﾏ de Ioﾐsultaﾐță puHliI/pヴi┗at. 

 

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI RE)ILIENȚĂ ふPNRRぶ 

Pヴiﾐ opoヴtuﾐitățile de ヴedヴesaヴe și ヴezilieﾐță ale Uﾐiuﾐii Euヴopeﾐe, diﾐ 

iﾐstヴuﾏeﾐtul „UヴﾏătoaヴeaGeﾐeヴațieUEざ ふNe┝tGeﾐeヴatioﾐEUぶ, Roﾏâﾐia a Ioﾐtuヴat 

planul său de ヴefoヴﾏe și ﾏodeヴﾐizaヴe peﾐtヴu Iele ヲΓ,ヲ ﾏiliaヴde euヴo aloIate 

României.  

 

Plaﾐul Națioﾐal de Redヴesaヴe și Rezilieﾐță al Roﾏâﾐiei ふPNRRぶ este IoﾐIeput 

așa îﾐIât să asiguヴe uﾐ eIhiliHヴu optiﾏ îﾐtヴe pヴioヴitățile Uﾐiuﾐii Euヴopeﾐe și 

ﾐeIesitățile de dez┗oltaヴe ale Roﾏâﾐiei, îﾐ Ioﾐte┝tul ヴeIupeヴăヴii după Iヴiza COVID-

ヱΓ Iaヴe a afeItat seﾏﾐifiIati┗ țaヴa, așa Iuﾏ a afeItat îﾐtヴeaga Uﾐiuﾐe Euヴopeaﾐă și 

întreaga lume. 

Obiectivul general al PNRR al României este corelat în mod direct cu 

Obiectivul general al MeIaﾐisﾏului de Redヴesaヴe și Rezileﾐță, așa Iuﾏ este iﾐIlus îﾐ 

Regulaﾏeﾐtul ヲヰヲヱ/ヲヴヱ al Paヴlaﾏeﾐtului Euヴopeaﾐ și al Coﾐsiliului, diﾐ ヱヲ feHヴuaヴie 

2021, Art.4. 

Astfel, obiectivul general al PNRR al României este dezvoltarea României prin 

realizarea unor prograﾏe și proieIte eseﾐțiale, Iare să sprijiﾐe rezilieﾐța, ﾐivelul de 

pregătire peﾐtru situații de Iriză, IapaIitatea de adaptare și poteﾐțialul de Ireștere, 

priﾐ reforﾏe ﾏajore și iﾐvestiții Iheie Iu foﾐduri diﾐ MeIaﾐisﾏul de Redresare și 

Rezilieﾐță. 
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Obiecti┗ul speIifiI al PNRR este și el Ioヴelat Iu Iel al ﾏeIaﾐisﾏului, detaliat îﾐ 

Regulaﾏeﾐt, și aﾐuﾏe de a atヴage foﾐduヴile puse la dispoziție de Uﾐiuﾐea 

Euヴopeaﾐă pヴiﾐ Ne┝tGeﾐeヴatioﾐEU îﾐ ┗edeヴea atiﾐgeヴii jaloaﾐeloヴ și a țiﾐteloヴ îﾐ 

ﾏateヴie de ヴefoヴﾏe și iﾐ┗estiții. 

OHieItivul geﾐeral al MeIaﾐisﾏului de Redresare și Rezileﾐță este să 

proﾏoveze Ioeziuﾐea eIoﾐoﾏiIă, soIială și teritorială a Uﾐiuﾐii priﾐ 

îﾏHuﾐătățirea rezilieﾐței, a ﾐivelului de pregătire peﾐtru situații de Iriză, a 

IapaIității de adaptare și a poteﾐțialului de Ireștere ale statelor ﾏeﾏHre, priﾐ 

ateﾐuarea iﾏpaItului soIial și eIoﾐoﾏiI al Irizei îﾐ Iauză, îﾐ speIial asupra 

feﾏeilor, priﾐ IoﾐtriHuția la puﾐerea îﾐ apliIare a piloﾐului europeaﾐ al 

drepturilor soIiale, priﾐ sprijiﾐirea traﾐziției verzi, priﾐ IoﾐtriHuția la realizarea 

obiectivelor privind clima ale Uniunii pentru 2030 stabilite la articolul 2 

puﾐItul ヱヱ diﾐ Regulaﾏeﾐtul ふUEぶ ヲヰヱΒ/ヱΓΓΓ și priﾐ respeItarea oHieItivului 

UE de realizare a ﾐeutralității IliﾏatiIe pâﾐă îﾐ ヲヰ5ヰ, preIuﾏ și a traﾐziției 

digitale, IoﾐtriHuiﾐd astfel la Ioﾐvergeﾐța eIoﾐoﾏiIă și soIială asIeﾐdeﾐtă, 

restaHiliﾐd și proﾏovâﾐd Ireșterea duraHilă și iﾐtegrarea eIoﾐoﾏiilor Uﾐiuﾐii, 

îﾐIurajâﾐd Irearea de loIuri de ﾏuﾐIă de îﾐaltă Ialitate, IoﾐtriHuiﾐd la 

autonomia strategiIă a Uﾐiuﾐii alături de o eIoﾐoﾏie desIhisă și Ireâﾐd 

valoare adăugată europeaﾐă. 

Pentru a îndeplini acest obiectiv general, obiectivul specific al 

mecanismului este de a furniza sprijin financiar statelor membre în vederea 

atiﾐgerii jaloaﾐelor și a țiﾐtelor îﾐ ﾏaterie de reforﾏe și iﾐvestiții, astfel Iuﾏ 

suﾐt prevăzute îﾐ plaﾐurile lor de redresare și rezilieﾐță. RespeItivul oHieItiv 
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speIifiI treHuie urﾏărit îﾐ strâﾐsă și traﾐspareﾐtă Iooperare Iu statele 

ﾏeﾏHre îﾐ Iauză. 

Principiile de implementare ale PNRR 

DistriHuirea eIhitaHilă geografiI a foﾐdurilor. Iﾐ┗estițiile pヴopuse îﾐ PNRR se 

Hazează pe faptul Iă îﾐ ヴeIupeヴaヴea deIalajeloヴ și ﾏodeヴﾐizaヴea Roﾏâﾐiei ﾐiﾏeﾐi ﾐu 

┗a fi lăsat îﾐ uヴﾏă pe dヴuﾏul ヴedヴesăヴii eIoﾐoﾏiIe și soIiale. Îﾐ pヴoIeduヴile 

aloIăヴiloヴ diヴeIte sau Iele Ioﾏpetiti┗e se ┗a țiﾐe Ioﾐt de aloIaヴea eIhiliHヴată a 

ヴesuヴseloヴ astfel îﾐIât să IoﾐduIă la ┗aloヴifiIaヴea speIifiIului loIal sau ヴegioﾐal îﾐ 

iﾐteヴesul Ietățeﾐiloヴ și la diﾏiﾐuaヴea polaヴizăヴii dez┗oltăヴii teヴitoヴiale.  

Descentralizarea. Conceperea PNRR s-a Hazat pe IapaIitaヴea autoヴitățiloヴ 

Ieﾐtヴale și loIale de a-și asuﾏa ヴefoヴﾏe aﾏHițioase peﾐtヴu faIilitaヴea tヴaﾐziției 

┗eヴde și digitală și Iaヴe să IoﾐduIă la uﾐ ﾐi┗el ヴidiIat de ヴezilieﾐță. Îﾐ spiヴitul aIestui 

principiu, implementarea PNRR ┗a uヴﾏăヴi apヴopieヴea de Ietățeﾐi și de HeﾐefiIiaヴi, 

ofeヴiﾐd astfel uﾐ ヴăspuﾐs la pヴo┗oIăヴile suHsidiaヴe ale Ioﾏuﾐitățiloヴ.  

Rolul autorităților loIale. PNRR a fost elaborat printr-un proces participativ la 

Iaヴe au paヴtiIipat autoヴitățile de la ﾐi┗el loIal și regional. Implementarea PNRR se va 

Haza pe iﾏpliIaヴea autoヴitățiloヴ loIale atât îﾐ defiﾐiヴea apeluヴiloヴ, aIolo uﾐde este 

Iazul, Iât și îﾐ Iea de ﾏoﾐitoヴizaヴe și e┗aluaヴe a plaﾐului. 

Plaﾐul aItual îﾐsuﾏează 15 Ioﾏpoﾐeﾐte gヴupate îﾐ șase piloﾐi distiﾐIți, 

stヴuItuヴa aIestuia fiiﾐd uヴﾏătoaヴea: 

Piloﾐul I. Traﾐziția verde 

1. Sistemul de management al apei 

2. Îﾏpăduヴiﾏ Roﾏâﾐia și pヴotejăﾏ Hiodi┗eヴsitatea 

3. Maﾐageﾏeﾐtul deșeuヴiloヴ 

4. Transport sustenabil 

5. Fondul pentru Valul ヴeﾐo┗ăヴii  
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6. Energie 

Pilonul II. Traﾐsforﾏare digitală 

7. Cloud gu┗eヴﾐaﾏeﾐtal și sisteﾏe publice digitale  

Piloﾐul III. Creștere iﾐteligeﾐtă, susteﾐaHilă și favoraHilă iﾐIluziuﾐii 
8. Reforme fisIale și ヴefoヴﾏa sisteﾏului de pensii 

9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dez┗oltaヴe și iﾐo┗aヴe 

Piloﾐul IV. Coeziuﾐe soIială și teritorială 

10. Fondul loIal peﾐtヴu tヴaﾐziție ┗eヴde și digitală 

11. Tuヴisﾏ și Iultuヴă 

Piloﾐul V. Săﾐătate, precum și rezilieﾐță eIoﾐoﾏiIă, soIială și iﾐstituțioﾐală 

12. “ăﾐătate  
13. Reforme sociale 

14. 
Refoヴﾏa seItoヴului puHliI, Iヴeșteヴea efiIieﾐței justiției și îﾐtăヴiヴea IapaIității 

partenerilor sociali 

Pilonul VI. Politici pentru noua geﾐerație 

15. Roﾏâﾐia EduIată  
Pilonul I - Traﾐziția verde  

Piloﾐul tヴeHuie să iﾐIludă ヴefoヴﾏe și iﾐ┗estiții îﾐ tehﾐologii și IapaIități ┗eヴzi, 

iﾐIlusi┗ îﾐ Hiodi┗eヴsitate, efiIieﾐță eﾐeヴgetiIă, ヴeﾐo┗aヴea Ilădiヴiloヴ și eIoﾐoﾏia 

IiヴIulaヴă, IoﾐtヴiHuiﾐd îﾐ aIelași tiﾏp la oHieIti┗ele Uﾐiuﾐii pヴi┗iﾐd Iliﾏa, pヴoﾏo┗âﾐd 

Iヴeșteヴea susteﾐaHilă, Iヴeâﾐd loIuヴi de ﾏuﾐIă și ﾏeﾐțiﾐâﾐd seIuヴitatea eﾐeヴgetiIă. 

“IhiﾏHăヴile IliﾏatiIe și degヴadaヴea ﾏediului ヴepヴeziﾐtă două diﾐtヴe Iele ﾏai 

gヴa┗e aﾏeﾐiﾐțăヴi ale luﾏii, iaヴ Ageﾐda ヲヰンヰ peﾐtヴu dez┗oltaヴea duヴaHilă 

pヴoﾏo┗ează eIhiliHヴul îﾐtヴe Iele tヴei diﾏeﾐsiuﾐi ale dez┗oltăヴii duヴaHile – 

eIoﾐoﾏiIă, soIială şi de ﾏediu. Ageﾐda ヲヰンヰ este Ioヴelată Iu PaItul Veヴde 

european (European Green Deal) care va defini strategia de dezvoltare a UE ca 

pヴiﾏul Ioﾐtiﾐeﾐt ﾐeutヴu diﾐ puﾐIt de ┗edeヴe IliﾏatiI pâﾐă îﾐ ヲヰヵヰ. Astfel, PaItul 

Verde European transforﾏă pヴo┗oIăヴile IliﾏatiIe și de ﾏediu îﾐ opoヴtuﾐități, pヴiﾐ 
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deﾏeヴsul de ヴeduIeヴe a eﾏisiiloヴ ﾐete de gaze Iu efeIt de seヴă la zeヴo pâﾐă îﾐ ヲヰヵヰ, 

pヴiﾐ ヴeduIeヴea poluăヴii și ヴestauヴaヴea Hiodi┗eヴsității. 

AIeste pヴo┗oIăヴi ﾐeIesită politiIi Ioeヴeﾐte peﾐtヴu a asigura o dezvoltare 

duヴaHilă atât la ﾐi┗el euヴopeaﾐ, Iât și îﾐ țaヴa ﾐoastヴă, fapt concretizat în cadrul PNRR 

printr-o seヴie de ヴefoヴﾏe, Ioヴelate Iu uﾐ plaﾐ de iﾐ┗estiții adeI┗at. 

Pilonul II - Traﾐsforﾏare digitală  

Refoヴﾏele și iﾐ┗estițiile îﾐ tehﾐologiile, iﾐfヴastヴuItuヴile și pヴoIesele digitale 

┗oヴ spoヴi Ioﾏpetiti┗itatea Uﾐiuﾐii la ﾐi┗el gloHal și ┗oヴ IoﾐtヴiHui, de aseﾏeﾐea, la 

Iヴeșteヴea ヴezilieﾐței și a iﾐo┗ăヴii îﾐ Uﾐiuﾐe și la sIădeヴea depeﾐdeﾐței sale, pヴiﾐ 

di┗eヴsifiIaヴea laﾐțuヴiloヴ eseﾐțiale de apヴo┗izioﾐaヴe. Refoヴﾏele și iﾐ┗estițiile aヴ tヴeHui 

să pヴoﾏo┗eze îﾐ speIial digitalizaヴea seヴ┗iIiiloヴ, dez┗oltaヴea de iﾐfヴastヴuItuヴi digitale 

și de date, de Ilusteヴe și de Ieﾐtヴe de iﾐo┗aヴe digitală, pヴeIuﾏ și de soluții digitale 

deschise. 

Serviciile publice digitale diﾐ Roﾏâﾐia ヴăﾏâﾐ suH ﾏedia Uﾐiuﾐii Euヴopeﾐe, îﾐ 

paヴte diﾐ Iauza Iooヴdoﾐăヴii ヴeduse îﾐtヴe iﾐstituțiile statului peﾐtヴu o aHoヴdaヴe 

iﾐtegヴată. CapaIitățile e┝isteﾐte ﾐu suﾐt sufiIieﾐte peﾐtヴu asiguヴaヴea uﾐui ﾐi┗el 

ヴidiIat de seIuヴitate a ヴețeleloヴ și de gestioﾐaヴe adeI┗ată a ヴisIuヴiloヴ IiHeヴﾐetiIe.  

Tehﾐologia digitală spヴijiﾐă pヴoIesul de tヴaﾐsfoヴﾏaヴe a ﾏodului îﾐ Iaヴe se 

poate faIilita e┝isteﾐța pヴiﾐ iﾐtegヴaヴea loヴ îﾐ toate seItoaヴele și doﾏeﾐiile de 

aIti┗itate de Iătヴe toți Ietățeﾐii și fiヴﾏele. “Iopul strategiei digitale a UE este acela 

de a spヴijiﾐi pヴoIesul de tヴaﾐsfoヴﾏaヴe digitală îﾐ a┗aﾐtajul Ietățeﾐiloヴ și 

îﾐtヴepヴiﾐdeヴiloヴ, IoﾐIoﾏiteﾐt Iu asiguヴaヴea IoﾐtヴiHuției la Iヴeaヴea uﾐei Euヴope 

ﾐeutヴe diﾐ puﾐIt de ┗edeヴe IliﾏatiI pâﾐă îﾐ ヲヰヵヰ. 
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Viziuﾐea și peヴspeIti┗ele peﾐtヴu tヴaﾐsfoヴﾏaヴea digitală a Euヴopei pâﾐă îﾐ ヲヰンヰ 

ふ┗iziuﾐe peﾐtヴu deIeﾐiul digital al UEぶ se aヴtiIulează îﾐ juヴul a patヴu puﾐIte Iaヴdiﾐale, 

deﾐuﾏit ざHusolă peﾐtヴu diﾏeﾐsiuﾐea digitalăざ: 

 Digitalizarea serviciilor publice; 

 Coﾏpeteﾐțe; 

 InfrastruItuヴi digitale siguヴe și duヴaHile; 

 Tヴaﾐsfoヴﾏaヴea digitală a îﾐtヴepヴiﾐdeヴiloヴ. 

Piloﾐul II al PNRR al Roﾏâﾐiei, pヴiﾐ ヴefoヴﾏele și iﾐ┗estițiile pヴopuse se aliﾐiază 

cu prevederile strategiei Europene și ale Ielei ﾐațioﾐale pヴi┗iﾐd tヴaﾐsfoヴﾏaヴea 

digitală a Roﾏâniei. 

 

Pilonul III - Creștere iﾐteligeﾐtă, susteﾐaHilă și favoraHilă iﾐIluziuﾐii 

Refoヴﾏele și iﾐ┗estițiile îﾐ aIest piloﾐ tヴeHuie să ┗izeze Ioﾐsolidaヴea 

poteﾐțialului de Iヴeșteヴe și să peヴﾏită o ヴedヴesaヴe susteﾐaHilă a eIoﾐoﾏiei Uﾐiuﾐii. 

De asemenea, sunt destiﾐate pヴoﾏo┗ăヴii aﾐtヴepヴeﾐoヴiatului, eIoﾐoﾏia soIială, 

dez┗oltaヴea de iﾐfヴastヴuItuヴi și de tヴaﾐspoヴtuヴi susteﾐaHile, iﾐdustヴializaヴea și 

ヴeiﾐdustヴializaヴea și să ateﾐueze efeItul Iヴizei pヴo┗oIate de COVID-19 asupra 

economiei. 

Pヴo┗oIăヴile pヴiﾐIipale ale României în context larg macroeconomic sunt legate 

de sisteﾏul de adﾏiﾐistヴaヴe fisIală, ﾏai ales IapaIitatea aIestuia de a gestioﾐa 

ヴelația Iu IoﾐtヴiHuaHilii, de sisteﾏul de peﾐsii, Iaヴe este stヴâﾐs legat de pヴoHleﾏatiIa 

ヴesuヴseloヴ Hugetaヴe și de Iea a foヴței de ﾏuﾐIă, de ヴelația Iu ﾏediul de afaIeヴi și 
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sprijinul care poate veni dinspre resursele publice - mai specific, pe baza fondurilor 

europene. 

Roﾏâﾐia se Ioﾐfヴuﾐtă Iu pヴo┗oIăヴi ﾏajoヴe îﾐ pヴi┗iﾐța adﾏiﾐistヴăヴii ta┝eloヴ și 

iﾏpoziteloヴ. Rapoヴtul de țaヴă al CE ヲヰヲヰ ﾏeﾐțioﾐează Iă ヴatele iﾐegalității 

┗eﾐituヴiloヴ și ale săヴăIiei ヴăﾏâﾐ pヴiﾐtヴe Iele ﾏai ヴidiIate diﾐ UE, iar nivelul relativ 

sIăzut al ┗eﾐituヴiloヴ fisIale liﾏitează IapaIitatea Roﾏâﾐiei de a soluțioﾐa aIeste 

probleme, fie prin redistribuire, fie priﾐ fuヴﾐizaヴea de Huﾐuヴi și seヴ┗iIii puHliIe. O 

pヴo┗oIaヴe ﾏajoヴă o ヴepヴeziﾐtă ﾐi┗elul ヴidiIat al defiIitului de TVA, Ie ヴepヴeziﾐtă o 

pieヴdeヴe de ┗eﾐituヴi diﾐ Iauza e┗aziuﾐii, a fヴaudei, a iﾐsol┗eﾐțeloヴ, a faliﾏeﾐteloヴ, a 

erorilor administrative sau a optimizăヴii fisIale legale, fiiﾐd uﾐul diﾐtヴe Iele ﾏai 

ridicate din UE. 

ModifiIăヴile aduse sisteﾏului de peﾐsii îﾐ ultiﾏii aﾐi au Ioﾐdus la o 

destaHilizaヴe Hugetaヴă și pヴoHleﾏe ﾏajoヴe îﾐ asiguヴaヴea susteﾐaHilității fiﾐaﾐIiaヴe a 

oHligațiiloヴ Hugetaヴe ふHugetul asiguヴăヴiloヴ soIiale și Hugetul de statぶ, Iu iﾏpaIt 

iﾐIlusi┗ asupヴa ヴatiﾐgului de țaヴă. 

E┝isteﾐța uﾐoヴ difeヴeﾐțe îﾐtヴe peﾐsiile aflate îﾐ plată peﾐtヴu feﾏei și HăヴHați, 

ﾏoﾏeﾐtul peﾐsioﾐăヴii, tipul de ﾏuﾐIă pヴestată, pヴeIuﾏ și o seヴie de aspeIte legate 

de perioadele de Iotizaヴe difeヴeﾐțiate, Ieea Ie iﾏpliIă ﾐeIesitatea staHiliヴii uﾐei ﾐoi 

foヴﾏule de IalIul și posiHilitatea ヴeIalIulăヴii aIestoヴ peﾐsii. 

“isteﾏul se Ioﾐfヴuﾐtă Iu pヴo┗oIăヴi legate de îﾏHătヴâﾐiヴe și de duヴata sIăzută 

a ┗ieții pヴofesioﾐale. Digitalizaヴea sisteﾏului de adﾏiﾐistヴaヴe a peﾐsiiloヴ, pヴeIuﾏ și 

de ﾏaﾐageﾏeﾐt al IoﾐtヴiHuțiiloヴ populației la Hugetul asiguヴăヴiloヴ soIiale de stat 

ふpiloﾐul I de peﾐsiiぶ este ヴedusă. 
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Pヴiﾐ Ioﾏpoﾐeﾐtele aIestui piloﾐ se pヴopuﾐ o seヴie de ヴefoヴﾏe, îﾐ IoﾐIoヴdaﾐță 

cu o seヴie de iﾐ┗estiții ﾏeﾐite să atiﾐgă oHieIti┗ele staHilite îﾐ aIest doﾏeﾐiu. 

Pilonul IV - Coeziuﾐe soIială și teritorială  

Refoヴﾏele și iﾐ┗estițiile diﾐ aIest piloﾐ aヴ tヴeHui să IoﾐtヴiHuie la IoﾏHateヴea 

săヴăIiei și a șoﾏajului peﾐtヴu Ia eIoﾐoﾏiile stateloヴ ﾏeﾏHヴe să se ヴedヴeseze, făヴă a 

lăsa pe ﾐiﾏeﾐi îﾐ uヴﾏă. Refoヴﾏele și iﾐ┗estițiile ヴespeIti┗e aヴ tヴeHui să IoﾐduIă la 

Iヴeaヴea de loIuヴi de ﾏuﾐIă staHile și de îﾐaltă Ialitate, la iﾐIluziuﾐea și iﾐtegヴaヴea 

gヴupuヴiloヴ defa┗oヴizate și să peヴﾏită Ioﾐsolidaヴea dialogului social, a infrastructurii 

și a seヴ┗iIiilor. Pヴo┗oIăヴi seﾏﾐifiIati┗e se ヴeﾏaヴIă îﾐ eIoﾐoﾏia Roﾏâﾐiei, diﾐcolo de 

aspeItele ﾏajoヴe de sisteﾏ, îﾐ Ieea Ie pヴi┗ește dez┗oltaヴea loIală. AfeItate 

semnificativ de pandemie, UAT-uヴile diﾐ Roﾏâﾐia au o sIădeヴe seﾏﾐifiIati┗ă a 

┗eﾐituヴiloヴ pヴopヴii. AIeastă situație duIe la o ヴeduIeヴe seﾏﾐifiIati┗ă a iﾐ┗estițiiloヴ îﾐ 

domeﾐii Iuﾏ aヴ fi eduIația, săﾐătatea și iﾐfヴastヴuItuヴa loIală. Ni┗elul Iheltuieliloヴ 

peﾐtヴu iﾐ┗estiții la ﾐi┗elul UAT-urilor este redus (15-20% din bugetul local înainte de 

paﾐdeﾏieぶ și este îﾐ ﾏaヴe ﾏăsuヴă fiﾐaﾐțat diﾐ foﾐduヴi euヴopeﾐe. Pヴiﾐ uヴﾏaヴe, este 

nevoie de o iﾐjeIție de Iapital peﾐtヴu a Ioﾐtiﾐua iﾐ┗estițiile îﾐ iﾐfヴastヴuItuヴa loIală și 

peﾐtヴu a Iヴește astfel ヴezilieﾐța loIalitățiloヴ îﾐ peヴioada de ヴedヴesaヴe eIoﾐoﾏiIă.  

Țiﾐâﾐd Ioﾐt Iă îﾐtヴ-o peヴioadă de Iヴiză eIoﾐoﾏiIă, ┗eﾐituヴile loIale suﾐt și ﾏai 

reduse, este ﾐe┗oie de supoヴt fiﾐaﾐIiaヴ supliﾏeﾐtaヴ peﾐtヴu asiguヴaヴea Huﾐăstăヴii 

populației și gaヴaﾐtaヴea uﾐoヴ seヴ┗iIii puHliIe de Ialitate îﾐ peヴioada iﾏediat 

uヴﾏătoaヴe, Iu aIIeﾐt pe tヴaﾐziția ┗eヴde și digitală, pヴeIuﾏ și a sisteﾏeloヴ de 

pヴoteIție și Huﾐăstaヴe soIială.  
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Pヴiﾐ ヴefoヴﾏele și iﾐ┗estițiile pヴe┗ăzute îﾐ Iadヴul Piloﾐului IV, se uヴﾏăヴește 

dez┗oltaヴea ﾐeIesaヴă UAT-urilor, îﾏHuﾐătățiヴea Ialității ┗ieții multor categorii 

soIiale, pヴopulsaヴea tuヴisﾏului de destiﾐație, dez┗oltaヴea oヴgaﾐizațioﾐală și 

Ioﾐțiﾐutul digital peﾐtヴu pヴoduIătoヴii de audio┗izual și tヴaﾐsfoヴﾏaヴea digitală 

seItoヴului de Iaヴte sIヴisă, îﾐ diヴeIția dez┗oltăヴii e-books.  

Pilonul V - Săﾐătate, preIuﾏ și rezilieﾐță eIoﾐoﾏiIă, soIială și iﾐstituțioﾐală 

Prin intermediul acestui pilon se propun reforme privind: 

 gestioﾐaヴea foﾐduヴiloヴ puHliIe diﾐ săﾐătate, managementul fondurilor 

destiﾐate iﾐ┗estițiiloヴ îﾐ săﾐătate, ﾏaﾐageﾏeﾐtul saﾐitaヴ și a ヴesuヴseloヴ 

uﾏaﾐe diﾐ săﾐătate; 

 doﾏeﾐiul soIial, Ioﾐstâﾐd îﾐ speIial îﾐ iﾐteヴ┗eﾐții peﾐtヴu gヴupuヴile 

vulneraHile, pヴeIuﾏ Iopii și peヴsoaﾐe Iu dizaHilități; 

 sisteﾏul de ヴeIヴutaヴe și Iel de pヴoﾏo┗aヴe a fuﾐIțioﾐaヴiloヴ puHliIi. 

 

Pilonul VI - Politici pentru noua geﾐerație  

“isteﾏul de eduIație diﾐ Roﾏâﾐia se Ioﾐfヴuﾐtă Iu ﾐuﾏeヴoase difiIultăți 

legate de calitate, echitate și iﾐfヴastヴuItuヴă. AIestea liﾏitează IapaIitatea Roﾏâﾐiei 

de a Ioﾐstヴui o eIoﾐoﾏie ﾏodeヴﾐă, Hazată pe Iuﾐoașteヴe, pヴeIuﾏ și IapaIitatea de 

a faIilita ﾏoHilitatea soIială.  

Prezeﾐtarea reforﾏelor propuse îﾐ Iadrul Plaﾐului Națioﾐal de Redresare și 

Rezilieﾐță Iare pot IoﾐtriHui îﾐ ﾏod direIt la Ireșterea Ialității vieții și dezvoltarea 

la nivel local 
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 Maﾐageﾏeﾐtul sisteﾏului de apă și Iaﾐalizaヴe 

o Consolidarea cadrului de reglementare pentru managementul 

susteﾐaHil al seItoヴului de apă și apă uzată și peﾐtru accelerarea 

aIIesului populației la seヴ┗iIii de Ialitate Ioﾐfoヴﾏ diヴeIti┗eloヴ 

europene; 

o ReIoﾐfiguヴaヴea aItualului ﾏeIaﾐisﾏ eIoﾐoﾏiI al Adﾏiﾐistヴației 

Națioﾐale Apele Roﾏâﾐe ふANARぶ îﾐ ┗edeヴea asiguヴăヴii ﾏodeヴﾐizăヴii și 

îﾐtヴețiﾐeヴii sisteﾏului ﾐațioﾐal de gospodăヴiヴe a apeloヴ, pヴeIuﾏ și a 

iﾏpleﾏeﾐtăヴii Ioヴespuﾐzătoaヴe a DiヴeIti┗ei Cadヴu Apă și a DiヴeIti┗ei 

iﾐuﾐdații; 

o Consolidarea cadrului legislativ actual privind stabilirea pragurilor 

peﾐtヴu a┗eヴtizaヴea feﾐoﾏeﾐeloヴ ﾏeteoヴologiIe peヴiIuloase și a flu┝ului 

de elaHoヴaヴe și tヴaﾐsﾏiteヴe a iﾐfoヴﾏăヴiloヴ, ateﾐțioﾐăヴiloヴ și a┗eヴtizăヴiloヴ 

meteorologice. 

 Maﾐageﾏeﾐtul deșeuヴiloヴ, pヴiﾐ îﾏHuﾐătățiヴea gu┗eヴﾐaﾐței îﾐ doﾏeﾐiul 

gestioﾐăヴii deșeuヴiloヴ îﾐ ┗edeヴea aIIeleヴăヴii tヴaﾐziției Iătヴe eIoﾐoﾏia IiヴIulaヴă 

 

 Transportul sustenabil 

o „Tヴaﾐspoヴt susteﾐaHil, deIaヴHoﾐizaヴe și siguヴaﾐță ヴutieヴăざ - 

ÎﾏHuﾐătățiヴea Iadヴului stヴategiI, legal și pヴoIeduヴal peﾐtヴu tヴaﾐziția 

Iătヴe tヴaﾐspoヴt susteﾐaHil; 

o „Viziuﾐe și ﾏaﾐageﾏeﾐt peヴfoヴﾏaﾐt peﾐtヴu tヴaﾐspoヴt de Ialitateざ - 

ÎﾏHuﾐătățiヴea IapaIității iﾐstituțioﾐale de ﾏaﾐageﾏeﾐt și gu┗eヴﾐaﾐță 

Ioヴpoヴati┗ă.  
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 Foﾐdul peﾐtヴu Valul Reﾐo┗ăヴii, constituit cu scopul de a implementa 

ﾏodifiIăヴi legislati┗e și pヴogヴaﾏe, pヴeIuﾏ și uﾐ foﾐd de ヴeﾐo┗aヴe a Ilădiヴiloヴ 

puHliIe, ヴezideﾐțiale și de patヴiﾏoﾐiu. Îﾐtヴe ヴezultatele așteptate se găsesI: 

o Registヴul ﾐațioﾐal al Ilădiヴiloヴ, foヴﾏaヴe pヴofesioﾐală a speIialiștiloヴ și 

ﾏuﾐIitoヴiloヴ îﾐ doﾏeﾐiul IoﾐstヴuIțiiloヴ peﾐtヴu ヴealizaヴea de IoﾐstヴuIții 

Iu peヴfoヴﾏaﾐțe eﾐeヴgetiIe spoヴite; 

o Dezvoltarea de centre pilot pentru recuperarea materialelor de 

IoﾐstヴuIții istoヴiIe și ヴeutilizaヴea loヴ;  

o “IhiﾏHaヴea legislati┗ă îﾐ ┗edeヴea Ioﾐsolidăヴii seisﾏiIe a Ilădiヴiloヴ diﾐ 

România. 

 Dez┗oltaヴea și iﾏpleﾏeﾐtaヴea uﾐui Iadヴu uﾐitaヴ peﾐtヴu defiﾐiヴea aヴhiteItuヴii 

unui sistem de tip cloud guvernaﾏeﾐtal, Iaヴe să peヴﾏită iﾐteヴIoﾐeItaヴea 

sisteﾏeloヴ digitale diﾐ adﾏiﾐistヴația puHliIă pヴiﾐtヴ-o aHoヴdaヴe staﾐdaヴdizată și 

li┗ヴaヴea de seヴ┗iIii digitale de îﾐaltă Ialitate Iătヴe Ietățeﾐi, fiヴﾏe și alte 

autoヴități puHliIe. 

 Cヴeșteヴea Ioﾏpeteﾐțelor digitale peﾐtヴu e┝eヴIitaヴea fuﾐIției puHliIe și 

eduIație digitală pe paヴIuヴsul ┗ieții peﾐtヴu Ietățeﾐi. 

 Foﾐd loIal peﾐtヴu tヴaﾐziția ┗eヴde și digitală a UAT-urilor, Iu uヴﾏătoaヴele 

câteva dintre rezultatele așteptate: 

o ﾏiﾐiﾏ ヱヴヰ.ヰヰヰ ﾏp Ioﾐstヴuiți peﾐtヴu loIuiﾐțe soIiale/de necesitate sau 

peﾐtヴu tiﾐeヴi/speIialiști îﾐ ﾏediul uヴHaﾐ, ﾏiﾐiﾏ ΒΒヰ.ヰヰヰ ﾏp Ioﾐstヴuiți 

de loIuiﾐțe peﾐtヴu speIialiști îﾐ eduIație și săﾐătate îﾐ ﾏediul ヴuヴal;  

o ヴヲヰ autoHuze eleItヴiIe ふîﾏpヴeuﾐă Iu stații de îﾐIăヴIaヴe ヴapide și 

leﾐteぶ/hidヴogeﾐ/ și tヴoleiHuze cu baterii;  
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o ヶ.ヵヰヰ stații ﾐoi de îﾐIăヴIaヴe ┗ehiIule eleItヴiIe îﾐ total, îﾐ toate 

Iategoヴiile de loIalități; 

o ヱヰヰ sisteﾏe de tヴaﾐspoヴt iﾐteligeﾐte și alte iﾐfヴastヴuItuヴi TIC 

realizate/extinse; 

o ヱ.ヰヰヰ ﾏiIヴoHuze eleItヴiIe/hidヴogeﾐ aIhizițioﾐate peﾐtヴu sIopuヴi 

comunitare. 

 Tヴaﾐsfoヴﾏaヴea stヴuItuヴală soIio-eIoﾐoﾏiIă îﾐ zoﾐele ヴuヴale și îﾐ zoﾐele 

defa┗oヴizate pヴiﾐ dez┗oltaヴea susteﾐaHilă a tuヴisﾏului Iultuヴal și ﾐatuヴal Ia 

┗eItoヴ de dez┗oltaヴe teヴitoヴială. 

 Refoヴﾏe îﾐ Iadヴul Ioﾏpoﾐeﾐtei “ăﾐătate, pヴiﾐ Iaヴe se uヴﾏăヴește să se oHțiﾐă, 

printre altele: 

o centre comunitare construite sau renovate; 

o ふasoIieヴi deぶ IaHiﾐete de asisteﾐță ﾏediIală pヴiﾏaヴă dotate/dotate și 

renovate, prioritizând cabinetele din mediul rural; 

o uﾐități ﾏediIale ﾏoHile - pentru zonele cu acces limitat la servicii de 

asisteﾐță ﾏediIală speIializată. 

 Reforme în domeniul social, constând în: 

o Cヴeaヴea uﾐui ﾐou Iadヴu legal peﾐtヴu ofeヴiヴea de soluții adeI┗ate 

spヴijiﾐiヴii faﾏiliiloヴ Iaヴe tヴăiesI îﾐ săヴăIie, Iu Iopii îﾐ îﾐtヴețiﾐeヴe, astfel 

îﾐIât aIeștia să poată fi ﾏeﾐțiﾐuți îﾐ faﾏilie; 

o Refoヴﾏa sisteﾏului de pヴoteIție a peヴsoaﾐeloヴ adulte Iu dizaHilități: 

iﾐteﾐsifiIaヴea aIțiuﾐiloヴ de Iヴeșteヴe a ヴezilieﾐței soIiale îﾐ Ioﾏuﾐitate, 

a┗âﾐd Ia sIop pヴe┗eﾐiヴea iﾐstituțioﾐalizăヴii și îﾏHuﾐătățiヴea Ialității 

┗ieții peヴsoaﾐeloヴ adulte Iu dizaHilități; 

o Implementarea Venitului Minim de Incluziune; 
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o IﾐtヴoduIeヴea tiIheteloヴ de ﾏuﾐIă și foヴﾏalizaヴea ﾏuﾐIii îﾐ doﾏeﾐiul 

luIヴătoヴiloヴ IasﾐiIi; 

o ÎﾏHuﾐătățiヴea și ﾏodeヴﾐizaヴea legislației pヴi┗iﾐd eIoﾐoﾏia soIială. 

 Refoヴﾏa fuﾐIției puHliIe pヴiﾐ digitalizaヴe și ﾏaﾐageﾏeﾐtul paヴIuヴsului de 

Iaヴieヴă. 

 ModifiIaヴea și ﾏodeヴﾐizaヴea legislației pヴi┗iﾐd sisteﾏul de salaヴizaヴe. 

 Refoヴﾏaヴea sisteﾏului ﾐațioﾐal de aIhiziții pヴiﾐ efiIieﾐtizaヴea pヴoIesului de 

aIhiziții, îﾐ seﾐsul ideﾐtifiIăヴii ﾏăsuヴiloヴ de simplificare aferente, concomitent 

Iu îﾐtăヴiヴea IapaIității adﾏiﾐistヴati┗e a autoヴitățiloヴ/eﾐtitățiloヴ IoﾐtヴaItaﾐte, 

într-uﾐ Iadヴul legal fle┝iHil și Ioeヴeﾐt. 

 Dez┗oltaヴea uﾐui sisteﾏ de seヴ┗iIii de eduIație tiﾏpuヴie peﾐtヴu Iopiii de la 

ﾐașteヴe la ヶ aﾐi, uﾐitaヴ, iﾐIluzi┗ și de Ialitate, a┗âﾐd la Hază uﾐ ﾏeIaﾐisﾏ 

efiIieﾐt de Ioopeヴaヴe iﾐteヴiﾐstituțioﾐală și de Iooヴdoﾐaヴe iﾐteヴseItoヴială, Iaヴe 

să asiguヴe HeﾐefiIiaヴiloヴ ヴate IヴesIute de aIIes și paヴtiIipaヴe. 

 Refoヴﾏaヴea sisteﾏului de îﾐ┗ățăﾏâﾐt oHligatoヴiu pヴiﾐ Iヴeșteヴea autoﾐoﾏiei 

uﾐitățiloヴ de îﾐ┗ățăﾏâﾐt îﾐ sIopul ideﾐtifiIăヴii și iﾏpleﾏeﾐtăヴii uﾐoヴ ﾏăsuヴi 

speIifiIe peﾐtヴu pヴe┗eﾐiヴea și ヴeduIeヴea aHaﾐdoﾐului șIolaヴ. 

 Coﾐstituiヴea uﾐei ヴute pヴofesioﾐale Ioﾏplete, faIilitată de uﾐ HaIalauヴeat 

ヴefoヴﾏat, Iaヴe să ofere elevilor oportunitatea unei rute deschise, cu acces la 

iﾐstituții de îﾐ┗ățăﾏâﾐt supeヴioヴ cu profil tehnic. 

 Adoptaヴea Iadヴului legislati┗ peﾐtヴu digitalizaヴea eduIației. 

 ModifiIaヴea și efiIieﾐtizaヴea Iadヴului ﾐoヴﾏati┗ peﾐtヴu asiguヴaヴea staﾐdaヴdeloヴ 

de siguヴaﾐță și Ialitate, pヴieteﾐoase Iu ﾏediul, îﾐ uﾐitățile de îﾐ┗ățăﾏâﾐt 

pヴeuﾐi┗eヴsitaヴ și uﾐi┗eヴsitaヴ. 
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 Refoヴﾏa gu┗eヴﾐaﾐței sisteﾏului de îﾐ┗ățăﾏâﾐt pヴeuﾐi┗eヴsitaヴ și 

profesionalizarea ﾏaﾐageﾏeﾐtului îﾐ Ioﾐdițiile uﾐei autoﾐoﾏii spoヴite a 

șIoliloヴ. 

PROGRAMULUI NAȚIONAL DE CONSTRUCȚII DE INTERES PUBLIC SAU SOCIAL 

Pヴogヴaﾏului ﾐațioﾐal de IoﾐstヴuIții de iﾐteヴes puHliI sau soIial este un 

pヴogヴaﾏ gestioﾐat de Iătヴe Coﾏpaﾐia Națioﾐală de Iﾐvestiții ふCNIぶ, acesta are ca 

scop ヴealizaヴea de iﾐ┗estiții ﾏeﾐite să asiguヴe dez┗oltaヴea eIoﾐoﾏiIă și soIială a 

țăヴii pヴiﾐ Iヴeaヴea de ﾐoi loIuヴi de ﾏuﾐIă, dez┗oltaヴea eIoﾐoﾏiei pe plaﾐ loIal și 

îﾏHuﾐătățiヴea Ioﾐdițiiloヴ de ┗iață a Ietățeﾐiloヴ. 

ţeﾐefiIiaヴii pヴogヴaﾏului suﾐt statul, pヴiﾐ autoヴită縁ile adﾏiﾐistヴa縁iei puHliIe 

centrale, pヴeIuﾏ şi autoヴită縁ile adﾏiﾐistヴa縁iei puHliIe loIale şi alte iﾐstitu縁ii puHliIe, 

iﾐIlusi┗ peヴsoaﾐe fiziIe şi juヴidiIe, îﾐ Iazul “uHpヴogヴaﾏului LuIヴăヴi îﾐ pヴiﾏă uヴgeﾐ縁ă. 

“peIifiIul aIestui pヴogヴaﾏ este dat de faptul Iă iﾏpleﾏeﾐtaヴea iﾐ┗estițiiloヴ 

cade îﾐ saヴIiﾐa Coﾏpaﾐiei Națioﾐale de Iﾐ┗estiții, dヴept uヴﾏaヴe, aIeasta gestioﾐează 

pヴoIeduヴile de atヴiHuiヴe, efeIutează plățile peﾐtヴu aIti┗itățile ヴealizate, asiguヴă 

ヴeIepția la teヴﾏiﾐaヴea luIヴăヴiloヴ, Ioﾐfoヴﾏ gヴafiIului aﾐe┝ă la IoﾐtヴaItul de e┝eIuție 

de lucrăヴi, puﾐeヴea îﾐ fuﾐIțiuﾐe a oHieIti┗eloヴ de iﾐ┗estiții și paヴtiIipă îﾏpヴeuﾐă Iu 

ヴepヴezeﾐtaﾐții HeﾐefiIiaヴiloヴ la ヴeIepția fiﾐală la e┝piヴaヴea peヴioadei de gaヴaﾐție. 

După efeItuaヴea ヴeIepției, la teヴﾏiﾐaヴea luIヴăヴiloヴ, Coﾏpaﾐia Națioﾐală de Iﾐ┗estiții 

predă Iu titlu gヴatuit HeﾐefiIiaヴului, pe Hază de pヴotoIol, aﾏplasaﾏeﾐtul îﾏpヴeuﾐă 

Iu oHieIti┗ul de iﾐ┗estiții ヴealizat. 

Pヴogヴaﾏului ﾐațioﾐal de IoﾐstヴuIții de iﾐteヴes puHliI sau soIial este compus 

diﾐ uヴﾏătoaヴele suHpヴogヴaﾏe: 

SuHprograﾏul Săli de sport 
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Scopul pヴogヴaﾏului este Ioﾐstヴuiヴea de ﾐoi săli de spoヴt pe lâﾐgă iﾐstitu縁iile 

de îﾐ┗ă縁ăﾏâﾐt de toate gヴadele, la oヴase şi la sate, îﾐ ┗edeヴea asiguヴăヴii Iadヴului de 

desfăşuヴaヴe a aIti┗ită縁iloヴ spoヴti┗e îﾐ Ioﾐditii optiﾏe de Ioﾐfoヴt şi siguヴaﾐ縁ă.  

În cadrul acestui pヴogヴaﾏ e┝istă oHieIti┗e Iaヴe se ヴealizează pe Haza 

pヴoieIteloヴ pilot daヴ ﾐu ﾐuﾏai pヴeIuﾏ și oHieIti┗e Iaヴe ┗izează ヴeaHilitaヴea și 

ﾏodeヴﾐizaヴea săliloヴ de spoヴt deja e┝isteﾐte pe ヴaza loIalitățiloヴ ヴespeIti┗e. 

PヴoieItele pilot la aIest ﾏoﾏeﾐt se ヴefeヴă la ン tipuヴi de săli de spoヴt: 

 sală de eduIa縁ie fiziIă; 

 săli de spoヴt şIolaヴe Iu o IapaIitate de ヱヰヰ de loIuヴi peﾐtヴu speItatoヴi; 

 săli de spoヴt Iu o IapaIitate de ヱΒヰ de loIuヴi peﾐtヴu speItatoヴi. 

Subprogramul Complexuri sportive 

Pヴiﾐ aIest pヴogヴaﾏ se uヴﾏăヴeşte Ioﾐstヴuiヴea de ﾐoi Ioﾏple┝uヴi spoヴti┗e, 

fiﾐalizaヴea stヴuItuヴiloヴ îﾐIepute pヴeIuﾏ şi ヴeaHilitaヴea Ieloヴ e┝isteﾐte Iu ヴol îﾐ 

asiguヴaヴea iﾐfヴastヴutuヴii ﾐeIesaヴe oヴgaﾐizăヴii de Ioﾏpetiții spoヴti┗e de aﾏploaヴe 

ふIupe și Iaﾏpioﾐate euヴopeﾐe, e┗eﾐiﾏeﾐte FIFA etI.ぶ, Ioﾏpetiții și e┗eﾐiﾏeﾐte Iaヴe 

aヴ aduIe uﾐ plus de ┗aloaヴe țăヴii ﾐoastヴe atât diﾐ puﾐIt de ┗edeヴe eIoﾐoﾏiI Iât și 

turistic. 

Prin cadrul acestui subprogram au fost realizate arenele sportive necesare 

deヴulăヴii la ţuIuヴești a Euヴo ヲヰヲヰ. 

Subprogramul Bazine de înot 

OHieIti┗ul pヴogヴaﾏului este IoﾐstヴuI縁ia de Haziﾐe de îﾐot, fiﾐalizaヴea 

stヴuItuヴiloヴ îﾐIepute şi ヴeHilitaヴea Haziﾐeloヴ de îﾐot e┝isteﾐte îﾐ ┗edeヴea dez┗oltăヴii 

iﾐfヴastヴuItuヴii spoヴti┗e de aIest geﾐ Iaヴe să peヴﾏită dez┗oltaヴea aIestei disIipliﾐe 

spoヴti┗e la ﾐi┗el ﾐațioﾐal. Este IuﾐosIut faptul Iă la ﾏoﾏeﾐtul aItual e┝istă situații 
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îﾐ Iaヴe diﾐ lipsa uﾐei iﾐfヴastヴuItuヴi adeI┗ate e┝ista spoヴti┗i de peヴfoaヴﾏﾐță Iaヴe se 

aﾐtヴeﾐează fie îﾐ pisIiﾐe pヴi┗ate de diﾏeﾐsiuﾐi ヴeduse fie pe saltele, așa Iuﾏ este  

Iazul disIipliﾐei de săヴituヴi. 

În cadrul subprogramului sunt promovate 3 tipuri de bazine tip bazine 

olimpice, bazine de polo sau bazine didactic-şIolaヴe ふdediIate îﾐ speIial uzului 

didaItiI la ﾐi┗el loIal, pe laﾐgă uﾐitățile de îﾐ┗ățăﾏâﾐtぶ daヴ și ヴeaHilitaヴea și 

ﾏodeヴﾐizaヴea de Haziﾐe de îﾐot deja e┝isteﾐte sau IoﾐstヴuIția de Ioﾏple┝uヴi 

oliﾏpiIe de ﾐatație Iuﾏ este Iazul Ielui de la Otopeﾐi, jud. Ilfo┗.  

Subprogramul Patinoare artificiale 

Obiectivul programului este construirea de patinoare artificiale noi, finalizarea 

stヴuItuヴiloヴ îﾐIepute şi ヴeaHilitaヴea patiﾐoaヴeloヴ aヴtifiIiale e┝isteﾐte. Îﾐ Iadヴul 

aIestui suHpヴogヴaﾏ pot fi pヴoﾏo┗ate patiﾐoaヴe aヴtifiIiale peﾐtヴu Ioﾏpeti縁ii 

iﾐteヴﾐa縁ioﾐale, Iu IaヴaIteヴ ﾏultifuﾐI縁ioﾐal, patiﾐoaヴe aヴtifiIiale peﾐtヴu Ioﾏpeti縁ii 

iﾐteヴﾐe/iﾐteヴﾐa縁ioﾐale sau patiﾐoaヴe aヴtifiIiale didaItiI-sIolaヴe şi de agヴeﾏeﾐt. De 

asemenea se pot reabilita stucturi deja existente. 

 

SuHprograﾏul Aşezăﾏiﾐte Iulturale 

“Iopul pヴogヴaﾏului este Iヴeşteヴea Ialită縁ii ┗ie縁ii Iultuヴale îﾐ ﾏediul ﾏiI uヴHaﾐ 

pヴiﾐ e┝tiﾐdeヴea şi sus縁iﾐeヴea iﾐfヴastヴuItuヴii Iultuヴale e┝isteﾐte şi pヴiﾐ di┗eヴsifiIaヴea 

ofeヴtei Iultuヴale. De aseﾏeﾐea se uヴﾏăヴeşte îﾐtăヴiヴea ヴolului aşezăﾏiﾐteloヴ 

Iultuヴale şi tヴaﾐsfoヴﾏaヴea aIestoヴa îﾐ Ieﾐtヴe Ioﾏuﾐitaヴe de aIIes la iﾐfoヴﾏa縁ie şi 

Iultuヴă şi de Ioeziuﾐe soIială, di┗eヴsifiIaヴea ofeヴtei Iultuヴale, Iヴeşteヴea gヴadului de 

aIIes şi de paヴtiIipaヴe a popula縁iei ヴuヴale la ┗ia縁a Iultuヴală. 
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Îﾐ Iadヴul aIestui pヴogヴaﾏ se ヴeaHilitează, ﾏodeヴﾐizează și dotează Ieﾐtヴe 

Iultuヴale e┝isteﾐte la ﾐi┗elul autoヴitățiloヴ loIale atât diﾐ ﾏediul ヴuヴal Iât și diﾐ 

ﾏediul uヴHaﾐ. Totodată se ヴealizează și IoﾐstヴuIții ﾐoi ﾏeﾐite să deseヴ┗easIă 

Ioﾏuﾐitățile loIale Ia loI de desfășuヴaヴe a ﾏaﾐifestăヴiloヴ aヴtistiIe Iultuヴale la ﾐi┗el 

loIal ふe┝eﾏple fiiﾐd Ieﾐtヴele ﾏultifuﾐIțioﾐale pentru tineri aflate în acest moment 

în implementare). 

SuHprograﾏul Uﾐităţi saﾐitare diﾐ ﾏediul urHaﾐ 

Scopul programului este sprijinirea sistemului sanitar românesc prin 

ﾏodeヴﾐizaヴea și ヴeaHilitaヴea uﾐitățiloヴ saﾐitaヴe e┝isteﾐte îﾐ ﾏediul uヴHaﾐ, fapt Ie ar 

IoﾐduIe la Iヴeaヴea de ﾐoi loIuヴi de ﾏuﾐIă pヴeIuﾏ și fa┗oヴizaヴea păstヴăヴii ﾏediIiloヴ 

îﾐ țaヴă. De aseﾏeﾐea, se aヴe îﾐ ┗edeヴe îﾏHuﾐătățiヴea Ioﾐdițiiloヴ de spitalizaヴe, îﾐ 

speIial îﾐ pヴo┗iﾐIie, îﾐ spitalele județeﾐe asiguヴâﾐd aIIesul paIieﾐțiloヴ îﾐ uﾐități 

saﾐitaヴe Iaヴe să ヴespeIte ﾐoヴﾏele de igieﾐă și să fie Ioﾐfoヴﾏe staﾐdaヴdeloヴ. 

SuHprograﾏul LuIrări îﾐ priﾏă urgeﾐţă 

Pヴogヴaﾏul aヴe Ia sIop e┝eIutaヴea de luIヴăヴi îﾐ sIopul pヴe┗eﾐiヴii și ateﾐuăヴii 

efeIteloヴ ヴisIuヴiloヴ ﾐatuヴale Iauzate de Iutヴeﾏuヴe de păﾏâﾐt, iﾐuﾐdații, aluﾐeIăヴi 

de teヴeﾐ, tasăヴi și/sau pヴăHușiヴi de teヴeﾐ. 

 

PヴiﾐIipalele luIヴăヴi e┝eIutate îﾐ Iadヴul aIestui suHpヴogヴaﾏ ┗izează 

ヴeaHilitaヴea iﾐfヴastヴuItuヴii ヴutieヴe ふdヴuﾏuヴi, podețe etI.ぶ îﾐ speIial îﾐ Iazul 

obiectivelor afectate de fenomene meteorologiIe deoseHite pヴeIuﾏ iﾐuﾐdațiile daヴ 

și Ioﾐsolidaヴea uﾐoヴ Ilădiヴi sau oHeiIti┗e de iﾏpoヴtaﾐță afeItate de Iutヴeﾏuヴe sau 

aluﾐeIăヴi de teヴeﾐ ふaﾏiﾐtiﾏ aiIi HiseヴIi, uﾐități de îﾐ┗ățăﾏâﾐt, diguヴi, ziduヴi de 

sprijin etc.). 



Strategia de dezvoltare locală a Coﾏuﾐei Gornet, județul Prahova, pentru perioada 2021-2027 

 

 
139 

SuHprograﾏul Iﾐstituţii de îﾐvăţăﾏânt superior de stat 

Îﾐ Iadヴul aIestui suHpヴogヴaﾏ se Ioﾐsolidează, ヴeaHilitează sau ﾏodeヴﾐizează 

sedii ale uﾐoヴ iﾐstituții de îﾐ┗ățăﾏâﾐt supeヴioヴ de stat sau se IoﾐstヴuiesI oHieIti┗e 

Iaヴe să deseヴ┗easIă uﾐități de îﾐ┗ățăﾏâﾐt supeヴioヴ de stat Iu sIopul susținerii 

sisteﾏului eduIațioﾐal. Tot pヴiﾐ Iadヴul aIestui suHpヴogヴaﾏ se ヴealizează și Iăﾏiﾐe 

studeﾐțești îﾐ peste ンヰ de Ieﾐtヴe uﾐi┗eヴsitaヴe, a┗âﾐd îﾐ ┗edeヴe lipsa de spații de 

Iazaヴe destiﾐate studeﾐțiloヴ îﾐ Iadヴul Iaﾏpusuヴiloヴ studeﾐțești. 

SuHprograﾏul Săli de cinema 

Îﾐ Iadヴul aIestui suHpヴogヴaﾏ se ヴealizează ヴeaHilitaヴea și ﾏodeヴﾐizaヴea săliloヴ 

de Iiﾐeﾏa Iu sIopul ヴe┗italizăヴii aIestoヴa, Iヴeâﾐd astfel posiHilitatea aIIesului la 

Iultuヴă îﾐ ﾏod faIil, îﾐ speIial îﾐ oヴașe îﾐ Iaヴe posiHilitățile de petヴeIeヴe a timpului 

liber sunt reduse. Astfel se vor creea alternative de petrecere a timpului liber în 

special pentru tineri. 

Subprogramul Blocuri zone defavorizate 

Pヴogヴaﾏul uヴﾏăヴeşte ヴeaHilitaヴea IoﾐstヴuI縁iiloヴ Iu destiﾐa縁ia de loIuiﾐ縁e, 

multietajate, aflate în propヴietatea peヴsoaﾐeloヴ fiziIe/juヴidiIe şi Iaヴe pヴeziﾐtă 

degヴadăヴi gヴa┗e la sisteﾏul stヴuItuヴal şi defiIieﾐ縁e ﾏajoヴe la sisteﾏul 

termo/hidroizolare. 

 

PROGRAMULUI NAȚIONAL DE INVESTIȚII „ANGHEL SALIGNY” 

Pヴogヴaﾏul ﾐațioﾐal de iﾐ┗estiții „Aﾐghel “aligﾐ┞さ este un program coordonat 

de Miﾐisteヴul Dez┗oltăヴii, LuIヴăヴiloヴ PuHliIe și Adﾏiﾐistヴației, acesta se propune a fi 

derulat în perioada 2021-ヲヰヲΒ, a┗âd o ┗aloaヴe totală de ヵヰ.ヰヰヰ.ヰヰ0 mii lei. 
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Îﾐ Iadヴul pヴogヴaﾏului se pot ヴealiza oHieIti┗e de iﾐ┗estiții ﾐeIesaヴe peﾐtru 

eIhipaヴea uﾐitățiloヴ adﾏiﾐistヴati┗-teヴitoヴiale Iu dotăヴi tehﾐiIo edilitare și de acces la 

Iăile de IoﾏuﾐiIație. Pot fi fiﾐaﾐțate pヴiﾐ pヴogヴaﾏ oHieIti┗ele de iﾐ┗estiții Iaヴe ﾐu 

suﾐt iﾐIluse la fiﾐaﾐțaヴe îﾐ pヴogヴaﾏele deヴulate diﾐ foﾐduヴi e┝teヴﾐe  nerambursabile 

în perioada de programare 2021-ヲヰヲΑ sau pヴiﾐ alte pヴogヴaﾏe ﾐațioﾐale sau 

comunitare, inclusiv din contracte de împrumut seﾏﾐate Iu iﾐstituții de Iヴedit sau 

iﾐstituții fiﾐaﾐIiaヴe iﾐteヴﾐe sau iﾐteヴﾐațioﾐale. 

ţeﾐefiIiaヴii pヴogヴaﾏului suﾐt uﾐitățile administrativ-teritoriale reprezentate 

de autoヴitățile adﾏiﾐistヴației puHliIe loIale, pヴeIuﾏ și uﾐitățile administrativ-

teヴitoヴiale ﾏeﾏHヴe ale asoIiațiiloヴ de dez┗oltaヴe iﾐteヴIoﾏuﾐitaヴă, Ioﾐstituite 

Ioﾐfoヴﾏ legii, peﾐtヴu iﾐ┗estițiile ヴealizate pヴiﾐ asoIiațiile de dezvoltare 

iﾐteヴIoﾏuﾐitaヴă. 

OHieIti┗ele de iﾐ┗estiții Iaヴe se ヴealizează îﾐ Iadヴul pヴogヴaﾏului tヴeHuie să fie 

aﾏplasate pe teヴeﾐuヴi și/sau IoﾐstヴuIții, după Iaz, aflate îﾐ pヴopヴietatea puHliIă sau 

pヴi┗ată a uﾐitățiloヴ adﾏiﾐistヴati┗-teritoriale sau în adﾏiﾐistヴaヴea autoヴitățiloヴ 

adﾏiﾐistヴației puHliIe loIale. 

Îﾐ Iadヴul pヴogヴaﾏului se pot ヴealiza oHieIti┗e de iﾐ┗estiții Iaヴe Ioﾐstau îﾐ 

ヴealizaヴea de IoﾐstヴuIții ﾐoi sau de luIヴăヴi de Ioﾐstヴuiヴe, reconstruire, consolidare, 

ヴepaヴație, ﾏodeヴﾐizaヴe, ﾏodifiIaヴe, e┝tiﾐdeヴe, ヴeaHilitaヴe, după Iaz, sIhiﾏHaヴe de 

destiﾐație, pヴotejaヴe, ヴestauヴaヴe, Ioﾐseヴ┗aヴe la IoﾐstヴuIții e┝isteﾐte și Iaヴe se 

îﾐIadヴează îﾐ Iel puțiﾐ uﾐa diﾐtヴe uヴﾏătoaヴele Iategoヴii de iﾐ┗estiții: 

aぶ aliﾏeﾐtăヴi Iu apă și stații de tヴataヴe a apei; 

bぶ sisteﾏe de Iaﾐalizaヴe și stații de epuヴaヴe a apeloヴ uzate, iﾐIlusi┗ Iaﾐalizaヴe  

plu┗ială și sisteﾏe de Iaptaヴe a apeloヴ plu┗iale; 
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Iぶ dヴuﾏuヴile puHliIe IlasifiIate și îﾐIadヴate îﾐ Ioﾐfoヴﾏitate Iu pヴe┗edeヴile  

legale îﾐ ┗igoaヴe Ia dヴuﾏuヴi județeﾐe, dヴuﾏuヴi de interes local, respectiv drumuri 

Ioﾏuﾐale și/sau dヴuﾏuヴi puHliIe diﾐ iﾐteヴioヴul loIalitățiloヴ, pヴeIuﾏ și ┗aヴiaﾐte 

oIolitoaヴe ale loIalitățiloヴ; 

dぶ poduヴi, podețe, pasaje sau puﾐți pietoﾐale, iﾐIlusi┗ peﾐtヴu HiIiIlete și  

trotinete electrice; 

e) sisteme de distヴiHuție a gazeloヴ ﾐatuヴale, iﾐIlusi┗ a Hヴaﾐșaﾏeﾐteloヴ, 

precum și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale. 

OHieIti┗ele speIifiIe ale pヴogヴaﾏului suﾐt uヴﾏătoaヴele: 

 

aぶ îﾏHuﾐătățiヴea Ioﾐdițiiloヴ igieﾐiIo-saﾐitaヴe, a Ialității ﾏediului și diminuarea 

surselor de poluare la nivel local; 

Hぶ faIilitaヴea aIIesului populației și opeヴatoヴiloヴ eIoﾐoﾏiIi la iﾐfヴastヴuItuヴa 

ヴutieヴă de iﾐteヴes județeaﾐ și loIal; 

Iぶ ヴeduIeヴea gヴadului de izolaヴe a loIalitățiloヴ. 

Indicatorii de rezultat ai Programului ﾐațioﾐal de iﾐ┗estiții „Aﾐghel “aligﾐ┞さ 

suﾐt uヴﾏătoヴii: 

aぶ luﾐgiﾏea ヴețeleloヴ de aliﾏeﾐtaヴe Iu apă și Iaﾐalizaヴe Ioﾐstヴuite/e┝tiﾐse: 

12.000 km; 

Hぶ ﾐuﾏăヴ de Hヴaﾐșaﾏeﾐte iﾐdi┗iduale la sisteﾏ de aliﾏeﾐtaヴe Iu 

apă/ヴaIoヴduヴi iﾐdi┗iduale la sisteﾏ de Iaﾐalizaヴe: 700.000 buc.; 

Iぶ luﾐgiﾏea totală a dヴuﾏuヴiloヴ județeﾐe și ┗aヴiaﾐteloヴ oIolitoaヴe 

modernizate/realizate: 2.000 km; 

dぶ luﾐgiﾏea totală a dヴuﾏuヴiloヴ Ioﾏuﾐale, dヴuﾏuヴiloヴ de iﾐteヴes loIal și/sau 

dヴuﾏuヴiloヴ puHliIe diﾐ iﾐteヴioヴul loIalitățiloヴ ﾏodeヴﾐizate/ヴealizate: 3.000 km; 
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eぶ ﾐuﾏăヴ de poduヴi, podețe, pasaje, puﾐți pietoﾐale Ioﾐstヴuite/ﾏodeヴﾐizate: 

200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 STRATEGII REGIONALE 

PolitiIa de dezvoltare regioﾐală ヴepヴeziﾐtă aﾐsaﾏHlul politiIiloヴ elaHoヴate de 

Gu┗eヴﾐ, pヴiﾐ oヴgaﾐele adﾏiﾐistヴației puHliIe Ieﾐtヴale, de autoヴitățile adﾏiﾐistヴației 

puHliIe loIale și oヴgaﾐisﾏele ヴegioﾐale speIializate, Iu Ioﾐsultaヴea paヴteﾐeヴiloヴ 

socio-eIoﾐoﾏiIi iﾏpliIați, îﾐ sIopul asiguヴăヴii Iヴeșteヴii eIoﾐoﾏiIe și dez┗oltăヴii 

soIiale eIhiliHヴate și duヴaHile ale uﾐoヴ arii geografice constituite în regiuni de 
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dez┗oltaヴe, al îﾏHuﾐătățiヴii Ioﾏpetiti┗ității iﾐteヴﾐațioﾐale a Roﾏâﾐiei și al ヴeduIeヴii 

deIalajeloヴ eIoﾐoﾏiIe și soIiale e┝isteﾐte îﾐtヴe Roﾏâﾐia și statele ﾏeﾏHヴe ale 

Uniunii Europene. 

Aplicarea politicilor de dezvoltaヴe ヴegioﾐală se ヴealizează îﾐ IoﾐIoヴdaﾐță Iu 

oHieIti┗ele și pヴioヴitățile geﾐeヴale de dez┗oltaヴe a Roﾏâﾐiei, pヴeIuﾏ și Iu 

oHieIti┗ele Uﾐiuﾐii Euヴopeﾐe îﾐ doﾏeﾐiul Ioeziuﾐii eIoﾐoﾏiIe și soIiale. 

Principiile Iaヴe stau la Haza ヴealizăヴii politiIii de dez┗oltaヴe ヴegioﾐală suﾐt: 

 subsidiaritatea; 

 descentralizarea; 

 parteneriatul. 

Obiectivele de Hază ale politiIii de dez┗oltaヴe ヴegioﾐală îﾐ Roﾏâﾐia suﾐt 

uヴﾏătoaヴele: 

aぶ diﾏiﾐuaヴea dezeIhiliHヴeloヴ ヴegioﾐale e┝isteﾐte pヴiﾐ stiﾏulaヴea dez┗oltăヴii 

echilibrate, recupeヴaヴea aIIeleヴată a îﾐtâヴzieヴiloヴ îﾐ doﾏeﾐiul eIoﾐoﾏiI și soIial a 

zoﾐeloヴ ﾏai puțiﾐ dez┗oltate, Ia uヴﾏaヴe a uﾐoヴ Ioﾐdiții istoヴiIe, geogヴafiIe, 

eIoﾐoﾏiIe, soIiale, politiIe, pヴeIuﾏ și pヴeîﾐtâﾏpiﾐaヴea pヴoduIeヴii de ﾐoi 

dezechilibre; 

b) corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor prin 

stiﾏulaヴea iﾐițiati┗eloヴ și pヴiﾐ ┗aloヴifiIaヴea ヴesuヴseloヴ loIale și ヴegioﾐale, îﾐ sIopul 

dez┗oltăヴii eIoﾐoﾏiIo-soIiale duヴaHile și al dez┗oltăヴii Iultuヴale a aIestoヴa; 

Iぶ stiﾏulaヴea Ioopeヴăヴii iﾐteヴヴegioﾐale, iﾐteヴﾐe și iﾐteヴﾐațioﾐale, 

tヴaﾐsfヴoﾐtalieヴe, iﾐIlusi┗ îﾐ Iadヴul euヴoヴegiuﾐiloヴ, pヴeIuﾏ și paヴtiIipaヴea ヴegiuﾐiloヴ 
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de dez┗oltaヴe la stヴuItuヴile și oヴgaﾐizațiile euヴopeﾐe Iaヴe pヴoﾏo┗ează dez┗oltaヴea 

economico-soIială și iﾐstituțioﾐală a aIestoヴa, îﾐ sIopul ヴealizăヴii uﾐoヴ pヴoieIte de 

iﾐteヴes Ioﾏuﾐ, îﾐ Ioﾐfoヴﾏitate Iu aIoヴduヴile iﾐteヴﾐațioﾐale la Iaヴe Roﾏâﾐia este 

parte. 

StruIturi teritoriale peﾐtru dezvoltarea regioﾐală 

Coﾐsiliul peﾐtru dezvoltare regioﾐală este organismul regional deliberativ, 

făヴă peヴsoﾐalitate juヴidiIă, Iaヴe este Ioﾐstituit și fuﾐIțioﾐează pe pヴiﾐIipii 

paヴteﾐeヴiale la ﾐi┗elul fieIăヴei ヴegiuﾐi de dez┗oltaヴe, îﾐ sIopul Iooヴdoﾐăヴii 

aIti┗itățiloヴ de elaHoヴaヴe și ﾏoﾐitoヴizaヴe Ie deIuヴg diﾐ politiIile de dez┗oltaヴe 

ヴegioﾐală.  

În concordanță Iu oHieIti┗ele politiIii ヴegioﾐale, Ioﾐsiliul peﾐtヴu dez┗oltaヴe 

ヴegioﾐală aヴe uヴﾏătoaヴele atヴiHuții pヴiﾐIipale: 

aぶ aﾐalizează și apヴoHă stヴategia și pヴogヴaﾏele de dez┗oltaヴe ヴegioﾐală; 

Hぶ spヴijiﾐă elaHoヴaヴea îﾐ paヴteﾐeヴiat a Plaﾐului ﾐațioﾐal de dez┗oltare; 

Iぶ apヴoHă pヴoieItele de dez┗oltaヴe ヴegioﾐală, seleIțioﾐate la ﾐi┗el ヴegioﾐal, îﾐ 

IoﾐIoヴdaﾐță Iu Iヴiteヴiile, pヴioヴitățile și ﾏetodologia elaHoヴate de iﾐstituția ﾐațioﾐală 

Iu atヴiHuții îﾐ doﾏeﾐiul dez┗oltăヴii ヴegioﾐale, îﾏpヴeuﾐă Iu oヴgaﾐisﾏele ヴegioﾐale  

specializate; 

dぶ tヴaﾐsﾏite Coﾐsiliului ﾐațioﾐal peﾐtヴu dez┗oltaヴe ヴegioﾐală, spヴe apヴoHaヴea 

fiﾐaﾐțăヴii, poヴtofoliul pヴopus de pヴoieIte peﾐtヴu Iaヴe se apliIă o pヴoIeduヴă de 

seleIție la ﾐi┗el ﾐațioﾐal; 
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eぶ apヴoHă Iヴiteヴiile, pヴioヴitățile, aloIaヴea și destiﾐațiile resurselor Fondului 

peﾐtヴu dez┗oltaヴe ヴegioﾐală; 

fぶ pヴeziﾐtă Coﾐsiliului ﾐațioﾐal peﾐtヴu dez┗oltaヴe ヴegioﾐală pヴopuﾐeヴi pヴi┗iﾐd 

aloIaヴea de ヴesuヴse la Foﾐdul peﾐtヴu dez┗oltaヴe ヴegioﾐală; 

gぶ uヴﾏăヴește utilizaヴea foﾐduヴiloヴ aloIate diﾐ Foﾐdul ﾐațioﾐal pentru 

dez┗oltaヴe ヴegioﾐală; 

hぶ pヴopuﾐe Coﾐsiliului ﾐațioﾐal peﾐtヴu dez┗oltaヴe ヴegioﾐală Iuaﾐtuﾏul 

IoﾐtヴiHuțiiloヴ aﾐuale, îﾐ liﾏita suﾏeloヴ apヴoHate pヴiﾐ Hugetele județeloヴ, ヴespeIti┗ al 

ﾏuﾐiIipiului ţuIuヴești, după Iaz, aloIate peﾐtヴu Foﾐdul peﾐtヴu dez┗oltaヴe ヴegioﾐală, 

peﾐtヴu fiﾐaﾐțaヴea oHieIti┗eloヴ politiIiloヴ ヴegioﾐale, pヴeIuﾏ și destiﾐația și 

eșaloﾐăヴile de plată ale aIestoヴa; 

iぶ atヴage alte IoﾐtヴiHuții fiﾐaﾐIiaヴe, loIale și ヴegioﾐale, îﾐ ┗edeヴea ヴealizăヴii 

obiectivelor regionale; sursele atrase se constituie ca venituri la Fondul pentru 

dez┗oltaヴe ヴegioﾐală;  

jぶ apヴoHă ヴapoaヴtele de aIti┗itate seﾏestヴiale îﾐtoIﾏite de ageﾐțiile peﾐtヴu 

dez┗oltaヴe ヴegioﾐală; 

kぶ Iooヴdoﾐează și spヴijiﾐă dez┗oltaヴea paヴteﾐeヴiateloヴ ヴegioﾐale; 

lぶ elaHoヴează și apヴoHă ヴegulaﾏeﾐtul pヴopヴiu de fuﾐIțioﾐaヴe, îﾐ Ioﾐfoヴﾏitate 

cu regulamentul-Iadヴu de oヴgaﾐizaヴe și fuﾐIțioﾐaヴe a Ioﾐsiliiloヴ peﾐtヴu dez┗oltaヴe 

ヴegioﾐală; 

ﾏぶ a┗izează IoﾐtヴaItele, Ioﾐ┗eﾐțiile, aIoヴduヴile, pヴotoIoalele, pヴeIuﾏ și alte 

doIuﾏeﾐte siﾏilaヴe, îﾐIheiate de Iătヴe ageﾐția peﾐtヴu dez┗oltaヴe ヴegioﾐală Iu teヴții 
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îﾐ doﾏeﾐiul speIifiI de aIti┗itate, iﾐIlusi┗ Iu iﾐstituțiile siﾏilaヴe diﾐ Iadヴul Uﾐiuﾐii 

Euヴopeﾐe, și iﾐfoヴﾏează Ioヴespuﾐzătoヴ Coﾐsiliul ﾐațioﾐal peﾐtヴu dez┗oltaヴe 

ヴegioﾐală; 

ﾐぶ apヴoHă statutul de oヴgaﾐizaヴe și fuﾐIțioﾐaヴe a ageﾐției peﾐtヴu dez┗oltaヴe 

ヴegioﾐală, pヴeIuﾏ și oヴgaﾐigヴaﾏa aIesteia; 

oぶ Iooヴdoﾐează aIti┗itățile de ﾏediatizaヴe la ﾐi┗el ヴegioﾐal a politiIiloヴ și 

oHieIti┗eloヴ de dez┗oltaヴe ヴegioﾐală, a pヴogヴaﾏeloヴ ヴegioﾐale fiﾐaﾐțate de Uﾐiuﾐea 

Europeană, pヴeIuﾏ și pe Iele pヴi┗iﾐd utilizaヴea, la ﾐi┗elul ヴegiuﾐii, a foﾐduヴiloヴ, 

asiguヴâﾐd tヴaﾐspaヴeﾐța și iﾐfoヴﾏaヴea IoヴeItă, ヴapidă și îﾐ tiﾏp util a Ietățeﾐiloヴ, îﾐ 

speIial a îﾐtヴepヴiﾐzătoヴiloヴ. 

 

Ageﾐția peﾐtru dezvoltare regioﾐală 

În fiecare regiune de dezvoltaヴe fuﾐIțioﾐează Iâte o ageﾐție peﾐtヴu dez┗oltaヴe 

ヴegioﾐală, oヴgaﾐisﾏ ﾐegu┗eヴﾐaﾏeﾐtal, ﾐoﾐpヴofit, de utilitate puHliIă, Iu 

peヴsoﾐalitate juヴidiIă, Iaヴe fuﾐIțioﾐează îﾐ doﾏeﾐiul dez┗oltăヴii ヴegioﾐale. AIestea 

se oヴgaﾐizează și fuﾐIțioﾐează îﾐ Ioﾐdițiile Legii ﾐヴ. ンヱヵ/ヲヰヰヴ și ale statutului de 

oヴgaﾐizaヴe și fuﾐIțioﾐaヴe, apヴoHat de Ioﾐsiliul peﾐtヴu dez┗oltaヴe ヴegioﾐală.  

Ageﾐția peﾐtヴu dez┗oltaヴe ヴegioﾐală aヴe uヴﾏătoaヴele atriHuții priﾐIipale: 

aぶ elaHoヴează și pヴopuﾐe Ioﾐsiliului peﾐtヴu dez┗oltaヴe ヴegioﾐală, spre 

apヴoHaヴe, stヴategia, plaﾐul și pヴogヴaﾏele de dez┗oltaヴe ヴegioﾐală, pヴeIuﾏ și 

planurile de gestionare a fondurilor; 
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Hぶ asiguヴă ヴealizaヴea pヴogヴaﾏeloヴ de dez┗oltaヴe ヴegioﾐală și a plaﾐuヴiloヴ de 

gestioﾐaヴe a foﾐduヴiloヴ, îﾐ Ioﾐfoヴﾏitate Iu hotăヴâヴile adoptate de consiliul pentru 

dez┗oltaヴe ヴegioﾐală, Iu ヴespeItaヴea legislației îﾐ ┗igoaヴe, și ヴăspuﾐde față de aIesta 

pentru realizarea lor; 

Iぶ soliIită iﾐstituției ﾐațioﾐale Iu atヴiHuții îﾐ doﾏeﾐiul dez┗oltăヴii ヴegioﾐale 

suﾏe diﾐ Foﾐdul ﾐațioﾐal peﾐtヴu dez┗oltaヴe ヴegioﾐală, peﾐtヴu fiﾐaﾐțaヴea pヴoieIteloヴ 

de dezvoltare aprobate; 

dぶ aIțioﾐează, îﾏpヴeuﾐă Iu Ioﾐsiliul peﾐtヴu dez┗oltaヴe ヴegioﾐală, peﾐtヴu 

atヴageヴea de ヴesuヴse, îﾐ sIopul îﾐdepliﾐiヴii atヴiHuțiiloヴ sale; 

eぶ asiguヴă ﾏaﾐageﾏeﾐtul tehﾐiI și fiﾐaﾐIiaヴ al Fondului pentru dezvoltare 

ヴegioﾐală, îﾐ sIopul ヴealizăヴii oHieIti┗eloヴ pヴe┗ăzute îﾐ pヴogヴaﾏele de dez┗oltaヴe 

ヴegioﾐală; 

fぶ ヴăspuﾐde față de Ioﾐsiliul peﾐtヴu dez┗oltaヴe ヴegioﾐală, față de 

iﾐstituția/iﾐstituțiile ﾐațioﾐale Iu Iaヴe aヴe îﾐIheiate IoﾐtヴaIte, pヴeIuﾏ și față de 

oヴgaﾐele aHilitate pヴiﾐ lege peﾐtヴu IoヴeIta gestioﾐaヴe a foﾐduヴiloヴ îﾐIヴediﾐțate; 

gぶ tヴaﾐsﾏite, spヴe apヴoHaヴe, Ioﾐsiliului peﾐtヴu dez┗oltaヴe ヴegioﾐală pヴoieItele 

seleItate îﾐ Iadヴul pヴogヴaﾏeloヴ de dez┗oltaヴe ヴegioﾐală îﾐ Haza pヴioヴitățiloヴ, 

Iヴiteヴiiloヴ și a ﾏetodologiei elaHoヴate de iﾐstituția ﾐațioﾐală ヴespoﾐsaHilă peﾐtヴu 

dez┗oltaヴea ヴegioﾐală, îﾏpヴeuﾐă Iu oヴgaﾐisﾏele ヴegioﾐale speIializate; îﾐ Iazul 

liIitațiiloヴ oヴgaﾐizate la ﾐi┗elul fieIăヴei ヴegiuﾐi de dez┗oltaヴe, pヴoieItele apヴoHate de 

coﾐsiliul peﾐtヴu dez┗oltaヴe ヴegioﾐală ┗oヴ fi tヴiﾏise spヴe a┗izaヴe Coﾐsiliului ﾐațioﾐal 

peﾐtヴu dez┗oltaヴe ヴegioﾐală; îﾐ Iazul liIitațiiloヴ de pヴoieIte oヴgaﾐizate la ﾐi┗el 
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ﾐațioﾐal, pヴoieItele seleItate ┗oヴ fi a┗izate de Ioﾐsiliul peﾐtヴu dez┗oltaヴe ヴegioﾐală și 

apヴoHate de Coﾐsiliul ﾐațioﾐal peﾐtヴu dez┗oltaヴe ヴegioﾐală; 

hぶ asiguヴă și ヴăspuﾐde, pe Haza IoﾐtヴaIteloヴ îﾐIheiate Iu iﾐstituțiile ﾐațioﾐale, 

de iﾏpleﾏeﾐtaヴea, ﾏoﾐitoヴizaヴea tehﾐiIă și fiﾐaﾐIiaヴă și Ioﾐtヴolul e┝eIuției 

pヴoieIteloヴ fiﾐaﾐțate de Uﾐiuﾐea Euヴopeaﾐă îﾐ Iadヴul pヴogヴaﾏeloヴ de dez┗oltaヴe 

ヴegioﾐală și/sau, după Iaz, a pヴoieIteloヴ diﾐ Iadヴul pヴogヴaﾏeloヴ ﾐațioﾐale, Iaヴe se 

iﾏpleﾏeﾐtează la ﾐi┗el ヴegioﾐal pヴiﾐ ageﾐția peﾐtヴu dez┗oltaヴe ヴegioﾐală; peﾐtヴu 

atヴiHuțiile delegate ageﾐțiiloヴ peﾐtヴu dez┗oltaヴe ヴegioﾐală de Iătヴe iﾐstituțiile 

apaヴțiﾐâﾐd adﾏiﾐistヴației puHliIe Ieﾐtヴale sau loIale, ﾏoﾐitoヴizaヴea și Ioﾐtヴolul uﾐoヴ 

astfel de aIti┗ități se faI de Iătヴe iﾐstituția Iaヴe a delegat aIeste atヴiHuții;  

iぶ îﾐtoIﾏește ヴapoaヴte seﾏestヴiale, pヴeIuﾏ și ヴapoヴtul anual de implementare 

ヴefeヴitoヴ la aIti┗itățile deヴulate Ioﾐfoヴﾏ IoﾐtヴaIteloヴ Iu iﾐstituția ﾐațioﾐală Iu 

atヴiHuții îﾐ doﾏeﾐiul dez┗oltăヴii ヴegioﾐale; 

jぶ e┗ideﾐțiază stadiul, difiIultățile de iﾏpleﾏeﾐtaヴe, pヴeIuﾏ și iﾏpaItul 

programelor/proiectelor de dez┗oltaヴe ヴegioﾐală și pヴopuﾐe ﾏăsuヴi de îﾏHuﾐătățiヴe; 

ヴapoaヴtele se apヴoHă îﾐ pヴealaHil de Iătヴe Ioﾐsiliul peﾐtヴu dez┗oltaヴe ヴegioﾐală și 

suﾐt tヴaﾐsﾏise iﾐstituției ﾐațioﾐale Iu atヴiHuții îﾐ doﾏeﾐiul dez┗oltăヴii ヴegioﾐale;  

kぶ ヴealizează și asiguヴă, îﾐ Haza contractelor, mediatizarea/publicitatea la nivel 

ヴegioﾐal a pヴogヴaﾏeloヴ și pヴoieIteloヴ de dez┗oltaヴe ヴegioﾐală; 

lぶ oヴgaﾐizează și dez┗oltă, Iu spヴijiﾐul și suH Iooヴdoﾐaヴea Ioﾐsiliului peﾐtヴu 

dez┗oltaヴe ヴegioﾐală, paヴteﾐeヴiatele ヴegioﾐale și pヴoﾏo┗ează la ﾐivel regional 

Iuﾐoașteヴea politiIiloヴ și pヴaItiIiloヴ Uﾐiuﾐii Euヴopeﾐe, pヴeIuﾏ și a pヴiﾐIipiiloヴ Iaヴe 

stau la Haza politiIiloヴ de dez┗oltaヴe ヴegioﾐală; 
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ﾏぶ ideﾐtifiIă și pヴoﾏo┗ează, îﾐ paヴteﾐeヴiat, pヴoieIte de iﾐteヴes ヴegioﾐal și 

loIal, pヴeIuﾏ și pヴoieIte de Ioopeヴaヴe iﾐtヴaヴegioﾐală; pヴoﾏo┗ează, Iu spヴijiﾐul 

Ioﾐsiliului peﾐtヴu dez┗oltaヴe ヴegioﾐală, ヴegiuﾐea și atヴageヴea de iﾐ┗estiții stヴăiﾐe; 

dez┗oltă IolaHoヴăヴi Iu oヴgaﾐisﾏe și iﾐstituții siﾏilaヴe diﾐ Uﾐiuﾐea Euヴopeaﾐă și 

paヴtiIipă la iﾏpleﾏeﾐtaヴea pヴoieIteloヴ iﾐteヴﾐațioﾐale de iﾐteヴes ヴegioﾐal și loIal; 

ﾐぶ elaHoヴează pヴopuﾐeヴile aﾐuale ale Hugeteloヴ pヴopヴii de ┗eﾐituヴi și Iheltuieli 

destiﾐate desfășuヴăヴii aIti┗itățiloヴ pヴe┗ăzute pヴiﾐ lege și le supuﾐe apヴoHăヴii 

Ioﾐsiliului peﾐtヴu dez┗oltaヴe ヴegioﾐală; 

o) asiguヴă, pヴiﾐtヴ-o stヴuItuヴă de audit iﾐteヴﾐ pヴopヴie, suHoヴdoﾐată diヴeItoヴului 

ageﾐției, desfășuヴaヴea uﾐei aIti┗ități iﾐdepeﾐdeﾐte și oHieIti┗e, Iaヴe dă asiguヴaヴe și 

Ioﾐsilieヴe IoﾐduIeヴii ageﾐției, peﾐtヴu Huﾐa adﾏiﾐistヴaヴe a ┗eﾐituヴiloヴ și Iheltuieliloヴ, 

perfecțioﾐâﾐd aIti┗itățile ageﾐției, ajutâﾐd-o să-și îﾐdepliﾐeasIă oHieIti┗ele pヴiﾐtヴ-o 

aHoヴdaヴe sisteﾏatiIă și ﾏetodiIă, Iaヴe e┗aluează și îﾏHuﾐătățește efiIieﾐța și 

efiIaIitatea sisteﾏului de IoﾐduIeヴe Hazat pe aﾐaliza ヴisIului, a Ioﾐtヴolului și a 

proceselor de administrare; 

pぶ îﾐIheie și supuﾐe spヴe a┗izaヴe Ioﾐsiliului peﾐtヴu dez┗oltaヴe ヴegioﾐală 

IoﾐtヴaIte, Ioﾐ┗eﾐții, aIoヴduヴi și pヴotoIoale, pヴeIuﾏ și alte doIuﾏeﾐte siﾏilaヴe 

îﾐIheiate Iu teヴții îﾐ doﾏeﾐiul speIifiI de aIti┗itate, iﾐIlusi┗ Iu iﾐstituții siﾏilaヴe din 

cadrul Uniunii Europene; 

ケぶ îﾐdepliﾐește oHligațiile IoﾐtヴaItuale și ヴăspuﾐde peﾐtヴu ヴealizaヴea aIestoヴa, 

îﾐ Ioﾐfoヴﾏitate Iu Iヴiteヴiile și iﾐdiIatoヴii de peヴfoヴﾏaﾐță staHiliți pヴiﾐ IoﾐtヴaItele 

încheiate în acest scop; 
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ヴぶ asiguヴă, pヴiﾐ peヴsoﾐal speIializat, secretariatul consiliului pentru dezvoltare 

ヴegioﾐală; 

sぶ paヴtiIipă îﾐ stヴuItuヴile paヴteﾐeヴiale staHilite la ﾐi┗el ﾐațioﾐal, îﾐ Ioﾏitetele 

și suHIoﾏitetele ﾐațioﾐale, pヴeIuﾏ și îﾐ gヴupuヴile de luIヴu oヴgaﾐizate de iﾐstituțiile 

ﾐațioﾐale ヴespoﾐsaHile peﾐtヴu ﾏaﾐageﾏeﾐtul și gestioﾐaヴea pヴogヴaﾏeloヴ fiﾐaﾐțate 

de Uﾐiuﾐea Euヴopeaﾐă; 

tぶ elaHoヴează pヴopヴiul statut de oヴgaﾐizaヴe și fuﾐIțioﾐaヴe și îl supuﾐe spヴe 

apヴoHaヴe Ioﾐsiliului peﾐtヴu dez┗oltaヴe ヴegioﾐală; 

uぶ îﾐdepliﾐește atヴiHuțiile pヴi┗iﾐd elaHoヴaヴea îﾐ paヴteﾐeヴiat a Plaﾐului ﾐațioﾐal 

de dezvoltare; 

┗ぶ asiguヴă, îﾏpヴeuﾐă Iu oヴgaﾐisﾏele ヴegioﾐale speIializate, IoleItaヴea și 

centralizarea datelor la nivel regional, cu privire la utilizarea fondurilor 

ﾐeヴaﾏHuヴsaHile aloIate ヴegiuﾐii, îﾐ sIopul iﾏpleﾏeﾐtăヴii programelor de dezvoltare 

ヴegioﾐală. 

Odată Iu iﾐtegヴaヴea îﾐ Uﾐiuﾐea Euヴopeaﾐă, la ヱ iaﾐuaヴie ヲヰヰΑ, Roﾏâﾐia a 

de┗eﾐit ﾏeﾏHヴu al uﾐui ﾏodel ヴedistヴiHuti┗, aﾏHi┗aleﾐt, eIoﾐoﾏiI și soIial, Iaヴe 

folosește politiIa ヴegioﾐală peﾐtヴu a ヴeduIe deIalajele îﾐtヴe ヴegiuﾐile euヴopeﾐe și 

Iaヴe joaIă uﾐ ヴol eseﾐțial îﾐ oHțiﾐeヴea Iヴeșteヴii eIoﾐoﾏiIe, Iヴeaヴea de ﾐoi loIuヴi de 

ﾏuﾐIă și staHilitate deﾏogヴafiIă. Uﾐ ﾏodel Iu fiﾐalitate soIială și Iu o stヴategie de 

ヴegleﾏeﾐtaヴe Iaヴe, pヴiﾐ foﾐduヴile stヴuItuヴale și de Ioeziuﾐe aIoヴdate, difuzează 

prosperitatea dinspre centru spre periferie. 
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL ふPORぶ AL REGIUNII SUD-MUNTENIA 

PENTRU PERIOADA 2021-2027 

Pヴogヴaﾏul Opeヴațioﾐal Regioﾐal ふPORぶ al Regiuﾐii “ud-Muntenia pentru 

perioada 2021-ヲヰヲΑ își pヴopuﾐe să asigure continuitatea viziunii strategice privind 

dez┗oltaヴea duヴaHilă și eIhiliHヴată a ヴegiuﾐii, Ioﾏpletâﾐd diヴeIțiile, aIțiuﾐile și 

pヴioヴitățile pヴi┗iﾐd dez┗oltaヴea aIesteia diﾐ Plaﾐul de Dez┗oltaヴe Regioﾐală ふPDRぶ 

2014-ヲヰヲヰ și “tヴategia de “peIializaヴe Iﾐteligeﾐtă a ヴegiuﾐii ふRI“ンぶ ヲヰヱヴ - 2020 

implementate prin POR 2014-ヲヰヲヰ și alte pヴogヴaﾏe ﾐațioﾐale și euヴopeﾐe. 

PヴoIesul de fuﾐdaﾏeﾐtaヴe și elaHoヴaヴe al POR se Hazează pe luaヴea îﾐ 

Ioﾐsideヴaヴe a uヴﾏătoaヴeloヴ partiIularități ale regiuﾐii: 

 Opoヴtuﾐitățile e┝istente în regiune sunt legate de patrimoniul natural 

di┗eヴsifiIat, de ヴesuヴsele agヴiIole iﾏpoヴtaﾐte, de deﾐsitatea ﾏaヴe de ヴețele 

TEN-T, de teﾐdiﾐțele de IoﾐIeﾐtヴaヴe și speIializaヴe a aIti┗ității eIoﾐoﾏiIe, de 

e┝isteﾐța uﾐoヴ Ieﾐtヴe uヴHaﾐe ヴelati┗ ﾏaヴi și a uﾐoヴ oヴașe ﾏiIi și ﾏedii Iu 

multe similitudini; 

 O IaヴaIteヴistiIă apaヴte, Iu ﾏultiple iﾏpliIații de oヴdiﾐ soIio-economic, o 

ヴepヴeziﾐtă faptul Iă este siﾐguヴa ヴegiuﾐe diﾐ țaヴă Iaヴe Ioﾐțiﾐe o ヴegiuﾐe 

eﾐIla┗ă îﾐ paヴtea ﾏediaﾐă, și aﾐuﾏe ヴegiuﾐea ţuIuヴești – Ilfov, cea mai 

dez┗oltată ヴegiuﾐe diﾐ Roﾏâﾐia. Aflate îﾐ zoﾐa de doﾏiﾐație a ﾏuﾐiIipiului 

ţuIuヴești, oヴașele diﾐ ヴegiuﾐea “ud Muﾐteﾐia suﾐt puteヴﾐiI polaヴizate 

eIoﾐoﾏiI și soIial de Iătヴe aIesta și au ﾏaヴi difiIultăți Iu ヴeteﾐția populației 

tiﾐeヴe și speIializate; 

 Regiuﾐea este IaヴaIteヴizată de e┝isteﾐța uﾐei ヴețele de așezăヴi uヴHaﾐe de 

diﾏeﾐsiuﾐi ﾏiIi și ﾏedii Iu o IapaIitate de polaヴizaヴe ヴelati┗ ヴedusă. Nu aヴe 
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ﾐiIiuﾐ oヴaș peste ヲヵヰ.ヰヰヰ loIuitoヴi, așa Iuﾏ au ﾏajoヴitatea ヴegiuﾐiloヴ diﾐ 

Roﾏâﾐia. E┝istă îﾐ sIhiﾏH două Ieﾐtヴe de polaヴizaヴe ふPloiești și Piteștiぶ și 

IoﾐuヴHații de loIalități ヴelati┗ ﾏiIi, Iu fuﾐIțiuﾐi și pヴoHleﾏe siﾏilaヴe, deIi 

îﾐIliﾐate Iătヴe Ioopeヴaヴe. E┝paﾐsiuﾐea uヴHaﾐă ﾐeIoﾐtヴolată și ﾐesusteﾐaHilă 

și distヴugeヴea patヴiﾏoﾐiului Iultuヴal și iﾐdustヴial geﾐeヴează pヴoHleﾏe atât de 

oヴdiﾐ soIial, Iât și de ﾏediu; 

 O altă IaヴaIteヴistiIă geogヴafiIă Iu iﾏpliIații ﾏajoヴe îﾐ dez┗oltaヴea ヴegiuﾐii 

este pヴezeﾐța, îﾐ paヴtea de sud a ヴegiuﾐii, a flu┗iului Duﾐăヴea, deIlaヴat paヴte a 

Coridorului Paneuropean de transport VII al UE; 

 Cu toate pヴogヴesele și Iヴeșteヴea eIoﾐoﾏiIă îﾐヴegistヴate îﾐ peヴioada ヲヰヱヴ – 

ヲヰヱΒ, ヴegiuﾐea “ud Muﾐteﾐia ヴăﾏâﾐe o ヴegiuﾐe Iaヴe se îﾐIadヴează îﾐ 

Iategoヴia ヴegiuﾐiloヴ Iele ﾏai puțiﾐ dez┗oltate, îﾐ IoﾐIoヴdaﾐță Iu IlasifiIaヴea 

Uniunii Europene, având un PIB situat la 26% din media UE; 

 Regiuﾐea se Ioﾐfヴuﾐtă Iu o aIIeﾐtuaヴe a dispaヴitățiloヴ de dez┗oltaヴe îﾐtヴe 

paヴtea de ﾐoヴd și sud. Astfel, paヴtea de ﾐoヴd ふfoヴﾏată diﾐ județele Aヴgeș, 

Pヴaho┗a și DâﾏHo┗ițaぶ este puteヴﾐiI iﾐdustヴializată ふîﾐ speIial iﾐdustriile 

IoﾐstヴuItoaヴe de ﾏașiﾐi, e┝tヴaIti┗ă și ﾏetaluヴgiIăぶ, geﾐeヴâﾐd îﾏpヴeuﾐă IIa 

70% din PIB-ul ヴegioﾐal. Restul Ieloヴ patヴu județe ふCălăヴași, Giuヴgiu, 

Teleoヴﾏaﾐ și Ialoﾏițaぶ au o IoﾐtヴiHuție ﾏult ﾏai sIăzută la foヴﾏaヴea PIţ-ului 

regional (cca 30%), fiind speIializate îﾐ agヴiIultuヴă, doﾏeﾐiu Iaヴe pヴesupuﾐe 

foヴță de ﾏuﾐIă ﾏai puțiﾐ IalifiIată și Iu o iﾐteﾐsitate sIăzută a tehﾐologiei. 

Ni┗elul de tヴai este ﾏai ヴidiIat îﾐ județele Aヴgeș și Pヴaho┗a deIât îﾐ ヴestul 

regiunii; 

 Îﾐ eIoﾐoﾏia ヴegiuﾐii, după iﾐdustヴie, au o iﾏpoヴtaﾐță deoseHită tuヴisﾏul 

ふstațiuﾐile ﾏoﾐtaﾐe de pe Valea Pヴaho┗eiぶ, agヴiIultuヴa, foﾐdul foヴestieヴ și 
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eﾐeヴgia; toate aIeste doﾏeﾐii suﾐt îﾐsă foaヴte e┝puse ヴisIuヴiloヴ sIhiﾏHăヴiloヴ 

IliﾏatiIe și dezastヴeloヴ ﾐatuヴale sau ﾏodifiIăヴiloヴ de ﾏediu; 

 MoHilitatea și IoﾐeIti┗itatea suﾐt afeItate de iﾐfヴastヴuItuヴa defiIitaヴă și de 

Ioﾐdițiile geogヴafiIe; 

 “ud Muﾐteﾐia este a doua ヴegiuﾐe la ﾐi┗el ﾐațioﾐal Ia ﾏăヴiﾏe a populației 

ふpeste ン,ヲ ﾏil. loIuitoヴiぶ. Uﾐ pヴoIeﾐt seﾏﾐifiIati┗ al populației tヴăiește îﾐ 

oヴașe ﾏiIi, Ioﾏuﾐe și sate, IaヴaIteヴizate de o dez┗oltaヴe ﾏodestă. “Iădeヴea 

populației diﾐ ﾏediul uヴHaﾐ a fost ﾏai aIIeﾐtuată deIât îﾐ ﾏediul ヴuヴal, a┗âﾐd 

loI uﾐ pヴoIes leﾐt de dezuヴHaﾐizaヴe la ﾐi┗el ヴegioﾐal ふヴヲ% diﾐ populația 

ヴegiuﾐii tヴăiește îﾐ ﾏediul uヴHan); 

 Regiuﾐea este afeItată de deIliﾐ deﾏogヴafiI ふIauzat de sIădeヴea ﾐatalității, 

daヴ și de ﾏigヴațieぶ și de îﾏHătヴâﾐiヴea populației. Ni┗elul de iﾐstヴuiヴe al 

populației este ﾏediu, iaヴ ﾐi┗elul de oIupaヴe al foヴței de ﾏuﾐIă este ヴedus. 

 

Obiectivul general al Prograﾏului Operaţioﾐal Regioﾐal Ioﾐstă îﾐ spヴijiﾐiヴea 

uﾐei dez┗oltăヴi eIoﾐoﾏiIe, soIiale, eIhiliHヴate teヴitoヴial și duヴaHile a Regiuﾐiloヴ 

Roﾏâﾐiei, Ioヴespuﾐzătoヴ ﾐe┗oiloヴ loヴ și ヴesuヴseloヴ speIifiIe, pヴiﾐ IoﾐIeﾐtヴaヴea 

asupヴa poliloヴ uヴHaﾐi de Iヴeșteヴe, pヴiﾐ îﾏHuﾐătățiヴea Ioﾐdițiiloヴ iﾐfヴastヴuItuヴale și 

ale ﾏediului de afaIeヴi peﾐtヴu a faIe diﾐ ヴegiuﾐile Roﾏâﾐiei, îﾐ speIial Iele ヴăﾏase 

îﾐ uヴﾏă, loIuヴi ﾏai atヴaIti┗e peﾐtヴu a loIui, a le ┗izita, a iﾐ┗esti și a ﾏuﾐIi.  

Viziuﾐea strategiIă și axele prioritare ale programului 

POR SM 2021–ヲヰヲΑ și-a staHilit dヴept oHieIti┗ geﾐeヴal stiﾏulaヴea Iヴeșteヴii 

eIoﾐoﾏiIe iﾐteligeﾐte, duヴaHile și eIhiliHヴate a ヴegiuﾐii “ud Muﾐteﾐia, Iaヴe să 

IoﾐduIă la îﾏHuﾐătățiヴea Ialității ┗ieții Ioﾏuﾐitățiloヴ loIale pヴiﾐ spヴijiﾐiヴea 
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capacității de iﾐo┗aヴe și digitalizaヴe a adﾏiﾐistヴației puHliIe loIale și eIoﾐoﾏiei 

ヴegioﾐale, dez┗oltaヴea susteﾐaHilă a iﾐfヴastヴuItuヴii și a seヴ┗iIiiloヴ și ┗aloヴifiIaヴea 

poteﾐțialului Iultuヴal și tuヴistiI al ヴegiuﾐii. 

Au fost ideﾐtifiIate Α pヴioヴități, Ie Ioヴespuﾐd Ieloヴ ヵ oHieIti┗e de politiIă 

staHilite de Coﾏisia Euヴopeaﾐă peﾐtヴu peヴioada ヲヰヲヱ–2027. 

Obiective strategice sectoriale 

Poヴﾐiﾐd de la speIifiIul ヴegioﾐal, de la leIțiile îﾐ┗ățate îﾐ peヴioada ヲヰヱヴ–2020, 

iﾐ┗estițiile peﾐtヴu dez┗oltaヴea ヴegioﾐală susteﾐaHilă ┗oヴ fi ヴealizate pヴiﾐ uヴﾏăヴiヴea 

uﾐui ﾐuﾏăヴ de șapte oHieIti┗e stヴategiIe, fieIaヴe diﾐtヴe ele ヴăspuﾐzâﾐd uﾐei 

pヴo┗oIăヴi de dez┗oltaヴe. 

Obiectivul strategic 1 - “tiﾏulaヴea dez┗oltăヴii iﾐteligeﾐte și duヴaHile a ヴegiuﾐii, 

Hazată pe iﾐo┗aヴe, digitalizaヴe și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial: 

Regiuﾐea “ud Muﾐteﾐia aヴe o IapaIitate liﾏitată de IeヴIetaヴe și iﾐo┗aヴe a 

economiei regionale. 

“ud Muﾐteﾐia se îﾐIadヴează îﾐ Iategoヴia ヴegiuﾐiloヴ Iu peヴfoヴﾏaﾐțe ﾏodeste 

de iﾐo┗aヴe. Îﾐ aIest seﾐs, deși este a doua ヴegiuﾐe la ﾐi┗el ﾐațioﾐal ふdupă ţuIuヴești-

Ilfo┗ぶ, Iaヴe IoﾐtヴiHuie la ﾐi┗elul Iheltuieliloヴ de IeヴIetaヴe și dez┗oltaヴe ふCDぶ, 

peヴfoヴﾏaﾐțele îﾐヴegistヴate suﾐt sIăzute, Iu uﾐ iﾐdiIe ヴegioﾐal al iﾐo┗ăヴii la ﾐi┗el 

euヴopeaﾐ de ヱΒ,ヴ și oIupâﾐd loIul ヲンΑ iﾐ Ilasamentul regiunilor inovatoare din 

Europa. 

“pヴijiﾐul ヴegioﾐal peﾐtヴu CD este suH ﾏedia ﾐațioﾐală ふヰ,ヴ% diﾐ PIţ îﾐ ヲヰヱΒ, Iu 

o polaヴizaヴe ﾏaヴe îﾐ județul Aヴgeș Ie geﾐeヴează ΒΓ% diﾐ Iheltuielile de CDぶ. Îﾐ Ieea 
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Ie pヴi┗ește iﾐfヴastヴuItuヴa de IeヴIetaヴe ヴegioﾐală, aIeasta este foaヴte slaH dez┗oltată, 

fiiﾐd loIalizată îﾐ pヴiﾐIipal îﾐ seItoヴul puHliI ふuﾐi┗eヴsități și iﾐstitute de IeヴIetaヴeぶ și 

dețiﾐâﾐd o poﾐdeヴe de ン% diﾐ totalul iﾐfヴastヴuItuヴii la ﾐi┗el ﾐațioﾐal și o poﾐdeヴe de 

4% în totalul ponderii de echipamente la ﾐi┗el ﾐațioﾐal, Ieea se plasează ヴegiuﾐea 

pe loIul Α la ﾐi┗el ﾐațioﾐal ふ“NCI“I ヲヰヲヱ-2027). 

Îﾐ ヴegiuﾐe, ﾐuﾏăヴul eﾐtitățiloヴ de tヴaﾐsfeヴ tehﾐologiI aIヴeditate s-a redus în 

perioada 2014-ヲヰヱΒ, iaヴ gaﾏa de seヴ┗iIii fuヴﾐizate de aIestea este liﾏitată. Cu toate 

aIestea, se estiﾏează o Iヴeșteヴe a ﾐuﾏăヴului aIestoヴa, dat fiiﾐd Iă îﾐ peヴioada 

2014–ヲヰヲヰ, POR a┝a ヱ a spヴijiﾐit dez┗oltaヴea aIestoヴ eﾐtități și a seヴ┗iIiiloヴ fuヴﾐizate 

de acestea. La nivel de regiune s-a înregistrat în perioada 2012-ヲヰヱヶ o sIădeヴe Iu 

75% a firmelor inovatoare. 

Aﾐaliza eIoﾐoﾏiIă ヴealizată îﾐ Iadヴul RI“ン a ┗alidat șase seItoaヴe ヴele┗aﾐte 

peﾐtヴu “ud Muﾐteﾐia: CoﾐstヴuIția de ﾏașiﾐi, Ioﾏpoﾐeﾐte și eIhipaﾏeﾐte de 

pヴoduIție, AgヴiIultuヴa și iﾐdustヴia aliﾏeﾐtaヴă, ţioeIoﾐoﾏia ふdez┗oltaヴea eIoﾐoﾏiei 

IiヴIulaヴeぶ, Tuヴisﾏul și ideﾐtitatea Iultuヴală, LoIalități iﾐteligeﾐte și Iﾐdustヴia și 

IeヴIetaヴea de îﾐaltă tehﾐologie. 

Motoヴ de Iヴeșteヴe eIoﾐoﾏiIă, digitalizaヴea ヴăﾏâﾐe o pヴo┗oIaヴe iﾏpoヴtaﾐtă și 

la ﾐi┗elul ヴegiuﾐii, țiﾐâﾐd Ioﾐt de faptul Iă, îﾐ Ieea Ie pヴi┗ește iﾐtegヴaヴea tehﾐologiei 

digitale de Iătヴe îﾐtヴepヴiﾐdeヴi, Roﾏâﾐia se situează pe loIul ヲΑ îﾐ ヴâﾐdul țăヴiloヴ UE, 

Iu ﾏult suH ﾏedia UE. Deși s-a îﾐヴegistヴat o ușoaヴă îﾏHuﾐătățiヴe a IMM-urilor ce fac 

┗âﾐzăヴi oﾐliﾐe, de la Β% îﾐ ヲヰヱΒ la ヱヱ% îﾐ ヲヰヱΓ, Roﾏâﾐia ヴăﾏâﾐe Iu ﾏult suH ﾏedia 

UE de ヱΒ%. Îﾐ plus, ﾐi┗elul Ioﾏpeteﾐțeloヴ digitale este sIăzut îﾐ ヴegiuﾐe, doaヴ ヴΓ% 

diﾐ populație utilizâﾐd iﾐteヴﾐetul zilﾐiI. 



Strategia de dezvoltare locală a Coﾏuﾐei Gornet, județul Prahova, pentru perioada 2021-2027 

 

 
156 

Coﾏpetiti┗itatea ヴegiuﾐii este iﾐflueﾐțată de puteヴﾐiIele dispaヴități 

iﾐtヴajudețeﾐe Iu pヴi┗iヴe la IoﾐIeﾐtヴaヴea teヴitoヴială a îﾐtヴepヴiﾐdeヴiloヴ și gヴadul difeヴit 

de di┗eヴsifiIaヴe al aIti┗ității eIoﾐoﾏiIe. Îﾐ ヲヰヱΒ, îﾐ “ud Muﾐteﾐia, e┝istau ヶン.ヲヶヲ de 

îﾐtヴepヴiﾐdeヴi aIti┗e, pozițioﾐâﾐd ヴegiuﾐea pe loIul ヴ la ﾐi┗el ﾐațioﾐal. “tヴuItuヴa 

economiei regionale este foヴﾏată îﾐ ﾏaヴe ﾏăsuヴă ふΒΓ%ぶ diﾐ ﾏiIヴoîﾐtヴepヴiﾐdeヴi și 

ﾏai toate tipuヴile de fiヴﾏe îﾐtâﾏpiﾐă pヴoHleﾏe legate de supヴa┗iețuiヴea pe piață îﾐ 

pヴiﾏii ヵ aﾐi de la îﾐfiiﾐțaヴe. “tヴuItuヴile de spヴijiﾐiヴe a aﾐtヴepヴeﾐoヴiatului suﾐt slaH 

dezvoltate, pe teritoriul regiuﾐii e┝istâﾐd uﾐ siﾐguヴ iﾐIuHatoヴ de afaIeヴi, Ie ofeヴă o 

gaﾏă liﾏitată de seヴ┗iIii. Îﾐ sIhiﾏH, îﾐ ヴegiuﾐe e┝istă Iel ﾏai ﾏaヴe ﾐuﾏăヴ de paヴIuヴi 

iﾐdustヴiale, uﾐ a┗aﾐtaj Iaヴe tヴeHuie fヴuItifiIat îﾐ aIest Ioﾐte┝t. Îﾐ ヴegiuﾐe aIti┗ează Γ 

clustere, ce sunt acti┗e îﾐ autoﾏoti┗e, iﾐdustヴia agヴoaliﾏeﾐtaヴă, ﾏoHilă, te┝tile, 

eleItヴoﾐiIă și ITC. De-a luﾐgul laﾐțului ┗aloヴiI, fiヴﾏele diﾐ Ilusteヴe se IoﾐIeﾐtヴează 

pe ┗eヴiga de pヴoduIție și seヴ┗iIii, Iu iﾐteﾐsități ﾏiIi pe zoﾐa de CD și pヴoieItaヴe.  

Peﾐtヴu soluțioﾐaヴea stヴategiIă a aIestoヴ pヴo┗oIăヴi, a┝a pヴioヴitaヴă ヱ își ┗a 

IoﾐIeﾐtヴa iﾐteヴ┗eﾐțiile îﾐ spヴijiﾐiヴea tヴaﾐsfeヴului tehﾐologiI îﾐ HeﾐefiIiul IMM-urilor 

și dez┗oltaヴea IapaIității de iﾐo┗aヴe a eIoﾐoﾏiei ヴegioﾐale pヴiﾐ pヴoieIte de iﾐo┗aヴe, 

iﾐ┗estiții îﾐ iﾐfヴastヴuItuヴă, dez┗oltaヴea IapaIității și Ioﾏpeteﾐțeloヴ de IeヴIetaヴe si 

iﾐo┗aヴe, îﾐ doﾏeﾐiile de speIializaヴe iﾐteligeﾐtă ┗alidate la ﾐi┗el ヴegioﾐal, iﾐIlusi┗ 

paヴtiIipaヴea îﾐ stヴuItuヴi și ヴețele de iﾐo┗aヴe. 

AIțiuﾐile diﾐ Iadヴul a┝ei ヱ se ┗oヴ îﾐdヴepta și Iătヴe iﾐ┗estiții peﾐtヴu susțiﾐeヴea 

adoptăヴii tehﾐologiiloヴ și iﾐstヴuﾏeﾐteloヴ digitale de Iătヴe IMM-uri. În plus, prin 

spヴijiﾐul aIoヴdat dez┗oltăヴii HuH-uヴiloヴ de Iﾐo┗aヴe Digitală îﾐ ヴegiuﾐe, se ┗a putea 

dez┗olta Ioヴespuﾐzătoヴ și gaﾏa de seヴ┗iIii ﾐeIesaヴe adoptăヴii digitalizăヴii de Iătヴe 

firmele din regiune. 
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Iﾐ┗estițiile diﾐ Iadヴul aIestei a┝e ┗oヴ ┗iza și iﾏpulsioﾐaヴea Iヴeșteヴii IMM-

uヴiloヴ; se ┗oヴ IoﾐIeﾐtヴa pe iﾐ┗estiții îﾐ aIti┗e Ioヴpoヴale și ﾐeIoヴpoヴale peﾐtヴu 

ﾏiIヴoîﾐtヴepヴiﾐdeヴi și IMM-uri, inclusiv pentru economie circulaヴă și 

iﾐteヴﾐațioﾐalizaヴe, dat fiiﾐd Iă HioeIoﾐoﾏia și tヴaﾐziția Iătヴe o eIoﾐoﾏie IiヴIulaヴă 

ヴepヴeziﾐtă uﾐul diﾐ seItoaヴele de speIializaヴe iﾐteligeﾐtă a ヴegiuﾐii “ud Muﾐteﾐia.  În 

plus, ┗oヴ spヴijiﾐi dez┗oltaヴea stヴuItuヴiloヴ de spヴijiﾐiヴe a afaIeヴiloヴ și a gamei de 

seヴ┗iIii fuヴﾐizate, pヴeIuﾏ și dez┗oltaヴea Ilusteヴeloヴ și a ヴețeleloヴ de afaIeヴi. 

Totodată, se ┗a aIoヴda ateﾐție și spヴijiﾐiヴii dez┗oltăヴii Ioﾏpeteﾐțeloヴ aItoヴiloヴ 

iﾏpliIați îﾐ pヴoIesul de desIopeヴiヴe aﾐtヴepヴeﾐoヴială. “e ┗oヴ fiﾐaﾐța Iu pヴioヴitate 

proieItele ideﾐtifiIate îﾐ atelieヴele de desIopeヴiヴe aﾐtヴepヴeﾐoヴială și a┗izate de 

Coﾐsoヴțiul Regioﾐal de Iﾐo┗aヴe, pヴiﾐ apeluヴi Ioﾏpetiti┗e. 

Obiectivul strategic 2 - Cヴeșteヴea efiIieﾐței adﾏiﾐistヴației puHliIe Ia uヴﾏaヴe a 

digitalizăヴii seヴ┗iIiiloヴ puHliIe: 

Regiuﾐea “M îﾐヴegistヴează pヴogヴese ヴeduse îﾐ adoptaヴea digitalizăヴii de Iătヴe 

adﾏiﾐistヴația puHliIă. 

Rapoヴtul de Țaヴă al Coﾏisiei Euヴopeﾐe pヴi┗iﾐd IﾐdiIele EIoﾐoﾏiei și “oIietății 

Digitale ヲヰヱΓ e┗ideﾐțiază faptul Iă îﾐ Ieea Ie pヴi┗ește gヴadul de Ioﾏpetiti┗itate 

digitală, Roﾏâﾐia se situează pe loIul ヲΑ diﾐ Iele ヲΒ de state ﾏeﾏHヴe UE. Îﾐ Ieea Ie 

pヴi┗ește seヴ┗iIiile puHliIe digitale, situația s-a îﾐヴăutățit, Roﾏâﾐia ajuﾐgâﾐd pe 

ultiﾏul loI îﾐ Ilasaﾏeﾐtul UE. Cu toate aIestea, îﾐ Ieea Ie pヴi┗ește aﾐuﾏiți 

indicatoヴi, țaヴa peヴfoヴﾏează satisfăIătoヴ. E┝istă uﾐ ﾐi┗el ヴidiIat de iﾐteヴaIțiuﾐe 

oﾐliﾐe îﾐtヴe autoヴitățile puHliIe și Ietățeﾐi, îﾐtヴuIât Roﾏâﾐia se situează pe loIul 

șapte îﾐ Ieea Ie pヴi┗ește utilizatoヴii de e-gu┗eヴﾐaヴe, Iaヴe ヴepヴeziﾐtă Βヲ% diﾐtヴe 

utilizatorii de iﾐteヴﾐet, față de ﾏedia UE de ヶヴ %. NeIesitatea iﾏpleﾏeﾐtăヴii uﾐoヴ 
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platfoヴﾏe de iﾐteヴaIțiuﾐe oﾐliﾐe îﾐtヴe autoヴități și Ietățeﾐi a fost aIIeﾐtuată și de 

Iヴiza COVID ヱΓ, iaヴ autoヴitățile tヴeHuie să IoﾐstヴuiasIă pe pヴogヴesul îﾐヴegistヴat deja 

îﾐ aIeastă peヴioadă. 

În Sud Muntenia, nivelul de dezvoltare al serviciilor publice digitale oferite de 

oヴașe este uﾐul îﾐIă ヴedus, deși diﾐ Iele ヴΒ oヴașe, Αヵ% suﾐt îﾐヴolate îﾐ platfoヴﾏa 

ghișeul.ヴo și peヴﾏit plata aﾐuﾏitoヴ ta┝e și iﾏpozite loIale. Îﾐ afaヴă de aIest seヴviciu, 

doaヴ ヴeșediﾐțele de județ și Iâte┗a oヴașe pヴeIuﾏ “iﾐaia și Mio┗eﾐi ofeヴă o ┗aヴietate 

ﾏai ﾏaヴe de seヴ┗iIii puHliIe digitale. IﾐteヴaIțiuﾐea oﾐliﾐe Iu Ietățeﾐii este posiHilă 

atât pe site-uヴile pヴiﾏăヴiiloヴ de oヴașe, daヴ și a uﾐui ﾐuﾏăヴ de ヴヴ de Ioﾏuﾐe prin 

iﾐteヴﾏediul apliIației Regista.ヴo, îﾐsă tヴeHuie ﾏeﾐțioﾐat Iă pヴoIesele de luIヴu diﾐ 

Iadヴul adﾏiﾐistヴației puHliIe loIale suﾐt paヴțial sau deloI digitalizate. 

Pヴiﾐ iﾐteヴﾏediul a┝ei pヴioヴitaヴe ヲ, opeヴațiuﾐile se ┗oヴ IoﾐIeﾐtヴa pe iﾐteヴ┗eﾐții 

de tip smart-Iit┞ ふsiguヴaﾐță puHliIă, seヴ┗iIii și utilități puHliIe, ﾏoﾐitoヴizaヴe eﾐeヴgie, 

ﾏediu, ヴețele de tヴafiI și tヴaﾐspoヴt puHliI, îﾏHuﾐătățiヴea siguヴaﾐței și seIuヴității 

pentru transportul public, iluminat public, sisteme GIS etc.) aplicabile în zone 

fuﾐIțioﾐale uヴHaﾐe. Îﾐ aIest fel, se ヴăspuﾐde și ヴeIoﾏaﾐdăヴii de țaヴă foヴﾏulate îﾐ 

doIuﾏeﾐtul ReIoﾏaﾐdaヴea Coﾐsiliului pヴi┗iﾐd Pヴogヴaﾏul Națioﾐal de Refoヴﾏă al 

Roﾏâﾐiei peﾐtヴu ヲヰヲヰ, aﾐuﾏe diヴeIțioﾐaヴea iﾐ┗estițiiloヴ Iătヴe iﾐfヴastヴuItuヴa de 

servicii digitale. 

Obiectivul strategic 3 – “tiﾏulaヴea tヴaﾐziției ヴegiuﾐii Iătヴe o eIoﾐoﾏie Iu 

eﾏisii zeヴo pヴiﾐ Iヴeșteヴea efiIieﾐței eﾐeヴgetiIe, îﾏHuﾐătățiヴea pヴoteIției ﾏediului și 

Iヴeșteヴea ﾏoHilități uヴHaﾐe: 

Regiuﾐea “M se Ioﾐfヴuﾐtă Iu Iヴeșteヴea poluăヴii zoﾐeloヴ uヴHaﾐe diﾐ Iauza 

Ioﾐsuﾏuヴiloヴ de eﾐeヴgie ﾏaヴi îﾐ Ilădiヴi, a sisteﾏeloヴ de tヴaﾐspoヴt poluaﾐte Ie 
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deteヴﾏiﾐă o ﾏoHilitate liﾏitată, pヴeIuﾏ și ﾐuﾏăヴul ﾏaヴe de aヴeale uヴHaﾐe 

degradate. 

Îﾐ Ioﾐte┝tul e┝paﾐsiuﾐii uヴHaﾐe, foﾐdul loIati┗ la ﾐi┗el ヴegioﾐal eヴa la sfâヴșitul 

anului 201Β îﾐ Iヴeșteヴe Iu ヱ,ΑΒ%, față de sfâヴșitul aﾐului ヲヰヱヱ. Peste Γヵ% diﾐtヴe 

loIuiﾐțele diﾐ ﾏediul uヴHaﾐ suﾐt aﾏplasate îﾐ Ioﾐdoﾏiﾐii Ioﾐstヴuite îﾐ peヴioada 

1960-ヱΓΓヰ. Multe diﾐtヴe aIeste Ilădiヴi au fațadele ﾐeヴeaHilitate și suﾐt Ioﾐstヴuite 

din materiale ineficiente energetic. Totodată, Ioﾐsuﾏul de eﾐeヴgie peﾐtヴu spa縁iile 

oIupate de adﾏiﾐistヴa縁ia puHliIă, Ilădiヴile eduIa縁ioﾐale şi Iele IoﾏeヴIiale ヴepヴeziﾐtă 

apヴo┝iﾏati┗ Αヵ% diﾐ Ioﾐsuﾏul ﾐeヴezideﾐ縁ial de eﾐeヴgie.  

Pentru perioada 2021 – ヲヰヲΑ suﾐt ┗izate ﾏăsuヴi de Iヴeșteヴe a efiIieﾐței 

eﾐeヴgetiIe îﾐ Ilădiヴile ヴezideﾐțiale și Ilădiヴile puHliIe, de Ioﾐsolidaヴe îﾐ fuﾐIție de 

ヴisIuヴile ideﾐtifiIate și utilizaヴea suヴseloヴ alteヴﾐati┗e de eﾐeヴgie. 

Foaヴte ﾏulte oヴașe diﾐ ヴegiuﾐe se Ioﾐfヴuﾐtă Iu o seヴie de pヴoHleﾏe, Iu pヴi┗ire 

la e┝isteﾐța uﾐoヴ spații uヴHaﾐe degヴadate, teヴeﾐuヴi/supヴafețe degヴadate, ┗aIaﾐte 

sau ﾐeutilizate, Iaヴe afeItează ﾏediul uヴHaﾐ și iﾏpliIit, Ialitatea ┗ieții populației. O 

pヴoHleﾏă iﾏpoヴtaﾐtă la ﾐi┗elul ヴegiuﾐii o ヴepヴeziﾐtă și supヴafața ヴedusă a spațiilor 

┗eヴzi aﾏeﾐajate pe Iap de loIuitoヴ îﾐ ﾏediul uヴHaﾐ ふヱΓ,ヶヱﾏp/loIぶ, supヴafață Ie este 

ﾏult suH ﾐi┗elul staﾐdaヴdeloヴ iﾏpuse de UE ふヲヶﾏp/loIぶ și a ﾐoヴﾏei Oヴgaﾐizației 

Moﾐdiale a “ăﾐătății ふヵヰﾏp/loIぶ. 

“pațiile uヴHaﾐe degヴadate diﾐ oヴașe oIupă o supヴafață de ヶ16.007 mp, 

ﾏuﾐiIipiul Moヴeﾐi fiiﾐd Iel ﾏai afeItat ふンヰヲ.ヴΑΑ ﾏp/loIぶ.Totodată, îﾐ Iadヴul 

oヴașeloヴ e┝istă și o supヴafață de ンΑヵ.ヴヶΑ ﾏp teヴeﾐuヴi 

┗iヴaﾐe/ﾐeutilizate/aHaﾐdoﾐate. Feﾐoﾏeﾐul afeItează îﾐ speIial oヴașele Topolo┗eﾐi 

ふヱヶヰ.ヰヰヰ ﾏpぶ și Fieﾐi ふΓΓ.ヰヰΒ ﾏpぶ. 
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Îﾐ Ieea Ie pヴi┗ește îﾐtiﾐdeヴea spațiiloヴ ┗eヴzi, îﾐ Α diﾐ Iele ヴΒ de oヴașe ale 

ヴegiuﾐii ふoヴașele Ștefăﾐești, Costești, FieヴHiﾐți-Tâヴg, Țăﾐdăヴei, CoﾏaヴﾐiI, ţudești și 

ţoliﾐtiﾐ Valeぶ supヴafața spațiiloヴ ┗eヴzi îﾐヴegistヴează ┗aloヴi foaヴte sIăzute, suH ヵ 

mp/loI. Valoaヴea Iea ﾏai IヴitiIă se îﾐヴegistヴează îﾐ oヴașul ţoliﾐtiﾐ Vale diﾐ județul 

Giurgiu cu numai 0,72 mp/loc. 

Îﾐ aIest seﾐs, ﾏăsuヴile de ヴegeﾐeヴaヴe uヴHaﾐă diﾐ Iadヴul aIestei a┝e se ヴefeヴă 

la pヴoﾏo┗aヴea iﾐ┗estițiiloヴ îﾐ iﾐfヴastヴuItuヴa ┗eヴde îﾐ zoﾐele uヴHaﾐe, reabilitarea 

spațiiloヴ uヴHaﾐe degヴadate, ヴeIoﾐ┗eヴsia fuﾐIțioﾐală a teヴeﾐuヴiloヴ 

┗iヴaﾐe/ﾐeutilizate/degヴadate și e┝tiﾐdeヴea și ﾏodeヴﾐizaヴea spațiiloヴ ┗eヴzi. 

Aﾐaliza Plaﾐuヴiloヴ de MoHilitate UヴHaﾐă DuヴaHilă și a PDR ilustヴează faptul Iă 

ﾏoHilitatea și IoﾐeIti┗itatea uヴHaﾐă suﾐt liﾏitate, iaヴ sisteﾏele de tヴaﾐspoヴt puHliI 

suﾐt îﾐIă geﾐeヴatoaヴe de eﾏisii de gaze Iu efeIt de seヴă. Astfel, pヴoHleﾏele Ioﾏuﾐe 

e┗ideﾐțiate de ﾏajoヴitatea oヴașeloヴ diﾐ ヴegiuﾐe suﾐt lipsa Heﾐziloヴ dediIate, a 

seﾏafoヴizăヴii Iu pヴioヴitate și aﾏeﾐajaヴea defiIitaヴă a stațiiloヴ de autoHuz, o 

iﾐfヴastヴuItuヴă foaヴte slaH dez┗oltată peﾐtヴu ﾏijloaIele de tヴaﾐspoヴt eIologiI, o 

IoﾐeIti┗itate sIăzută sau Ihiaヴ iﾐe┝isteﾐtă. Tヴaﾐspoヴtul puHliI diﾐ ヴegiuﾐe se 

Ioﾐfヴuﾐtă Iu sIădeヴea flotei destiﾐate tヴaﾐspoヴtului de peヴsoaﾐe și Iu uﾐ ﾐuﾏăヴ ﾏiI 

de ﾏijloaIe de tヴaﾐspoヴt puHliI eIologiI ふヴețele de tヴaﾏ┗aie și tヴoleiHuze 

fuﾐIțioﾐează doaヴ îﾐ oヴașul Ploieștiぶ. 

Îﾐ aIest Ioﾐte┝t, este ﾐe┗oie de iﾐ┗estiții peﾐtヴu pヴoﾏo┗aヴea ﾏoHilității, 

dotarea cu mijloace de traﾐspoヴt eIologiIe și stiﾏulaヴea iﾐteヴﾏodalității di┗eヴseloヴ 

sisteﾏe de tヴaﾐspoヴt puHliI, tヴaﾐspoヴtul duヴaHil fiiﾐd uﾐul diﾐtヴe doﾏeﾐiile Iătヴe 

Iaヴe Roﾏâﾐiei îi este sugeヴat să diヴeIțioﾐeze iﾐ┗estițiile, Ioﾐfoヴﾏ ヴeIoﾏaﾐdăヴiloヴ 
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din documentul Recomandarea Coﾐsiliului pヴi┗iﾐd Pヴogヴaﾏul Națioﾐal de Refoヴﾏă al 

României pentru 2020.  

Obiectiv strategic 4 – Cヴeșteヴea gヴadului de aIIesiHilitate a zoﾐeloヴ ヴuヴale si 

uヴHaﾐe la ヴețeaua TEN-T pヴiﾐ iﾐ┗estiții îﾐ iﾐfヴastヴuItuヴa ヴutieヴă de dヴuﾏuヴi județeﾐe: 

Regiunea are o IoﾐeIti┗itate ヴutieヴă sIăzută la ヴețeaua TEN-T. 

Rapoヴtul de Țaヴă ヲヰヲヰ e┗ideﾐțiază faptul Iă iﾐfヴastヴuItuヴa de tヴaﾐspoヴt ヴutieヴ 

a Roﾏâﾐiei este slaH dez┗oltată și suHdiﾏeﾐsioﾐată, ヴețeaua TEN-T ﾐefiiﾐd fiﾐalizată 

și lipsiﾐd Ioﾐe┝iuﾐea tヴaﾐsIaヴpatiIă și ﾐeヴeușiﾐd să faIă față Ieヴiﾐțeloヴ uﾐei 

eIoﾐoﾏii îﾐ pliﾐă dez┗oltaヴe. 

La nivel regional, analiza socio-eIoﾐoﾏiIă a PDR ヲヰヲヱ–ヲヰヲΑ aヴată faptul Iă 

staヴea tehﾐiIă a ヴețelei de dヴuﾏuヴi puHliIe este îﾐ geﾐeヴal ﾐesatisfăIătoaヴe, doaヴ 

ヴヱ% de kﾏ diﾐ totalul ヴețelei de dヴuﾏuヴi fiiﾐd ﾏodeヴﾐizați. De aseﾏeﾐea, diﾐ totalul 

luﾐgiﾏii de dヴuﾏuヴi județeﾐe și Ioﾏuﾐale, ヲヵ% suﾐt ﾏodeヴﾐizate și ヴヰ% suﾐt 

aIopeヴite Iu îﾏHヴăIăﾏiﾐți ușoaヴe. Îﾐ Ieea Ie pヴi┗ește deﾐsitatea dヴuﾏuヴiloヴ Ia 

iﾐdiIatoヴ de ﾏăsuヴaヴe a aIIesiHilității zoﾐeloヴ, județele diﾐ sudul ヴegiuﾐii au o 

aIIesiHilitate ﾏai ヴedusă, aIest fapt IoﾐtヴiHuiﾐd la dispaヴitățile de dez┗oltaヴe 

interregionale. 

Îﾐ Ieea Ie pヴi┗ește siguヴaﾐța ヴutieヴă, îﾐ ヲヰヱΑ pe dヴuﾏuヴile ヴegiuﾐii s-a 

îﾐヴegistヴat uﾐ ﾐuﾏăヴ ﾏaヴe de deIese diﾐ Iauza aIIideﾐteloヴ ヴutieヴe Iaヴe Ilasează 

ヴegiuﾐea pe loIul ヲ la ﾐi┗el ﾐațioﾐal, lipsa iﾐfヴastヴuItuヴii adeI┗ate fiiﾐd uﾐa diﾐtヴe 

Iauzele pヴiﾐIipale ale aIestui feﾐoﾏeﾐ îﾐgヴijoヴătoヴ. Aﾐaliza soIio-eIoﾐoﾏiIă a PDR 

2021–ヲヰヲΑ a ideﾐtifiIat e┝isteﾐța uﾐoヴ zoﾐe IoﾏpaIte diﾐ iﾐteriorul regiunii care nu 

au IoﾐeIti┗itate diヴeItă sau iﾐdiヴeItă Iu ヴețeaua TEN-T. 
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Îﾐ peヴioadele aﾐteヴioaヴe de pヴogヴaﾏaヴe autoヴitățile județeﾐe au făIut 

iﾐ┗estiții peﾐtヴu ヴeaHilitaヴea sau ﾏodeヴﾐizaヴea dヴuﾏuヴiloヴ județeﾐe diﾐ foﾐduヴi 

pヴopヴii, foﾐduヴi ﾐațioﾐale pヴiﾐ pヴogヴaﾏe gu┗eヴﾐaﾏeﾐtale ふPNDL ヱ și PNDL ヲぶ, 

respectiv fonduri europene (POR 2007–2013, prin care s-au reabilitat 327 de km, 

respectiv prin POR 2014-2020, prin care se vor moderniza peste 462 de km). 

Iﾐ┗estițiile pヴopuse ┗oヴ ┗iza dez┗oltaヴea IoﾐeIti┗ității la ヴețeaua de Hază CORE 

TEN-T pヴiﾐ iﾐ┗estiții îﾐ iﾐfヴastヴuItuヴa ヴutieヴă de tヴaﾐspoヴt județeaﾐ și soluții peﾐtヴu 

Iヴeșteヴea siguヴaﾐței, deIoﾐgestioﾐaヴea și fluidizaヴea tヴafiIului, Iaヴe ┗oヴ Iヴea 

a┗aﾐtaje peﾐtヴu Iヴeșteヴea eIoﾐoﾏiIă, a gヴadului de ﾏoHilitate a ﾏăヴfuヴiloヴ și 

peヴsoaﾐeloヴ și ┗oヴ ajuta la ヴeduIeヴea dispaヴitățiloヴ iﾐtヴaヴegioﾐale. 

Obiectiv strategic 5 – Cヴeșteヴea aIIesului la seヴ┗iIii de Ialitate și fa┗oヴaHile 

iﾐIluziuﾐii îﾐ eduIație, foヴﾏaヴe și îﾐ┗ățaヴea pe tot paヴIuヴsul ┗ieții pヴiﾐ dez┗oltarea 

iﾐfヴastヴuItuヴii eduIațioﾐale: 

Chiaヴ și pe foﾐdul uﾐei sIădeヴi deﾏogヴafiIe, iﾐfヴastヴuItuヴa eduIațioﾐală diﾐ 

ヴegiuﾐe este suHdiﾏeﾐsioﾐată și degヴadată, afeItâﾐd aIIesul la eduIație și 

iﾐIluziuﾐe soIială. 

Îﾐ Roﾏâﾐia, aIIesul la eduIație se ﾏeﾐțiﾐe iﾐegal, Rapoartele CE relevând 

faptul Iă iﾐ┗estițiile îﾐ eduIație suﾐt de ヲ,Β % diﾐ PIţ, față de ﾏedia UE de ヴ,ヶ%, 

situâﾐd țaヴa pe ultiﾏul loI la aIest Iapitol. 

În Sud Muntenia, în perioada 2011–ヲヰヱΒ, ﾐuﾏăヴul uﾐitățiloヴ șIolaヴe a sIăzut 

cu 40, ceea ce a impus reloIaヴea ele┗iloヴ. Uﾐ ﾐuﾏăヴ ﾏaヴe de șIoli diﾐ ﾏediul ヴuヴal al 

județeloヴ ﾏai puțiﾐ dez┗oltate ale ヴegiuﾐii ふsudul ヴegiuﾐiiぶ ﾐeIesită luIヴăヴi de 

ヴeaHilitaヴe şi dotaヴe Iu eIhipaﾏeﾐte didaItiIe, IT şi ﾏateヴiale speIifiIe peﾐtヴu 
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documentare, mai ales în contextul îﾐIhideヴii șIoliloヴ diﾐ Iauza Iヴizei pヴo┗oIate de 

COVID ヱΓ. “isteﾏul eduIațioﾐal ヴegioﾐal se Ioﾐfヴuﾐtă Iu feﾐoﾏeﾐul de 

supヴaagloﾏeヴaヴe ふîﾐ pヴopoヴție de peste ヶヰ% iﾐ județele Călăヴași și Giuヴgiuぶ și îﾐtヴe 

20-ヴヰ% îﾐ Pヴaho┗a și Teleoヴﾏaﾐ. 

În 2018, rata abandoﾐului șIolaヴ îﾐ ヴegiuﾐe, pe foヴﾏe de îﾐ┗ățăﾏâﾐt, a fost: 

1,6% - îﾐ┗ățăﾏâﾐt pヴiﾏaヴ, ヱ,Α% - îﾐ┗ățăﾏâﾐt giﾏﾐazial, ヲ,ン% - liIeal, pヴofesioﾐal şi 

de uIeﾐiIi şi ヵ,Β% postliIeal şi de ﾏaiștヴi. Cele ﾏai afeItate de aIest feﾐoﾏeﾐ suﾐt 

loIalitățile diﾐ ﾏediul ヴuヴal diﾐ județele Aヴgeș ふヱΓぶ, Giuヴgiu ふヱヴぶ și DâﾏHo┗ița ふヱヱぶ. 

Îﾐ Ieea Ie pヴi┗ește eduIația tiﾏpuヴie, îﾐ ヲヰヱΒ, doaヴ ヱヶ% diﾐtヴe Iopiii Iu ┗âヴsta 

suH ン aﾐi eヴau îﾐsIヴiși la Iヴeșă, apヴo┝iﾏati┗ juﾏătate diﾐ ﾏedia UE. Rata de 

participare în rândul copiilor cu vârste Iupヴiﾐse îﾐtヴe ヴ aﾐi și ┗âヴsta de șIolaヴizaヴe 

obligatorie a fost de 89,2 % în 2018, sub media UE (95,4 %). 

Nuﾏăヴul ele┗iloヴ îﾐsIヴiși îﾐ îﾐ┗ățăﾏâﾐtul pヴeuﾐi┗eヴsitaヴ a IヴesIut Ioﾐstaﾐt diﾐ 

ヲヰヱヲ, îﾐsă ヴatele de aHaﾐdoﾐ suﾐt îﾐ Ioﾐtiﾐuaヴe ヴidiIate. Îﾐ ヲヰヱΒ, îﾐ județul Ialoﾏița 

s-a îﾐヴegistヴat Iea ﾏai ヴidiIată ヴată de aHaﾐdoﾐ diﾐ țaヴă - ヱΒ,ン%, alătuヴi de Pヴaho┗a 

ふヱヲ,ヶ%ぶ și DâﾏHo┗ița ふヱヲ%ぶ. 

Cu pヴi┗iヴe la aIIesiHilizaヴea Ilădiヴiloヴ peﾐtヴu ele┗ii Iu dizaHilități, la ﾐi┗el 

ﾐațioﾐal, apヴo┝iﾏati┗ ンヰ% diﾐtヴe Ilădiヴile șIolaヴe suﾐt pヴe┗ăzute Iu ヴaﾏpă de aIIes 

și doaヴ ヱヵ% au gヴupuヴi saﾐitaヴe peﾐtヴu peヴsoaﾐe Iu dizaHilități. Îﾐ ヴegiuﾐe, Iea ﾏai 

gヴa┗ă situație se ヴegăsește îﾐ județul Călăヴași, uﾐde apヴoape ヶヰ% diﾐtヴe uﾐitățile de 

îﾐ┗ățăﾏâﾐt ﾐu au ヴaﾏpă de aIIes. 

Ponderea aHsol┗eﾐțiloヴ de studii supeヴioaヴe este de Γ,Γ%, situâﾐd ヴegiuﾐea îﾐ 

ヲヰヱΑ pe ultiﾏul loI la ﾐi┗el ﾐațioﾐal, Iu ﾏult suH ﾏedia ﾐațioﾐală ふヲヶ,ン%ぶ și ﾏedia 
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UE ふヴヰ,Α%ぶ. Populația Iu eduIație supeヴioaヴă este IoﾐIeﾐtヴată îﾐ județele diﾐ ﾐoヴdul 

regiunii – Aヴgeș şi Pヴaho┗a, uﾐde aIti┗ează ﾏajoヴitatea uﾐi┗eヴsitățiloヴ diﾐ ヴegiuﾐea 

Sud-Muntenia. 

Îﾐ peヴioadele aﾐteヴioaヴe, pヴiﾐ POR au fost ヴeaHilitate ヱΒヵ uﾐități șIolaヴe, diﾐ 

Iaヴe ヲヰ de Iヴeșe și gヴădiﾐițe, ヱヲヴ de șIoli pヴiﾏaヴe și giﾏﾐaziale, ンヴ de liIee și ヲ 

uﾐi┗eヴsități, de Iaヴe HeﾐefiIiază uﾐ ﾐuﾏăヴ de peste Αヵ.ヰヰヰ de ele┗i și studeﾐți. 

Obiectiv strategic 6 – Cヴeșteヴea atヴaIti┗ității ヴegiuﾐii pヴiﾐ iﾐ┗estiții îﾐ 

iﾐfヴastヴuItuヴa de tuヴisﾏ și patヴiﾏoﾐiu Iultuヴal: 

Poteﾐțialul tuヴistiI di┗eヴsifiIat și patヴiﾏoﾐiul Iultuヴal ┗aloros al regiunii este 

insuficient valorificat. 

Coﾐfoヴﾏ “tヴategiei Națioﾐale a Roﾏâﾐiei peﾐtヴu Dez┗oltaヴea Tuヴisﾏului ヲヰヱΓ-

ヲヰンヰ, ヴegiuﾐea dețiﾐe a┗aﾐtaje Ioﾏpetiti┗e pe uヴﾏătoaヴele tipuヴi de tuヴisﾏ și 

destiﾐații: spoヴtuヴi de iaヴﾐă și sIhi, săﾐătate și ┘ellﾐess ふHalﾐeaヴぶ, Iultuヴă și istoヴie. 

Tuヴisﾏul de spoヴtuヴi de iaヴﾐă și sIhi se pヴaItiIă îﾐ zoﾐa ﾏoﾐtaﾐă a ヴegiuﾐii 

ふValea Pヴaho┗ei, al doilea ﾏaヴe Ieﾐtヴu tuヴistiI de iﾐteヴes al Roﾏâﾐiei, după Iapitala 

țăヴiiぶ, Iea ﾏai IuﾐosIută și ┗izitată destiﾐație de tuヴisﾏ ﾏoﾐtaﾐ și de ┘eekeﾐd diﾐ 

Roﾏâﾐia datoヴită apヴopieヴii de ţuIuヴești și dヴept uヴﾏaヴe a doﾏeﾐiiloヴ sIhiaHile de la 

“iﾐaia, ţușteﾐi și Azuga. 

Tuヴisﾏul Halﾐeaヴ se pヴaItiIă îﾐ județele DâﾏHo┗ița ふstațiuﾐea PuIioasaぶ, 

Ialoﾏița ふstațiuﾐea Aﾏaヴaぶ și Pヴaho┗a ふstațiuﾐea și saliﾐa “lăﾐiI Pヴaho┗aぶ. AIest tip 

de tuヴisﾏ ﾐu HeﾐefiIiază de ﾏaヴi iﾐ┗estiții îﾐ iﾐfヴastヴuItuヴă și de o Ieヴeヴe foaヴte 

ﾏaヴe pe piața tuヴistiIă. Masteヴ Plaﾐul Națioﾐal de Tuヴisﾏ ţalﾐeaヴ e┗ideﾐțiază faptul 

Iă iﾐfヴastヴuItuヴa uヴHaﾐă diﾐ ﾐuﾏeヴoase stațiuﾐi balneare este într-o stare de 
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degヴadaヴe a┗aﾐsată. E┝istă îﾐIă aﾐuﾏite zoﾐe Ie dețiﾐ iz┗oaヴe teヴﾏale și ﾏiﾐeヴale 

diﾐ ヴegiuﾐe Ie ヴăﾏâﾐ ﾐee┝ploatate și iﾐsufiIieﾐt ┗aloヴifiIate. Este e┗ideﾐtă deIi 

ﾐeIesitatea ヴealizăヴii de iﾐ┗estiții seﾏﾐifiIati┗e peﾐtヴu a se faIe tヴaﾐziția aIestui tip 

de tuヴisﾏ la tuヴisﾏul de tip ┘ellﾐess și spa, geﾐeヴatoヴ de ┗eﾐituヴi iﾏpoヴtaﾐte la ﾐi┗el 

iﾐteヴﾐațioﾐal. 

Îﾐ Ieea Ie pヴi┗ește patヴiﾏoﾐiul Iultuヴal, Ioﾐfoヴﾏ “tヴategiei Națioﾐale peﾐtヴu 

Cultuヴă și Patヴiﾏoﾐiu ヲヰヱヶ-2022, acesta este aﾏeﾐiﾐ縁at de efeItele IoﾏHiﾐate ale 

sIhiﾏHăヴiloヴ IliﾏatiIe, ale altoヴ sIhiﾏHăヴi de ﾏediu, ale iﾐteヴ┗eﾐ縁iei uﾏaﾐe, pヴeIuﾏ 

şi de ヴisIuヴi legate de seIuヴitate. Pe teヴitoヴiul ヴegiuﾐii e┝istă ﾐuﾏeヴoase oHieIti┗e 

Ioﾐstヴuite, paヴte a patヴiﾏoﾐiului ﾐa縁ioﾐal, lăIaşuヴi de Iult și ﾏuzee și IoleIții 

puHliIe. Potヴi┗it “tudiului de IﾏpaIt asupヴa “ituației Moﾐuﾏeﾐteloヴ IstoヴiIe, îﾐ 

ヴegiuﾐe e┝istă uﾐ ﾐuﾏăヴ de ΒヰΑ ﾏoﾐuﾏeﾐte istoヴiIe de tip A, diﾐ Iaヴe ンヱヱ 

ﾏoﾐuﾏeﾐte istoヴiIe suﾐt situate îﾐ ﾏediul uヴHaﾐ și ヴΓヶ îﾐ ヴuヴal. Cu toate acestea, în 

ultiﾏii aﾐi, uﾐ ﾐuﾏăヴ ﾏiI de oHieIti┗e de patヴiﾏoﾐiu diﾐ ヴegiuﾐe a HeﾐefiIiat de 

iﾐ┗estiții seﾏﾐifiIati┗e peﾐtヴu ヴestauヴaヴea şi ┗aloヴifiIaヴea îﾐ sIop tuヴistiI. 

Îﾐ Ieea Ie pヴi┗ește patヴiﾏoﾐiul ﾐatuヴal, îﾐ ヴegiuﾐea “ud-Muﾐteﾐia e┝istă uﾐ 

număヴ de Αヲ aヴii pヴotejate de iﾐteヴes ﾐa縁ioﾐal ふPaヴIul Na縁ioﾐal Piatヴa Cヴaiului, PaヴIul 

Natuヴal ţuIegi, PaヴIul Natuヴal Coﾏaﾐa, Rezeヴ┗a縁ia Maﾐafu, Rezeヴ┗a縁ia Teşila, 

Păduヴea Tヴoiaﾐu, Rezeヴ┗a縁ia Natuヴală Caﾏa Diﾐu PăsăヴiIa, laIul “uhaia, AP“A Iezeヴ 

Călăヴaşi etI.ぶ, Ieea Ie ヴepヴeziﾐtă uﾐ iﾏpoヴtaﾐt poteﾐțial de ┗aloヴifiIaヴe a aIestoヴ 

zone. 

Regiuﾐea ﾏai dispuﾐe și de uﾐ patヴiﾏoﾐiu seﾏﾐifiIati┗ de Ieﾐtヴe de agヴeﾏeﾐt 

și Haze tuヴistiIe ふtaHeヴe șIolaヴeぶ a Iăヴoヴ IapaIitate a sIăzut ﾏult îﾐ ultiﾏii aﾐi, îﾐ 

principal din cauza iﾐ┗estițiiloヴ sIăzute îﾐ iﾐfヴastヴuItuヴă și a degヴadăヴii. Astfel, îﾐ 
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ヴegiuﾐe e┝istă uﾐ ﾐuﾏăヴ de ヱヴ taHeヴe peﾐtヴu ele┗i și pヴeșIolaヴi, Iaヴe suﾐt loIalizate 

atât îﾐ ﾏediul uヴHaﾐ, Iât și îﾐ ﾏediul ヴuヴal al ヴegiuﾐii. 

Îﾐ Ioﾐte┝tul aItual, Ihiaヴ daIă la ﾐi┗el județeaﾐ ﾐu e┝istă stヴategii dediIate 

dez┗oltăヴii tuヴisﾏului ふIu e┝Iepția județului DâﾏHo┗ițaぶ, se iﾐteﾐțioﾐează fiﾐaﾐțaヴea 

pヴoieIteloヴ Iaヴe iﾏpliIă puﾐeヴea îﾐ ┗aloaヴe a patヴiﾏoﾐiului Iultuヴal ┗aloヴos și a 

poteﾐțialului tuヴistiI. Uﾐ e┝eﾏplu de pヴoieIt Iu impact mare este dezvoltarea 

infrastructurii de turism în zona Padina-Peșteヴa, iﾐițiati┗ă Ioﾏpleﾏeﾐtaヴă dez┗oltăヴii 

turistice de pe Valea Prahovei. 

În perioada 2007–2013 au fost reabilitate 9 infrastructuri turistice, ce au fost 

vizitate de peste 120 000 de tuヴiști, iaヴ îﾐ ヲヰヱヴ–2020 au fost depuse 12 proiecte. 

Totodată, îﾐ peヴioada ヲヰヰΑ–2013 au fost reabilitate 13 obiective de patrimoniu, iar 

în perioada 2014–2020 au fost depuse 50 de proiecte. 

Obiectiv strategic 7 – Dez┗oltaヴea IapaIității adﾏiﾐistヴati┗e a AMPOR: 

CapaIitatea adﾏiﾐistヴati┗ă a ADR “M este ヴelati┗ sIăzută, îﾐ Ioﾐte┝tul îﾐ Iaヴe 

va deveni autoritate de management. 

Peヴsoﾐalul ADR/ AM POR “M aヴe o e┝peヴieﾐță Hogată, ﾏulți diﾐtヴe aﾐgajați 

lucrând în domeniul fondurilor europene din perioada de dinaiﾐtea adeヴăヴii 

României la UE. Mediul privat poate deveni mai atractiv pentru aceste persoane, 

daIă se ofeヴă o salaヴizaヴe ﾏai Ioﾏpetiti┗ă și Ioﾐdiții de luIヴu ﾏai Huﾐe. Și seItoヴul 

puHliI poate atヴage ヴesuヴsa uﾏaﾐă a ADR, uヴﾏaヴe a ﾏodifiIăヴiloヴ apăヴute îﾐ  

doﾏeﾐiul salaヴizăヴii fuﾐIțioﾐaヴiloヴ puHliIi. Astfel, daIă ﾐu suﾐt aloIate sufiIieﾐte 

foﾐduヴi peﾐtヴu Huﾐa desfășuヴaヴe și gestioﾐaヴea pヴogヴaﾏului, e┝istă ヴisIul pieヴdeヴii 
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peヴsoﾐalului Iu e┝peヴieﾐță și al iﾏposiHilității de atヴageヴe de peヴsoﾐal supliﾏeﾐtaヴ 

înalt calificat. 

Asisteﾐța tehﾐiIă ┗a fiﾐaﾐța Iheltuielile de fuﾐIțioﾐaヴe ale ADR, daヴ și 

Iheltuieli legate de pヴofesioﾐalizaヴea peヴsoﾐalului, pヴoIeduヴizaヴea aIti┗ității, 

îﾏHuﾐătățiヴea ヴelației Iu HeﾐefiIiaヴii etI. 

 
STRATEGIA DE SPECIALI)ARE INTELIGENTĂ ヲヰヲ1 – 2027 
 
ElaHoヴată suH Iooヴdoﾐaヴea Ageﾐției peﾐtヴu Dez┗oltaヴe Regioﾐală “ud-

Muﾐteﾐia îﾐ stヴâﾐsă IolaHoヴaヴe Iu paヴteﾐeヴii loIali și ヴegioﾐali, Strategia de 

SpeIializare Iﾐteligeﾐtă ヲヰヲヱ-2027 fuヴﾐizează uﾐ Iadヴu Ioeヴeﾐt peﾐtヴu dez┗oltaヴea 

viitoare a regiunii, Hazată pe IoﾐIeptul de speIializaヴe iﾐteligeﾐtă. Îﾐ aIest seﾐs, 

aIest doIuﾏeﾐt de pヴogヴaﾏaヴe ヴepヴeziﾐtă o Hază stヴategiIă peﾐtヴu elaHoヴaヴea 

pヴoieIteloヴ de fiﾐaﾐțaヴe diﾐ foﾐduヴi e┝teヴﾐe/Ioﾏuﾐitaヴe, ﾐațioﾐale și loIale Ie au 

drept scop dezvoltarea durabilă a ヴegiuﾐii “ud-Muﾐteﾐia. DoIuﾏeﾐtul uヴﾏăヴește 

ghidarea într-o ﾏaﾐieヴă pヴagﾏatiIă, a aItoヴiloヴ ヴele┗aﾐți diﾐ ヴegiuﾐe, astfel îﾐIât 

iﾐteヴ┗eﾐ縁iile şi aIti┗ită縁ile ﾐeIesaヴe Iヴeăヴii uﾐei ヴegiuﾐi diﾐaﾏiIe şi Ioﾏpetiti┗e, 

Hazate pe iﾐo┗aヴe și digitalizaヴe să se IoﾐIeﾐtヴeze asupヴa pヴioヴitățiloヴ Iheie apliIate 

seItoaヴeloヴ de speIializaヴe iﾐteligeﾐtă. 

Totodată, aIest doIuﾏeﾐt stヴategiI își pヴopuﾐe Ia, ヴespeItâﾐd pヴiﾐIipiul 

IoﾐIeﾐtヴăヴii teﾏatiIe, să Ioﾐtiﾐue și să aItualizeze diヴeIțiile de dez┗oltaヴe foヴﾏulate 

atât de doIuﾏeﾐtele stヴategiIe de la ﾐi┗el ﾐațioﾐal ふ“tヴategia Națioﾐală de 

Dezvoltare 2014 - ヲヰヲヰ, “tヴategia Națioﾐală de CeヴIetaヴe, Dez┗oltaヴe și Iﾐo┗aヴe ヲヰヱヴ 

- ヲヰヲヰぶ, Iât și de Iele de la ﾐi┗el ヴegioﾐal ふPlaﾐul de Dez┗oltaヴe Regioﾐală ヲヰヱヴ – 

ヲヰヲヰ și “tヴategia de “peIializaヴe Iﾐteligeﾐtă ヲヰヱヴ – 2020 a regiunii Sud-Muntenia). 



Strategia de dezvoltare locală a Coﾏuﾐei Gornet, județul Prahova, pentru perioada 2021-2027 

 

 
168 

De altfel, asiguヴaヴea Ioﾐtiﾐuității ┗iziuﾐii stヴategiIe îﾐ doﾏeﾐiul dez┗oltăヴii ヴegioﾐale 

ヴepヴeziﾐtă uﾐa diﾐtヴe ヴeIoﾏaﾐdăヴile ﾏajoヴe ale Coﾏisiei Euヴopeﾐe, Iaヴe a suHliﾐiat 

constant în dialogul iﾐstituțioﾐal Iu Roﾏâﾐia, iﾏpoヴtaﾐța e┝isteﾐței și Ioﾐtiﾐuității 

┗iziuﾐii stヴategiIe îﾐ doﾏeﾐiul dez┗oltăヴii ヴegioﾐale pe teヴﾏeﾐ luﾐg ふヲヰ de aﾐiぶ, 

pヴeIuﾏ și ﾐeIesitatea utilizăヴii e┝peヴieﾐței aIuﾏulate îﾐ peヴioada ヲヰヱヴ - 2020. 

Îﾐ aIelași tiﾏp, la Haza elaHoヴăヴii aIestei stヴategii au stat ヴeIoﾏaﾐdăヴile 

foヴﾏulate de Coﾏisia Euヴopeaﾐă îﾐ Rapoaヴtele de Țaヴă peﾐtヴu Roﾏâﾐia ヲヰヱΓ și 

ヲヰヲヰ, pヴe┗edeヴile PaItului EIologiI Euヴopeaﾐ, ale Pヴogヴaﾏului Națioﾐal de Refoヴﾏă 

ヲヰヲヰ și diヴeIțiile de aIțiuﾐe ale “tヴategiei Națioﾐale de CeヴIetaヴe, Iﾐo┗aヴe și 

“peIializaヴe Iﾐteligeﾐtă a Roﾏâﾐiei ヲヰヲヱ – 2027.  

“tヴategia este totodată aヴﾏoﾐizată Iu pヴiﾐIipalul doIuﾏeﾐt stヴategiI de la 

nivel regional – Plaﾐul de Dez┗oltaヴe Regioﾐală ヲヰヲヱ – ヲヰヲΑ și țiﾐe seaﾏa de leIțiile 

îﾐ┗ățate îﾐ peヴioada de iﾏpleﾏeﾐtaヴe tヴeIută. 

“peIializaヴea iﾐteligeﾐtă pヴesupuﾐe ﾏăsuヴi speIifiIe la ﾐi┗elul aﾐuﾏitoヴ 

seItoaヴe și doﾏeﾐii de aIti┗itate Iheie, Iaヴe să IoﾐduIă la Iヴeșteヴea ┗aloヴii adăugate 

geﾐeヴată de ヴegiuﾐe, ┗aloヴifiIaヴea ヴesuヴseloヴ și a a┗aﾐtajelor competitive ale 

ヴegiuﾐii, îﾐgloHaヴea uﾐui ﾐi┗el IヴesIâﾐd al iﾐo┗ăヴii îﾐ pヴoIesele eIoﾐoﾏiIe și iﾏpliIit 

Iヴeșteヴea ﾐi┗elului iﾐdiIatoヴiloヴ soIio-eIoﾐoﾏiIi și a Ialității ┗ieții îﾐ ヴegiuﾐe. 

ţazată pe IoﾐIluziile aﾐalizei soIio-economice, pe avantajele comparative ale 

ヴegiuﾐii, pe puﾐItele taヴi şi opoヴtuﾐitățile aIesteia, stヴategia, pヴiﾐ stヴuItuヴă şi 

Ioﾐțiﾐut uヴﾏăヴește foヴﾏulaヴea uﾐui ヴăspuﾐs Ioeヴeﾐt și aヴtiIulat la pヴoHleﾏele și 

puﾐItele slaHe ale ヴegiuﾐii, pヴiﾐ pヴopuﾐeヴea uﾐei ┗iziuﾐi stヴategiIe Ie susțiﾐe 

dez┗oltaヴea eIoﾐoﾏiIă iﾐteligeﾐtă a ヴegiuﾐii, IoﾐIoﾏiteﾐt Iu dez┗oltaヴea IapaIității 
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aIesteia de a se adapta şi de a putea ヴăspuﾐde la pヴiﾐIipalele pヴo┗oIăヴi soIietale 

aItuale îﾐ ┗edeヴea ヴealizăヴii tヴaﾐziției la o eIoﾐoﾏie Hazată pe Iuﾐoașteヴe.  

 
Viziunea 

„Regiuﾐea Sud-Muﾐteﾐia iﾐovează și își dezvoltă Ioﾏpetitivitatea eIoﾐoﾏiIă 

pe plaﾐ iﾐterﾐ și iﾐterﾐațioﾐal, priﾐ dezvoltarea eIosisteﾏului regioﾐal de iﾐovare, 

dezvoltarea Ioﾏpeteﾐțelor peﾐtru traﾐziția iﾐdustrială, eﾐergetiIă și Iătre o 

economie circulară și îﾏHuﾐătățirea Ioﾐdițiilor Iadru peﾐtru speIializare 

iﾐteligeﾐtă”. 

Pヴiﾐ iﾏpleﾏeﾐtaヴea ﾏăsuヴiloヴ și diヴeIțiiloヴ de aIțiuﾐe pヴe┗ăzute, ヴegiuﾐea 

Sud-Muﾐteﾐia ┗a geﾐeヴa pe teヴﾏeﾐ ﾏediu uﾐ ┗eItoヴ de dez┗oltaヴe duヴaHilă și 

Ioﾏpetiti┗ă. Astfel, seItoaヴele și domeniile cheie identificate la nivel regional ca 

ﾐuIleu al speIializăヴii iﾐteligeﾐte, pヴiﾐ iﾏpleﾏeﾐtaヴea aIțiuﾐiloヴ speIifiIe diﾐ 

stヴategie ┗oヴ iﾐflueﾐța eIoﾐoﾏia ヴegioﾐală astfel: 

 Cヴeșteヴea ﾐi┗elului de IeヴIetaヴe, dez┗oltaヴe și iﾐo┗aヴe tehﾐologiIă și 

geneヴaヴea de pヴoduse și seヴ┗iIii Ioﾏpetiti┗e și Iu ┗aloaヴe adăugată ヴidiIată;  

 Geﾐeヴaヴea de pヴoduse și seヴ┗iIii Ioﾏpetiti┗e atât pe plaﾐ iﾐteヴﾐ Iât și e┝teヴﾐ, 

pヴeIuﾏ și de aIti┗ități Ioﾐe┝e Ie fa┗oヴizează iﾐIluziuﾐea; 

 “tiﾏulaヴea aIti┗itățiloヴ de IeヴIetaヴe, dez┗oltaヴe și iﾐo┗aヴe, tヴaﾐsfeヴ tehﾐologiI 

și îﾐ Ielelalte ヴaﾏuヴi ale eIoﾐoﾏiei ヴegioﾐale; 

 Cヴeșteヴea atヴaIti┗ității ヴegiuﾐii peﾐtヴu piețele e┝teヴﾐe, atât de pヴoduIție Iât și 

de desfacere; 

 Cヴeaヴea uﾐui Ioﾐte┝t fa┗oヴaHil peﾐtヴu o dez┗oltaヴe duヴaHilă la ﾐi┗el ヴegioﾐal și 

ﾐațioﾐal. 
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Misiunea 

Îﾐ Ieea Ie pヴi┗ește ﾏisiuﾐea ヴegiuﾐii “ud-Muﾐteﾐia, aIeasta Ioﾐstă îﾐ 

ﾏoHilizaヴea și Iooヴdoﾐaヴea aItoヴiloヴ iﾏpliIați ふﾏediul aﾐtヴepヴeﾐoヴial, iﾐstituțiile de 

cercetare-dez┗oltaヴe, iﾐstituțiile de îﾐ┗ățăﾏâﾐt supeヴioヴ, autoヴitățile publice locale 

și soIietatea Ii┗ilăぶ îﾐ ヴealizaヴea ﾏăsuヴiloヴ, a aIțiuﾐiloヴ și a pヴoieIteloヴ de iﾐ┗estiții 

propuse, în vederea atingerii obiectivelor finale. 

Regiuﾐea se IoﾐIeﾐtヴează îﾐ a fヴuItifiIa îﾐtヴ-uﾐ ﾏod Iヴeati┗ poteﾐțialul 

natural al regiunii, în speIial Iel agヴiIol și Iel tuヴistiI, uﾐde dețiﾐe a┗aﾐtaje 

Ioﾏpetiti┗e uﾐiIe la ﾐi┗elul Roﾏâﾐiei și al Euヴopei. 

Uﾐul diﾐtヴe puﾐItele foヴte ale ヴegiuﾐii este dez┗oltaヴea iﾐdustヴială îﾐ 

doﾏeﾐiul faHヴiIăヴii de auto┗ehiIule, de eIhipaﾏeﾐte de pヴoduIție și al pヴoduIției de 

piese și Ioﾏpoﾐeﾐte peﾐtヴu aIestea două. Îﾐ aIeste doﾏeﾐii „foヴteざ se dez┗oltă 

Ieﾐtヴe de e┝Ieleﾐță și iﾐfヴastヴuItuヴă de spヴijiﾐ a iﾐo┗ăヴii și tヴaﾐsfeヴului tehﾐologiI, 

Hazate pe îﾐalta tehﾐologie și se dez┗oltă iﾐdustヴii și seヴ┗iIii ﾐoi îﾐ puﾐItele cu 

poteﾐțial ﾏa┝iﾏ. Iﾐo┗aヴea eIoﾐoﾏiIă este poteﾐțată de iﾐo┗aヴea soIială și de 

iﾐo┗aヴea îﾐ pヴotejaヴea și ┗aloヴifiIaヴea ﾏediului îﾐIoﾐjuヴătoヴ, Iu apliIaHilitate îﾐ 

bioeconomie - dezvoltarea economiei circulare. 

Ideﾐtitatea Iultuヴală este faItoヴul pヴiﾐIipal de atヴaIție al zoﾐei, geﾐeヴează 

dez┗oltaヴea uﾐui tuヴisﾏ ヴespoﾐsaHil și ﾏodeヴﾐ, ┗aloヴifiIâﾐd ﾐișe eﾏeヴgeﾐte Iaヴe ┗oヴ 

Iuﾐoaște o puteヴﾐiIă dez┗oltaヴe îﾐ uヴﾏătoヴul oヴizoﾐt de pヴogヴaﾏaヴe stヴategiIă. 
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ヴ. STRATEGIA DE DE)VOLTARE A LOCALITĂȚII 
4.1 OBIECTIVUL GENERAL 

“tヴategia de dez┗oltaヴe loIală asiguヴă Iadヴul, ┗iziuﾐea și diヴeIția ﾐeIesaヴe 

peﾐtヴu iﾏpleﾏeﾐtaヴea uﾐoヴ aIțiuﾐi Iaヴe să Ioﾐstituie asiguヴaヴea uﾐei Iヴeșteヴi 

Ioﾐtiﾐue și susteﾐaHile a Ialității ┗ieții loIuitoヴiloヴ Ioﾏuﾐei Gornet, prin 

implementarea de politiIi eIoﾐoﾏiIe și soIiale ┗iaHile, pe Hază de oHieIti┗e speIifiIe 

Ilaヴe, ヴealiste și IuaﾐtifiIaHile. 

 

4.2 OBIECTIVE SPECIFICE 

Peﾐtヴu îﾐdepliﾐiヴea oHieIti┗ului geﾐeヴal al stヴategiei de dez┗oltaヴe loIală suﾐt 

ﾐeIesaヴe a fi îﾐdepliﾐite uヴﾏătoaヴele oHiective specifice: 

 

Nr. 
crt. 

Doﾏeﾐii de aIțiuﾐe Obiective specifice 

1.  IﾐfヴastヴuItuヴă 

OS 1: Dez┗oltaヴea, e┝tiﾐdeヴea, ﾏodeヴﾐizaヴea și 
reabilitarea infrastructurii rutiere 

OS 2: Dez┗oltaヴea, e┝tiﾐdeヴea, ﾏodeヴﾐizaヴea și 
ヴeaHilitaヴea ヴețeleloヴ tehﾐiIo-edilitare 
OS 3: Prevenirea dezastrelor naturale 

2.  
Capacitate 

adﾏiﾐistヴati┗ă 

O“ ヴ: Modeヴﾐizaヴea seヴ┗iIiiloヴ adﾏiﾐistヴației puHliIe 
locale 

O“ ヵ: Adﾏiﾐistヴație puHliIă loIală oヴieﾐtată Iătヴe 
Ietățeﾐi 

O“ ヶ: Îﾐfiiﾐțaヴea, e┝tiﾐdeヴea, ﾏodeヴﾐizaヴea, 
ヴeaHilitaヴea și dotaヴea Ilădiヴiloヴ puHliIe 

3.  Transportul în comun 
O“ Α: E┝tiﾐdeヴea și ﾏodeヴﾐizaヴea tヴaﾐspoヴtului îﾐ 

comun 

4.  PヴoteIția ﾏediului OS 8: Dezvoltarea de proiecte care aduc beneficii 
ﾏediului îﾐIoﾐjuヴătoヴ 

5.  Turismul 
O“ Γ: Puﾐeヴea îﾐ opeヴă de Iaﾏpaﾐii de pヴoﾏo┗aヴe a 

turismului 
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Nr. 
crt. 

Doﾏeﾐii de aIțiuﾐe Obiective specifice 

6.  Agricultura 
OS 10: “usțiﾐeヴea uﾐei agヴiIultuヴi eIologiIe 

OS 11: Implementarea de politici de sprijin pentru 
fermieri 

7.  “isteﾏul eduIațioﾐal 
OS 12: Îﾐfiiﾐțaヴea, e┝tiﾐdeヴea, ﾏodeヴﾐizaヴea, 

ヴeaHilitaヴea și dotaヴea uﾐitățiloヴ de îﾐ┗ățăﾏâﾐt 
OS 13: Cヴeșteヴea Ialității pヴoIesului eduIațioﾐal 

8.  Asisteﾐța ﾏediIală 

OS 14: Îﾐfiiﾐțaヴea, e┝tiﾐdeヴea, ﾏodeヴﾐizaヴea, 
ヴeaHilitaヴea și dotaヴea uﾐitățiloヴ ﾏediIale 
OS 15: Cヴeșteヴea Ialității aItului ﾏediIal 

OS 16: ÎﾏHuﾐătățiヴea stăヴii de săﾐătate a populației 

9.  Mediul de afaceri 
OS 17: Implementarea de politici de sprijin pentru 

antreprenori 

10.  
AIti┗itatea Iultuヴală și 

spoヴti┗ă 

OS 18: Iﾐ┗estiții duヴaHile îﾐ doﾏeﾐiile Iultuヴal și 
sportiv 

OS 19: Îﾐfiiﾐțaヴea, e┝tiﾐdeヴea, ﾏodeヴﾐizaヴea, 
ヴeaHilitaヴea și dotaヴea așezăﾏiﾐteloヴ Iulturale 

11.  Serviciile sociale 
OS 20: Iﾏpleﾏeﾐtaヴea de pヴogヴaﾏe Iaヴe ┗izează 

ヴeduIeヴea săヴăIiei și iﾐIluziuﾐea soIială a Iategoヴiiloヴ 
de populație defa┗oヴizate 

 

4.3 DOMENII DE ACȚIUNE 

Pentru îndeplinirea obiectivului general al Strategiei de Dezvoltare Locală ┗oヴ 

fi îﾐtヴepヴiﾐse aIțiuﾐi îﾐ pヴiﾐIipalele doﾏeﾐii de iﾐteヴes de la ﾐi┗elul loIal, după Iuﾏ 

uヴﾏează: 

 Infrastructura; 

 CapaIitatea adﾏiﾐistヴati┗ă; 

 Transportul în comun; 

 PヴoteIția ﾏediului; 
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 Turismul; 

 Agricultura; 

 “isteﾏul eduIațioﾐal; 

 Asisteﾐța ﾏediIală; 

 Mediul de afaceri; 

 AIti┗itatea Iultuヴală și spoヴti┗ă; 

 Serviciile sociale. 

Infrastructura 

Îﾐ Iadヴul pヴezeﾐtei stヴategii, iﾐfヴastヴuItuヴa este alIătuită diﾐ ヴețeaua de 

tヴaﾐspoヴt ふヴutieヴ și feヴo┗iaヴぶ și ヴețelele tehnico-edilitaヴe ふヴețele de aliﾏeﾐtaヴe Iu apă 

și colectarea apelor uzate, alimentarea cu gaze naturale, alimentarea cu energie 

eleItヴiIă și iluﾏiﾐat puHliIぶ. 

Prin intermediul ヴețeleloヴ de tヴaﾐspoヴt oaﾏeﾐii se deplasează diﾐtヴ-un loc în 

altul pentru satisfaIeヴea ﾐe┗oiloヴ. Totodată, pヴiﾐ iﾐteヴﾏediul ヴețelelor de transport 

bunurile sunt transportate dintr-uﾐ loI îﾐ altul. Tヴaﾐspoヴtul de ﾏăヴfuヴi joaIă uﾐ ヴol 

IヴuIial peﾐtヴu dez┗oltaヴea eIoﾐoﾏiIă și peﾐtヴu Huﾐăstaヴea uﾐei ﾐațiuﾐi. El leagă 

pヴoduIătoヴii de Ioﾐsuﾏatoヴi, puﾐâﾐd Huﾐuヴile și seヴ┗iIiile la dispoziția acestora din 

uヴﾏă. Laﾐțul de distヴiHuție este eseﾐțial peﾐtヴu oヴiIe pヴoIes pヴoduIti┗ și aヴe iﾏpaIt 

diヴeIt asupヴa efiIieﾐței eIoﾐoﾏiIe, Ioﾏpetiti┗ității sau pヴoduIti┗ității faItoヴiloヴ de 

pヴoduIție. Calitatea și dez┗oltaヴea aIestui tip de seヴ┗iIiu depiﾐde eseﾐțial de staヴea 

iﾐfヴastヴuItuヴii de tヴaﾐspoヴt. IﾐfヴastヴuItuヴa de tヴaﾐspoヴt ヴepヴeziﾐtă uﾐ eleﾏeﾐt 

eseﾐțial al poteﾐțialului eIoﾐoﾏiei loIale.  

AHseﾐța uﾐei iﾐfヴastヴuItuヴi de tヴaﾐspoヴt satisfăIătoaヴe se ヴăsfヴâﾐge îﾐ 

eIoﾐoﾏia și ┗iața soIială de la ﾐi┗elul loIalității.  
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Infrastructura tehnico-edilitaヴă de la ﾐi┗elul loIalității aヴe uﾐ iﾏpaIt 

seﾏﾐifiIati┗ peﾐtヴu Ialitatea ┗ieții Ieloヴ diﾐ Ioﾏuﾐitate. AIIesul fieIăヴei gospodăヴii 

la iﾐfヴastヴuItuヴa edilitaヴă spoヴește Ioﾐdițiile de ┗iață ale Ieloヴ Iaヴe loIuiesI în cadrul 

aIesteia. Pe lâﾐgă HeﾐefiIiaヴii pヴi┗ați de la ﾐi┗el loIal, și ﾏediul de afaIeヴi e┝isteﾐt îﾐ 

loIalitate aヴe ﾐe┗oie de o iﾐfヴastヴuItuヴă tehﾐiIo-edilitaヴă aIIesiHilă și ﾏodeヴﾐă. 

IﾐfヴastヴuItuヴa ﾏodeヴﾐă și efiIieﾐtă de la ﾐi┗el loIal dez┗oltă loIalitatea din 

punct de vedere socio-eIoﾐoﾏiI, ofeヴiﾐd opoヴtuﾐități de dez┗oltaヴe și Ioﾐdiții Huﾐe 

de loIuit, stâヴﾐiﾐd iﾐteヴesul Ieloヴ Iaヴe doヴesI să-și IlădeasIă o faﾏilie îﾐ 

Ioﾏuﾐitatea loIală sau să dez┗olte o afaIeヴe pe ヴaza loIalității.  

Capacitatea administrativă 

Adﾏiﾐistヴația puHliIă loIală este alIătuită diﾐ Coﾐsiliul LoIal, Ia autoヴitate 

deliHeヴati┗ă și diﾐ Pヴiﾏaヴ, Ia autoヴitate e┝eIuti┗ă. Peﾐtヴu îﾐdepliﾐiヴea atヴiHuțiiloヴ Ie 

îi revin primarului, acesta este ajutat de aparatul de specialitate. 

Adﾏiﾐistヴația puHliIă loIală asiguヴă pヴestaヴea seヴ┗iIiiloヴ puHliIe și asiguヴă 

ヴelația diﾐtヴe stat și Ietățeﾐi.  

Peﾐtヴu a HeﾐefiIia de seヴ┗iIii puHliIe ﾏodeヴﾐe, de Ialitate și la ﾐi┗elul 

staﾐdaヴdeloヴ euヴopeﾐe și peﾐtヴu a a┗ea o ヴelație faIilă îﾐ ヴelația Iu statul, Ietățenii 

tヴeHuie să HeﾐefiIieze de uﾐ apaヴat adﾏiﾐistヴati┗ Hiﾐe pヴegătit, oヴieﾐtat Iătヴe 

ﾏodeヴﾐizaヴe și Iu o Huﾐă IapaIitate adﾏiﾐistヴati┗ă. 

Transportul în comun 

Tヴaﾐspoヴtul îﾐ Ioﾏuﾐ asiguヴă deplasaヴea Ietățeﾐiloヴ îﾐ iﾐteヴioヴul loIalității sau 

în exteriorul acesteia, asiguヴâﾐd legătuヴa peヴsoaﾐeloヴ diﾐ loIalitate Iu loIalitățile 

vecine. 
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Uﾐ tヴaﾐspoヴt îﾐ Ioﾏuﾐ Hiﾐe dez┗oltat ヴepヴeziﾐtă uﾐ faItoヴ iﾏpoヴtaﾐt îﾐ 

susțiﾐeヴea și dez┗oltaヴea economiei locale. 

Rețeaua de tヴaﾐspoヴt îﾐ Ioﾏuﾐ tヴeHuie să fie ﾏodeヴﾐă, efiIieﾐtă și aIIesiHilă, 

astfel îﾐIât efeItele pヴoduse de e┝isteﾐța aIesteia la ﾐi┗elul loIalității să fie 

maximizate. 

Pe lâﾐgă iﾏpoヴtaﾐța eIoﾐoﾏiIă a ヴețelei de tヴaﾐspoヴt îﾐ Ioﾏuﾐ, aIeasta aヴe 

efeIte HeﾐefiIe și îﾐ doﾏeﾐiul soIial, asiguヴâﾐd iﾐteヴaIțiuﾐea Ietățeﾐilor. Mediul 

îﾐIoﾐjuヴătoヴ HeﾐefiIiază de efeItele pヴoduse de o ヴețea de tヴaﾐspoヴt ﾏodeヴﾐă.  

Dヴept uヴﾏaヴe, o ヴețea de tヴaﾐspoヴt Hiﾐe dez┗oltată ofeヴă opoヴtuﾐități 

eIoﾐoﾏiIe Iu iﾏpaIt ﾏajoヴ îﾐ dez┗oltaヴea loIalității și Ioﾐdiții de ┗iață ﾏult ﾏai 

bune pentru locuitorii acesteia.  

ProteIția ﾏediului 

PヴoteIția ﾏediului ヴepヴeziﾐtă aﾐsaﾏHlul ヴegleﾏeﾐtăヴiloヴ, ﾏăsuヴiloヴ și 

aIțiuﾐiloヴ Iaヴe au Ia sIop ﾏeﾐțiﾐeヴea, pヴotejaヴea și îﾏHuﾐătățiヴea Ioﾐdițiiloヴ 

ﾐatuヴale de ﾏediu, pヴeIuﾏ și ヴeduIeヴea sau eliﾏiﾐaヴea poluăヴii ﾏediului 

îﾐIoﾐjuヴătoヴ și a suヴseloヴ de poluaヴe. Pヴotejaヴea ﾏediului îﾐIoﾐjuヴătoヴ îﾐ HeﾐefiIiul 

geﾐeヴațiiloヴ ┗iitoaヴe ヴepヴeziﾐtă uﾐa diﾐ pヴo┗oIăヴile ﾏajoヴe ale epoIii ﾐoastヴe. 

Poluaヴea aヴe IoﾐseIiﾐțe gヴa┗e asupヴa săﾐătății Ietățeﾐiloヴ.  

PヴoteIția ﾏediului pヴesupune: 

 Gospodăヴiヴea ヴațioﾐală a ヴesuヴseloヴ; 

 ReIoﾐstヴuIția eIologiIă a ﾏediului; 

 E┗itaヴea poluăヴii ﾏediului; 

 Evitarea dezechilibrului prin conservarea naturii; 

 DesIopeヴiヴea Iauzeloヴ Iaヴe afeItează ﾏediul; 

 PヴoieIte Ioﾏple┝e, ヴațioﾐal fuﾐdaﾏeﾐtate. 
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Având în vedeヴe iﾏpaItul ﾏajoヴ al Ialității ﾏediului îﾐ săﾐătatea Ietățeﾐiloヴ, 

suﾐt ﾐeIesaヴe a fi îﾐtヴepヴiﾐse aIțiuﾐi IoﾐIヴete peﾐtヴu pヴoteIția ﾏediului.  

Turismul 

Tuヴisﾏul ヴepヴeziﾐtă aIti┗itatea ヴealizată Iu sIop ヴeIヴeati┗ sau peﾐtヴu odihﾐă, 

aceasta se desfășoaヴă pe o peヴioada de tiﾏp ﾏai luﾐgă sau ﾏai sIuヴtă. 

Tuヴisﾏul este Iea ﾏai puteヴﾐiIă ヴaﾏuヴă eIoﾐoﾏiIă la ﾐi┗el ﾏoﾐdial. 

Tuヴisﾏul este HeﾐefiI ﾐu ﾐuﾏai peﾐtヴu ┗izitatoヴi, Ii și peﾐtヴu eIoﾐoﾏiile 

loIale. Maヴele HeﾐefiIiu al aIestei iﾐdustヴii este Iă iﾏpliIă o foヴță de ﾏuﾐIă destul 

de Ioﾐsisteﾐtă, daヴ și faptul Iă ﾏulte diﾐtヴe îﾐtヴepヴiﾐdeヴile Iaヴe opeヴează în cadrul 

aIesteia suﾐt uﾐități ﾏiIi.  

Peﾐtヴu o Ioﾏuﾐitate loIală, tuヴisﾏul ofeヴă o gaﾏă laヴgă de HeﾐefiIii, dヴept 

uヴﾏaヴe suﾐt ﾐeIesaヴe a fi îﾐtヴepヴiﾐse aIțiuﾐi Ioﾐcrete pentru dezvoltarea 

oHieIti┗eloヴ tuヴistiIe și spヴijiﾐiヴea opeヴatoヴiloヴ diﾐ aIest doﾏeﾐiu. 

Agricultura 

AgヴiIultuヴa este știiﾐța și aヴta Iulti┗ăヴii plaﾐteloヴ și a Iヴeșteヴii aﾐiﾏaleloヴ. 

Agricultura s-a dez┗oltat îﾐIă diﾐ Iele ﾏai ┗eIhi tiﾏpuヴi şi Ioﾐtiﾐuă să ヴăﾏâﾐă şi azi 

uﾐ doﾏeﾐiu ┗ital al soIietății. 

Răﾏâﾐe uﾐiIa suヴsă de hヴaﾐă, uﾐ fuヴﾐizoヴ iﾏpoヴtaﾐt de ﾏateヴie pヴiﾏă peﾐtヴu 

iﾐdustヴie şi totodată uﾐ ┗eItoヴ al eIoﾐoﾏiei ﾏodeヴﾐe. 

Modelul euヴopeaﾐ de aHoヴdaヴe a agヴiIultuヴii se Hazează pe uﾐ seItoヴ 

competiti┗, oヴieﾐtat spヴe pia縁ă, îﾐdepliﾐiﾐd, totodată, şi alte fuﾐI縁ii, Iuﾏ aヴ fi 

pヴotejaヴea ﾏediului îﾐIoﾐjuヴătoヴ, ofeヴiヴea uﾐoヴ aşezăヴi ﾏai Ioﾐ┗eﾐaHile peﾐtヴu 

popula縁ia diﾐ spa縁iul ヴuヴal, pヴeIuﾏ şi iﾐtegヴaヴea agヴiIultuヴii Iu ﾏediul îﾐIoﾐjuヴătoヴ.  
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Pentru o comunitate loIală, agヴiIultuヴa ofeヴă o gaﾏă laヴgă de HeﾐefiIii, dヴept 

uヴﾏaヴe suﾐt ﾐeIesaヴe a fi îﾐtヴepヴiﾐse aIțiuﾐi IoﾐIヴete peﾐtヴu dez┗oltaヴea seItoヴului 

agヴiIol și spヴijiﾐiヴea feヴﾏieヴiloヴ. 

Sisteﾏul eduIațioﾐal 

“isteﾏul eduIa縁ioﾐal ヴepヴeziﾐtă aﾐsaﾏHlul uﾐită縁ilor şi iﾐstitu縁iiloヴ de 

îﾐ┗ă縁ăﾏâﾐt de difeヴite tipuヴi, ﾐi┗eluヴi şi foヴﾏe de oヴgaﾐizaヴe a aIti┗ită縁ii de eduIa縁ie  

şi iﾐstヴuiヴe, Iaヴe asiguヴă desfăşuヴaヴea pヴoIesului eduIa縁ioﾐal al popula縁iei şIolaヴe 

diﾐ toate ﾐi┗eluヴile de îﾐ┗ă縁ăﾏâﾐt, îﾐ ┗edeヴea foヴﾏăヴii pヴofesioﾐale și uﾏaﾐe a 

acesteia.  

Chiaヴ daIă sisteﾏul eduIațioﾐal este ヴegleﾏeﾐtat la ﾐi┗el ﾐațioﾐal, autoヴitățile 

puHliIe loIale au uﾐ ヴol eseﾐțial îﾐ asiguヴaヴea uﾐui Iliﾏat Ioヴespuﾐzătoヴ peﾐtヴu 

desfășuヴaヴea îﾐ Huﾐe Ioﾐdiții a pヴoIesului eduIațioﾐal. 

EduIația aヴe uﾐ ヴol eseﾐțial îﾐ dez┗oltaヴea soIio-eIoﾐoﾏiIă și susteﾐaHilă a 

Ioﾏuﾐității loIale, dヴept uヴﾏaヴe suﾐt ﾐeIesaヴe a fi îﾐtヴepヴiﾐse aIțiuﾐi IoﾐIヴete 

peﾐtヴu dez┗oltaヴea sisteﾏului de eduIație. 

Asisteﾐța ﾏediIală 

Asisteﾐța ﾏediIală aヴe Ia sIop ﾏeﾐțiﾐeヴea și îﾏHuﾐătățiヴea săﾐătății pヴiﾐ 

pヴe┗eﾐiヴea, diagﾐostiIaヴea și tヴataヴea Holiloヴ, a leziuﾐiloヴ și a altoヴ defiIieﾐțe.  

“Iopul asisteﾐței ﾏediIale Ioﾏuﾐitaヴe Ioﾐstă îﾐ îﾏHuﾐătățiヴea stăヴii de 

săﾐătate a populației pヴiﾐ asiguヴaヴea eIhitaHilă a aIIesului la seヴ┗iIii de săﾐătate 

tuturor persoanelor din fiecare comunitate, indiferent de statutul socio-economic, 

ﾐi┗elul de eduIație, aﾏplasaヴea aIesteia îﾐ ﾏediul uヴHaﾐ sau ヴuヴal sau de distaﾐța 

față de fuヴﾐizoヴul de seヴ┗iIii ﾏediIale.  
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Pentru asigurarea unor servicii ヴapide, aIIesiHile și de Ialitate este ﾐeIesaヴ a fi 

dez┗oltat sisteﾏul saﾐitaヴ de la ﾐi┗elul loIalității pヴiﾐ aIțiuﾐi de ﾏodeヴﾐizaヴe a 

uﾐitățiloヴ saﾐitaヴe, daヴ și pヴiﾐ asiguヴaヴea peヴsoﾐalului ﾏediIal de speIialitate.  

Viața soIio-eIoﾐoﾏiIă depiﾐde de săﾐătatea persoanelor din comunitate, 

dヴept uヴﾏaヴe și peﾐtヴu aIest doﾏeﾐiu suﾐt ﾐeIesaヴe aIțiuﾐi diﾐ paヴtea autoヴității 

publice locale. 

Mediul de afaceri  

Mediul de afaIeヴi este ヴepヴezeﾐtat de opeヴatoヴii eIoﾐoﾏiIi Iaヴe își desfășoaヴă 

activitatea pe raza localității. 

Mediul de afaceri contribuie semnificativ la dezvoltarea din punct de vedere 

economic a loIalității, ofeヴiﾐd opoヴtuﾐități de aﾐgajaヴe peﾐtヴu populație, daヴ și pヴiﾐ 

IoﾐtヴiHuțiile Ie ヴe┗iﾐ Ioﾏuﾐității afeヴeﾐte ta┝eloヴ și iﾏpoziteloヴ.  

Pâﾐă a fi Iulese ヴoade de ﾐatuヴă eIoﾐoﾏiIă de la mediul de afaceri, acesta 

tヴeHuie spヴijiﾐit pヴiﾐ aIțiuﾐi IoﾐIヴete, astfel îﾐIât aIesta să se poată dez┗olta.  

AItivitatea Iulturală și sportivă  

AIti┗itatea Iultuヴală și spoヴti┗ă aヴe uﾐ ヴol deoseHit îﾐ ﾏeﾐțiﾐeヴea săﾐătății 

fiziIe şi psihiIe a populației.   

“poヴtul şi-a do┗edit IaヴaIteヴul eduIati┗ și foヴﾏati┗, iﾐdifeヴeﾐt de tipul de 

soIietate şi ideologie, aIțioﾐâﾐd peﾐtヴu săﾐătate, soIializaヴe, dez┗oltaヴe eIoﾐoﾏiIă 

şi dez┗oltaヴea peヴsoﾐalității uﾏaﾐe îﾐ aﾐsaﾏHlul ei.  

La fel de iﾏpoヴtaﾐtă peﾐtヴu dez┗oltaヴea uﾏaﾐă este și aIti┗itatea Iultuヴală, 

ヴepヴezeﾐtată de aヴtă, ﾏuziIă, ヴeligie, tヴadiții etI., aIeasta ofeヴiﾐd o gaﾏă laヴgă de 

HeﾐefiIii peﾐtヴu loIuitoヴii uﾐei Ioﾏuﾐități, IoﾐtヴiHuiﾐd îﾐ pヴoIesul de eduIaヴe și 

formare a acestora.  
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Gヴija peﾐtヴu dez┗oltaヴea peヴsoﾐalității uﾏaﾐe pヴiﾐ iﾐteヴﾏediul aIti┗itățiloヴ 

Iultuヴale și spoヴti┗e tヴeHuie să fie o pヴioヴitate peﾐtヴu Ioﾏuﾐitatea loIală. 

 

Serviciile sociale 

“eヴ┗iIiile soIiale ヴepヴeziﾐtă aIti┗itatea sau aﾐsaﾏHlul de aIti┗ită縁i ヴealizate 

peﾐtヴu a ヴăspuﾐde ﾐe┗oiloヴ soIiale, pヴeIuﾏ şi Ieloヴ speIiale, iﾐdi┗iduale, faﾏiliale 

sau de gヴup, îﾐ ┗edeヴea depăşiヴii situa縁iiloヴ de difiIultate, pヴe┗eﾐiヴii şi IoﾏHateヴii 

ヴisIului de e┝Iluziuﾐe soIială, pヴoﾏo┗ăヴii iﾐIluziuﾐii soIiale şi Iヴeşteヴii Ialită縁ii ┗ie縁ii. 

PヴiﾐIipalul fuヴﾐizoヴ puHliI de seヴ┗iIii soIiale este autoヴitatea adﾏiﾐistヴației puHliIe 

loIale pヴiﾐ seヴ┗iIiul puHliI de asisteﾐță soIială.  

După Iategoヴiile de HeﾐefiIiaヴi, seヴ┗iIiile soIiale pot fi IlasifiIate îﾐ: 

 servicii sociale destinate copilului şi/sau faﾏiliei, 

 servicii sociale destinate persoanelor cu dizaHilități, 

 servicii sociale destinate persoanelor vârstnice, 

 servicii sociale destinate victimelor ┗ioleﾐței în familie, 

 seヴ┗iIii soIiale destiﾐate peヴsoaﾐeloヴ făヴă adăpost, 

 servicii sociale destiﾐate peヴsoaﾐeloヴ Iu difeヴite adiI縁ii, ヴespeIti┗ Ioﾐsuﾏ de 

alIool, dヴoguヴi, alte suHstaﾐ縁e to┝iIe, iﾐteヴﾐet, joIuヴi de ﾐoヴoI etI., 

 servicii sociale destinate victimelor traficului de persoane, 

 servicii sociale destinate persoanelor private de libertate, persoanelor 

saﾐI縁ioﾐate Iu ﾏăsuヴă eduIati┗ă sau pedeapsă ﾐepヴi┗ati┗ă de liHeヴtate aflate 

îﾐ supヴa┗egheヴea seヴ┗iIiiloヴ de pヴoHa縁iuﾐe etI. 
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4.4 ANALIZA SWOT 
 
IdeﾐtifiIaヴea doﾏeﾐiiloヴ de aIțiuﾐe pヴioヴitaヴe peﾐtヴu îﾏHuﾐătățiヴea Ialității 

┗ieții îﾐ Comuna Gornet, a fost posiHilă Iu ajutoヴul uﾐuia diﾐtヴe Iele ﾏai utilizate 

instrumente în activitatea de planificare, aşa-ﾐuﾏita aﾐaliză “WOT. 

Aﾐaliza “WOT este o tehﾐiIă de e┗aluaヴe a peヴfoヴﾏaﾐței, a IoﾐIuヴeﾐței, a 

ヴisIului și a poteﾐțialului uﾐei oヴgaﾐizații. AIeasta ofeヴă o iﾏagiﾐe de aﾐsaﾏHlu ﾐu 

doaヴ asupヴa peヴfoヴﾏaﾐței oヴgaﾐizației la 

ﾏoﾏeﾐtul aItual, Ii și pヴoieIția ヴealistă 

a stăヴii aIesteia peﾐtヴu o peヴioadă ﾏai 

sIuヴtă sau ﾏai luﾐgă de tiﾏp. 

Aﾐaliza “WOT este o ﾏetodă 

efiIieﾐtă, utilizată îﾐ Iazul plaﾐifiIăヴii 

stヴategiIe peﾐtヴu ideﾐtifiIaヴea poteﾐ縁ialului, pヴioヴită縁iloヴ şi peﾐtヴu Iヴeaヴea uﾐei 

viziuni comune de realizare a strategiei de dezvoltare. 

PuﾐItele taヴi şi puﾐItele slaHe suﾐt IoﾐIepte „statiIeざ, Hazate pe paヴaﾏetヴii 

descriptivi ai unei zone, într-o peヴioadă deteヴﾏiﾐată de tiﾏp – „Ieea Ie e┝istăざ. 

Opoヴtuﾐitățile și aﾏeﾐiﾐțăヴile au îﾐ ┗edeヴe ┗iitoヴul, și se ヴefeヴă la alegeヴile pe Iaヴe le 

au de făIut peヴsoaﾐele iﾏpliIate îﾐ pヴoIesul de plaﾐifiIaヴe – „Ieea Ie ┗a fiざ. 

 

 Punctele tari (en. Strengths) desIヴiu atuuヴile pe Iaヴe le dețiﾐe suHieItul aﾐalizei. 

Acestea trebuie identificate în ideea de a optimiza utilizarea lor la maxim pentru 

a oHțiﾐe a┗aﾐtaje, ヴepヴezeﾐtâﾐd Haza pe Iaヴe poate fi ヴealizat și 

Ioﾐtiﾐuat/susțiﾐut uﾐ suIIes Ioﾐtiﾐuu. PuﾐItele taヴi pot fi tangibile sau 



Strategia de dezvoltare locală a Coﾏuﾐei Gornet, județul Prahova, pentru perioada 2021-2027 

 

 
181 

iﾐtaﾐgiHile. Ele pot iﾐIlude Ioﾏpeteﾐ縁e uﾏaﾐe, eleﾏeﾐte de iﾐfヴastヴuItuヴă, 

tehnologii, resurse financiare etc. 

 PuﾐItele slaHe ふeﾐ. Weakﾐessesぶ suﾐt aIele eleﾏeﾐte iﾐteヴﾐe Iaヴe îﾏpiediIă 

subiectul aﾐalizei să îşi desfăşoaヴe aIti┗itatea la nivelul optim. Acestea sunt 

domenii care trebuie îﾏHuﾐătăṭite peﾐtヴu Iヴeşteヴea Ioﾏpetiti┗ităṭii sau pentru 

îndeplinirea altor obiective asumate.  

 Opoヴtuﾐităṭile ふeﾐ. Oppoヴtuﾐitiesぶ se ヴefeヴă la faItoヴii e┝teヴﾐi fa┗oヴaHili Iaヴe pot fi 

utilizaṭi pentru a obṭiﾐe uﾐ a┗aﾐtaj. AIestea tヴeHuie ideﾐtifiIate, ヴeIuﾐosIute şi 

┗aloヴifiIate oヴi de Iâte oヴi apaヴ. Opoヴtuﾐităṭile pot apăヴea diﾐ paヴtea 

autoヴităṭilor/factorilor de decizie/politici etc. 

 Ameninṭăヴile ふeﾐ. Thヴeatsぶ se ヴefeヴă la faItoヴii e┝teヴﾐi Iaヴe au poteﾐțialul de a 

dăuﾐa suHieItului aﾐalizei și Iaヴe peヴiIlitează dez┗oltaヴea. Îﾏpヴeuﾐă Iu puﾐItele 

slaHe, pヴeziﾐtă paヴtea de ┗ulﾐeヴaHilitate a suHieItului aﾐalizei. AIestea suﾐt 

iﾐIoﾐtヴolaHile, de aIeea este Hiﾐe să fie ideﾐtifiIate diﾐ tiﾏp Ia poteﾐțiali faItori 

de risc.  

 

Îﾐ eseﾐță, aﾐaliza “WOT ﾐe tヴaﾐsﾏite Iel ﾏai iﾏpoヴtaﾐt ﾏesaj, aIela de 

ideﾐtifiIaヴe a stăヴii de fapt, datoヴită Iăヴuia, iﾐdifeヴeﾐt de oHieIti┗ele staHilite, 

pヴoIesul deIizioﾐal aヴ tヴeHui să iﾐIludă uヴﾏătoaヴele eleﾏeﾐte: 

1. Coﾐstヴuiește pe puﾐItele tari; 

2. Eliﾏiﾐă puﾐItele slaHe; 

3. Îﾐdepăヴtează aﾏeﾐiﾐțăヴile; 

4. E┝ploatează opoヴtuﾐitățile. 
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Poヴﾐiﾐd de la aﾐaliza ateﾐtă a tutuヴoヴ aspeIteloヴ soIiale, eIoﾐoﾏiIe, 

stヴuItuヴale și de ﾏediu, pヴezeﾐtate ﾏai jos, aﾏ uヴﾏăヴit îﾐdeapヴoape ideﾐtifiIaヴea 

celor mai potri┗ite aIțiuﾐi peﾐtヴu îﾏHuﾐătățiヴea Ialității ┗ieții, pe pヴiﾐIipii de 

dez┗oltaヴe duヴaHilă, Iaヴe să IoﾐduIă Iătヴe pヴodusul fiﾐal, aIela al “tヴategiei de 

dezvoltare a comunei Gornet pentru perioada 2021-2027. 

 
IﾐfrastruItură 

Puncte tari 

 aIIes la ヴețeaua de dヴuﾏuヴi județeﾐe 
și ﾐațioﾐale; 

 e┝isteﾐța aliﾏeﾐtăヴii Iu eﾐeヴgie 
eleItヴiIă; 

 e┝isteﾐța aliﾏeﾐtăヴii cu apă potaHilă; 
 e┝isteﾐța iluﾏiﾐatului puHliI 

modernizat; 

 ponderea mare a drumurilor 
asfaltate; 

 e┝isteﾐța ヴețelei de gaze îﾐ satul 
ヴeșediﾐță de Ioﾏuﾐă. 

 

Puncte slabe 

 e┝isteﾐța uﾐoヴ dヴuﾏuヴi pietヴuite și de 
păﾏâﾐt; 

 fondurile limitate pentru reabilitarea 
și modernizarea infrastructurii 
existente; 

 la ﾐi┗elul Ioﾏuﾐei ﾐu e┝istă ヴețea de 
Iaﾐalizaヴe și stație de epuヴaヴe a 
apelor uzate; 

 lipsa uﾐei ヴețele de aliﾏeﾐtaヴe Iu 
gaze naturale îﾐ toată Ioﾏuﾐa. 

Oportuﾐități 
 posiHilitatea aIIesăヴii  de  foﾐduヴi  

stヴuItuヴale peﾐtヴu iﾐfヴastヴuItuヴă; 
 posiHilitatea aIIesăヴii  de  foﾐduヴi  

guvernamentale pentru 
iﾐfヴastヴuItuヴă; 

 posibilitatea încheierii unor 
parteneriate pentru dezvoltarea 
infrastructurii; 

 reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii existente. 

Aﾏeﾐiﾐțări 
 fenomenele meteorologice pot afecta 

iﾐfヴastヴuItuヴa e┝isteﾐtă sau pot 
provoca dezastre naturale; 

 iﾐstaHilitatea deIideﾐțiloヴ politiIi; 
 fluItuația Iuヴsului ┗alutaヴ; 
 instabilitatea legislati┗ă; 
 iﾐsufiIieﾐța  foﾐduヴiloヴ  euヴopeﾐe și 

guvernamentale pentru 
iﾐfヴastヴuItuヴă; 

 oヴieﾐtaヴea pヴogヴaﾏeloヴ euヴopeﾐe și 
guvernamentale spre alte zone 
considerate prioritare; 

 resurse financiare insuficiente pentru 



Strategia de dezvoltare locală a Coﾏuﾐei Gornet, județul Prahova, pentru perioada 2021-2027 

 

 
183 

fiﾐaﾐțaヴea și/sau Io-fiﾐaﾐțaヴea 
pヴoieIteloヴ peﾐtヴu iﾐfヴastヴuItuヴă. 

 
 
 

CapaIitate adﾏiﾐistrativă 

Puncte tari 

 stヴâﾐsă IolaHoヴaヴe Iu Ietățeaﾐul; 
 Huﾐă IolaHoヴaヴe Iu iﾐstituțiile de la 

ﾐi┗el loIal, județeaﾐ și ﾐațioﾐal; 
 paヴtiIipaヴea peヴsoﾐalului la aIti┗ități 

de foヴﾏaヴe Ioﾐtiﾐuă; 
 buna colaborare între Consiliul Local 

și Pヴiﾏaヴ; 
 tヴaﾐspaヴeﾐța aItului adﾏiﾐistヴati┗; 
 o eIhipă de ﾏaﾐageﾏeﾐt oヴieﾐtată 

spre dezvoltare; 

 e┝isteﾐța pヴoIeduヴiloヴ Ie 
ヴegleﾏeﾐtează flu┝ul de doIuﾏeﾐte 
îﾐ iﾐstituție. 

Puncte slabe 

 personalul insuficient pentru 
acoperirea voluﾏului de ﾏuﾐIă; 

 resurse financiare limitate pentru 
susțiﾐeヴea pヴegătiヴii pヴofesioﾐale a 
personalului; 

 lipsa personalului specializat în 
diverse compartimente; 

 lipsa uﾐoヴ pヴoieIte Iaヴe să asiguヴe 
dezvoltarea proceselor digitale 
iﾐstituțioﾐale;  

 difiIultăți legate de apliIaヴea Iuヴeﾐtă 
a noilor acte normative din cauza 
ﾏultitudiﾐii și Ioﾏple┝ității aIestoヴa. 

Oportuﾐități 
 posiHilitatea aIIesăヴii  de  foﾐduヴi  

structurale pentru dezvoltarea 
IapaIității adﾏiﾐistヴati┗e; 

 posiHilitatea aIIesăヴii  de  foﾐduヴi  
guvernamentale pentru dezvoltarea 
IapaIității adﾏiﾐistヴati┗e; 

 posibilitatea încheierii unor 
parteneriate pentru dezvoltarea 
IapaIității adﾏiﾐistヴati┗e; 

 îﾏHuﾐătățiヴea IapaIității pヴofesioﾐale 
a peヴsoﾐalului diﾐ adﾏiﾐistヴația 
puHliIă loIală pヴiﾐ Iuヴsuヴi de 
perfecționare; 

 sIhiﾏHul de e┝peヴieﾐță Iu alte 
adﾏiﾐistヴații puHliIe; 

Aﾏeﾐiﾐțări 
 iﾐstaHilitatea deIideﾐțiloヴ politiIi; 
 iﾐstaHilitatea legislati┗ă; 
 iﾐsufiIieﾐța  foﾐduヴiloヴ  euヴopeﾐe și 

guvernamentale pentru dezvoltarea 
IapaIității adﾏiﾐistヴati┗e; 

 oヴieﾐtaヴea pヴogヴaﾏeloヴ euヴopeﾐe și 
guvernamentale spre alte zone 
considerate prioritare; 

 resurse financiare insuficiente pentru 
fiﾐaﾐțaヴea și/sau Io-fiﾐaﾐțaヴea 
proiectelor pentru dezvoltarea 
IapaIității adﾏinistrative. 
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 contractarea unor servicii specializate 
în management de proiect. 

 
 

Transportul în comun 

Puncte tari 

 IoﾐeIti┗itatea Iu Ielelalte loIalități 
învecinate; 

 IoﾐeIti┗itatea Iu ヴeșediﾐța de județ; 
 IoﾐeIti┗itatea Iu Iapitala ţuIuヴești. 

Puncte slabe 

 iﾐe┝isteﾐța uﾐei ヴețele Iaヴe să asiguヴe 
transportul în interiorul loIalității; 

 liﾏitaヴea fiﾐaﾐIiaヴă a opeヴatoヴului îﾐ 
Ieea Ie pヴi┗ește ﾏodeヴﾐizaヴea flotei 
de transport; 

 liﾏitaヴea fiﾐaﾐIiaヴă peﾐtヴu 
ﾏodeヴﾐizaヴea stațiiloヴ de așteptaヴe. 

Oportuﾐități 
 posiHilitatea aIIesăヴii  de  foﾐduヴi  

structurale pentru dezvoltarea 
transportului în comun; 

 posiHilitatea aIIesăヴii  de  foﾐduヴi  
guvernamentale pentru dezvoltarea 
transportului în comun; 

 posibilitatea încheierii unor 
parteneriate pentru dezvoltarea 
transportului în comun; 

 îﾏHuﾐătățiヴea ヴelației Iu opeヴatoヴul 
de transport; 

 modernizarea stațiiloヴ de așteptaヴe. 

Aﾏeﾐiﾐțări 
 iﾐstaHilitatea fiﾐaﾐIiaヴă a 

operatorului de transport; 

 iﾐstaHilitatea legislati┗ă; 
 iﾐsufiIieﾐța  foﾐduヴiloヴ  euヴopeﾐe și 

guvernamentale pentru dezvoltarea 
transportului în comun; 

 oヴieﾐtaヴea pヴogヴaﾏeloヴ euヴopeﾐe și 
guvernamentale spre alte zone 
considerate prioritare; 

 resurse financiare insuficiente pentru 
fiﾐaﾐțaヴea și/sau Io-fiﾐaﾐțaヴea 
proiectelor pentru dezvoltarea 
transportului în comun; 

 ﾏodifiIaヴea pヴețuヴiloヴ peﾐtヴu 
transport; 

 fluItuația pヴețuヴiloヴ peﾐtヴu 
carbuヴaﾐți. 

 

 

ProteIția ﾏediului 

Puncte tari 

 Ialitatea aeヴului este Huﾐă; 
Puncte slabe 

 lipsa IoleItăヴii seleIti┗e a deșeuヴiloヴ; 
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 supヴafețe ﾏaヴi de spații ┗eヴzi; 
 poluaヴea sIăzută pヴiﾐ lipsa 

agloﾏeヴației uヴHaﾐe,  lipsa 
agloﾏeヴației ヴutieヴe, daヴ și a 
iﾐdustヴiei ﾏai puțiﾐ dez┗oltate; 

 IoleItaヴea deșeuヴiloヴ ﾏeﾐajeヴe; 

 existeﾐța iluﾏiﾐatului puHliI 
modernizat cu becuri LED.  

 iﾐsufiIieﾐta pヴeoIupaヴe a populației și 
a operatorilor economici pentru 
aIțiuﾐile de pヴoteIție a ﾏediului; 

 depozitaヴea ﾐeIoﾐtヴolată a deșeuヴiloヴ 
rezultate diﾐ aIti┗itățile gospodăヴești; 

 slaba informare în rândul micilor 
îﾐtヴepヴiﾐzătoヴi, daヴ și îﾐ ヴâﾐdul 
populației, Iu pヴi┗iヴe la legislația 
speIifiIă îﾐ doﾏeﾐiul ﾏediului; 

 lipsa uﾐoヴ stații de îﾐIăヴIaヴe eleItヴiIe; 
 lipsa unor surse de energie verde. 

Oportuﾐități 
 posiHilitatea aIIesăヴii  de  foﾐduヴi  

stヴuItuヴale peﾐtヴu pヴoteIția ﾏediului; 
 posiHilitatea aIIesăヴii  de  foﾐduヴi  

gu┗eヴﾐaﾏeﾐtale peﾐtヴu pヴoteIția 
mediului; 

 posibilitatea încheierii unor 
paヴteﾐeヴiate peﾐtヴu pヴoteIția 
mediului; 

 îﾏHuﾐătățiヴea ヴelației cu operatorul 
eIoﾐoﾏiI Iaヴe pヴestează seヴ┗iIiile de 
IoleItaヴe a deșeuヴiloヴ; 

 Iaﾏpaﾐii de Ioﾐștieﾐtizaヴe asupヴa 
populației și a ﾏediului de afaIeヴi Iu 
pヴi┗iヴe la iﾏpoヴtaﾐța pヴoteIției 
mediului; 

 identificarea unor surse de energie 
verde; 

 colectarea selecti┗ă a deșeuヴiloヴ; 
 Iaﾏpaﾐii de îﾏpăduヴiヴe și de 

îﾐﾏulțiヴe a spațiiloヴ ┗eヴzi. 

Aﾏeﾐiﾐțări 
 iﾐstaHilitatea fiﾐaﾐIiaヴă a 

opeヴatoヴului eIoﾐoﾏiI Iaヴe pヴestează 
seヴ┗iIiile de IoleItaヴe a deșeuヴiloヴ; 

 iﾐstaHilitatea legislati┗ă; 
 iﾐsufiIieﾐța  foﾐduヴiloヴ  euヴopeﾐe și 

gu┗eヴﾐaﾏeﾐtale peﾐtヴu pヴoteIția 
mediului; 

 oヴieﾐtaヴea pヴogヴaﾏeloヴ euヴopeﾐe și 
guvernamentale spre alte zone 
considerate prioritare; 

 resurse financiare insuficiente pentru 
fiﾐaﾐțaヴea și/sau Io-fiﾐaﾐțaヴea 
pヴoieIteloヴ peﾐtヴu pヴoteIția ﾏediului; 

 sIhiﾏHăヴile Ilimatice; 

 lipsa pヴeoIupăヴii populației și a 
operatorilor economici pentru 
pヴoteIția ﾏediului. 
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Turismul 

Puncte tari 

 ﾐi┗el de poluaヴe sIăzut, Ieea Ie 
Ioﾐfeヴă Ioﾏuﾐei uﾐ ﾐi┗el de 
atractivitate crescut; 

 e┝isteﾐța Festi┗alului )ﾏeuヴei; 
 e┝isteﾐța uﾐui ヴelief prielnic pentru 

sporturile de tip motocros și dヴuﾏeții.  

Puncte slabe 

 pヴoﾏo┗aヴea slaHă a tuヴisﾏului loIal; 
 lipsa aIțiuﾐiloヴ IoﾐIeヴtate, îﾐ seﾐsul 

sIhiﾏHăヴiloヴ de ﾏeﾐtalitate îﾐ ヴâﾐdul 
populației; 

 lipsa unor zone amenajate pentru 
agrement; 

 lipsa spațiiloヴ amenajate pentru 
pesIuit spoヴti┗ și/sau ヴeIヴeati┗ și a 
celor de agrement. 

Oportuﾐități 
 posiHilitatea aIIesăヴii  de  foﾐduヴi  

structurale pentru dezvoltarea 
turismului local; 

 posiHilitatea aIIesăヴii  de  foﾐduヴi  
guvernamentale pentru dezvoltarea 
turismului local; 

 posibilitatea încheierii unor 
parteneriate pentru dezvoltarea 
turismului local; 

 Iaﾏpaﾐii de Ioﾐștieﾐtizaヴe asupヴa 
populației și a ﾏediului de afaIeヴi Iu 
pヴi┗iヴe la iﾏpoヴtaﾐța dez┗oltăヴii 
sectorului turistic; 

 campanii de promovare a turismului 
local; 

 sprijinirea mediului de afaceri din 
domeniul turistic. 

Aﾏeﾐiﾐțări 
 iﾐstaHilitatea legislati┗ă; 
 iﾐsufiIieﾐța  foﾐduヴiloヴ  euヴopeﾐe și 

guvernamentale pentru dezvoltarea 
turismului local; 

 oヴieﾐtaヴea pヴogヴaﾏeloヴ euヴopeﾐe și 
guvernamentale spre alte zone 
considerate prioritare; 

 resurse financiare insuficiente pentru 
fiﾐaﾐțaヴea și/sau Io-fiﾐaﾐțaヴea 
proiectelor pentru dezvoltarea 
turismului local; 

 sIhiﾏHăヴile IliﾏatiIe; 
 ﾏigヴaヴea tuヴistiIă Iătヴe alte ヴegiuﾐi 

Iaヴe își e┝ploatează poteﾐțialul; 
 lipsa de preocupare a populației și a 

operatorilor economici pentru 
dezvoltarea turismului local. 
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Agricultura 

Puncte tari 

 e┝isteﾐța supヴafețeloヴ de teヴeﾐ 
pヴopiIe dez┗oltăヴii  aIti┗itățiloヴ Iu 
specific agricol; 

 supヴafața ﾏaヴe de teヴeﾐ aヴaHil 
existent la nivelul localității; 

 Ioﾐdiții IliﾏatiIe pヴielﾐiIe; 
 ヴesuヴse uﾏaﾐe Iu e┝peヴieﾐță îﾐ 

domeniul agricol; 

 tヴadiții loIale îﾐ Iulti┗aヴea păﾏâﾐtului 
și Iヴeșteヴea aﾐiﾏaleloヴ. 

Puncte slabe 

 iﾐdustヴializaヴea sIăzută diﾐ seItoヴul 
agricol; 

 ヴetiIeﾐța feヴﾏieヴiloヴ de a se asoIia; 
 nivelul sIăzut de speIialiști îﾐ 

domeniul agriculturii; 

 lipsa uﾐui sisteﾏ de iヴigații; 
 îﾏHătヴâﾐiヴea foヴței de ﾏuﾐIă diﾐ 

domeniul agriculturii; 

 e┝isteﾐța teヴeﾐuヴiloヴ ﾐeluIヴate; 
 lipsa iﾐfoヴﾏăヴii pヴi┗iﾐd aIIesaヴea 

foﾐduヴiloヴ Iu fiﾐaﾐțaヴe e┝teヴﾐă; 
 posiHilități de Iofiﾐaﾐțaヴe ヴeduse; 
 lipsa uﾐoヴ Ieﾐtヴe de IoleItaヴe și 

valorificare a produselor agricole. 

Oportuﾐități 
 posiHilitatea aIIesăヴii  de  foﾐduヴi  

structurale pentru dezvoltarea 
agriculturii; 

 posiHilitatea aIIesăヴii  de  foﾐduヴi  
guvernamentale pentru dezvoltarea 
agriculturii; 

 posibilitatea încheierii unor 
parteneriate pentru dezvoltarea 
agriculturii; 

 e┝isteﾐța suH┗eﾐțiiloヴ peﾐtヴu 
agヴiIultuヴă și Iヴeșteヴea aﾐiﾏaleloヴ; 

 atヴageヴea uﾐoヴ speIialiști îﾐ 
agヴiIultuヴă; 

 îﾐIuヴajaヴea iﾐ┗estițiiloヴ îﾐ agヴiIultuヴă; 
 asisteﾐță aIoヴdată feヴﾏieヴiloヴ îﾐ 

┗edeヴea aIIesăヴii de foﾐduヴi 
nerambursabile. 

Aﾏeﾐiﾐțări 
 iﾐstaHilitatea legislati┗ă; 
 iﾐstaHilitatea deIideﾐțiloヴ politiIi; 
 iﾐsufiIieﾐța  foﾐduヴiloヴ  euヴopeﾐe și 

guvernamentale pentru dezvoltarea 
agriculturii; 

 orientarea programelor europeﾐe și 
guvernamentale spre alte zone 
considerate prioritare; 

 resurse financiare insuficiente pentru 
fiﾐaﾐțaヴea și/sau Io-fiﾐaﾐțaヴea 
proiectelor pentru dezvoltarea 
agriculturii; 

 sIhiﾏHăヴile IliﾏatiIe; 
 Ioﾐdițiile ﾏeteoヴologiIe ﾐepヴielﾐiIe; 
 Iヴeșteヴea Iostuヴilor cu mâna de lucru; 

 Iヴeșteヴea Iostuヴiloヴ la seﾏiﾐțe și 
ヴăsaduヴi de Ialitate; 

 depopularea mediului rural. 

Sisteﾏul eduIațioﾐal 
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Puncte tari 

 peヴsoﾐal didaItiI și au┝iliaヴ 
competent, calificat; 

 conectare la internet; 

 e┝peヴieﾐța Iadヴeloヴ didaItiIe îﾐ 
activitatea didaItiIă, ﾏaﾐageﾏeﾐt 
eduIațioﾐal, Iât și îﾐ utilizaヴea 
eIhipaﾏeﾐteloヴ diﾐ dotaヴea șIolii; 

 pヴeoIupaヴe Ioﾐstaﾐtă peﾐtヴu 
îﾏHuﾐătățiヴea pヴoIesului eduIațioﾐal; 

 e┝isteﾐța uﾐitățiloヴ șIolaヴe 

 e┝isteﾐța dotăヴiloヴ Iaヴe să spヴijiﾐe 
peヴfoヴﾏaﾐța șIolaヴă; 

 autoヴități locale interesate de 
procesul educativ. 

Puncte slabe 

 sIădeヴea Ialității îﾐ┗ățăﾏâﾐtului la 
ﾐi┗el ﾐațioﾐal Iu ヴepeヴIusiuﾐi la ﾐi┗el 
local; 

 ﾏigヴaヴea Iadヴeloヴ speIializate Iătヴe 
îﾐ┗ățăﾏâﾐtul uヴHaﾐ; 

 lipsa ヴeaHilităヴii și ﾏodeヴﾐizăヴii 
spațiiloヴ șIolaヴe/iﾐstituțiiloヴ șIolaヴe 
existente; 

 ﾏigヴația Iopiiloヴ Iătヴe zoﾐa uヴHaﾐă; 
 lipsa uﾐoヴ politiIi eduIațioﾐale Iaヴe 

să fie Ioヴelate Iu Ieヴeヴea de pe piața 
muncii; 

 situația ﾏateヴială pヴeIaヴă a faﾏiliiloヴ;  
 lipsa dotăヴiloヴ ﾐeIesaヴe dez┗oltăヴii 

Iultuヴii eduIațioﾐale pヴiﾐ procese 
digitale;  

 lipsa uﾐei gヴădiﾐițe Iu pヴogヴaﾏ 
prelungit. 

Oportuﾐități 
 posiHilitatea aIIesăヴii  de  foﾐduヴi  

structurale pentru sectorul 
eduIațioﾐal; 

 posiHilitatea aIIesăヴii  de  foﾐduヴi  
guvernamentale pentru sectorul 
eduIațioﾐal; 

 iﾐ┗estiții îﾐ iﾐfヴastヴuItuヴa șIolaヴă; 
 posibilitatea încheierii unor 

parteneriate pentru sectorul 
eduIațioﾐal; 

 iﾐ┗estiții pヴi┗ate îﾐ doﾏeﾐiul 
eduIației; 

 spヴijiﾐiヴea faﾏiliiloヴ Iu o situație 
ﾏateヴială pヴeIaヴă; 

 pヴoﾏo┗aヴea sisteﾏului eduIațioﾐal 
local; 

Aﾏeﾐiﾐțări 
 salarii neatractive pentru cadrele 

didactice; 

 ﾏigヴația populației tiﾐeヴe; 
 îﾏHătヴâﾐiヴea populației; 
 sIădeヴea ﾐatalității; 
 iﾐstaHilitatea deIideﾐțiloヴ politiIi; 
 iﾐstaHilitatea legislati┗ă; 
 iﾐsufiIieﾐța  foﾐduヴiloヴ  euヴopeﾐe și 

guvernamentale pentru sectorul 
eduIațioﾐal; 

 resurse financiare insuficiente pentru 
fiﾐaﾐțaヴea și/sau Io-fiﾐaﾐțaヴea 
proiectelor pentru sectorul 
eduIațioﾐal. 
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 motivarea elevilor cu rezultate 
excelente. 

 
 

Asisteﾐța ﾏediIală 

Puncte tari 

 e┝isteﾐța cabinetelor medicale de 
familie; 

 e┝isteﾐța farmaciei; 

 existeﾐța IaHiﾐetului stoﾏatologiI; 
 apヴopieヴea față de ヴeșediﾐța de județ 

și de Iapitala ţuIuヴești faIe posiHil 
accesul la servicii medicale de înalt 
nivel;  

 e┝isteﾐța celor 2 medici de familie. 

Puncte slabe 

 lipsa echipamentelor medicale de 
ultiﾏă geﾐeヴație;  

 lipsa personalului de specialitate; 

 ﾐi┗elul sIăzut de dotaヴe și 
modernizare a cabinetelor de familie;  

 iﾏposiHilitatea aIIesăヴii uﾐoヴ seヴ┗iIii 
ﾏediIale zoﾐale de uヴgeﾐță;  

 lipsa aIoヴdăヴii asisteﾐței ﾏediIale și 
sociale la domiciliu, pentru 
persoanele aflate în dificultate; 

 slaHa pヴeoIupaヴe a populației îﾐ Ieea 
Ie pヴi┗ește ﾏoﾐitoヴizaヴea stăヴii 
peヴsoﾐale de săﾐătate. 

Oportuﾐități 
 posiHilitatea aIIesăヴii  de  foﾐduヴi  

structurale pentru dezvoltarea 
asisteﾐței ﾏediIale; 

 posiHilitatea aIIesăヴii  de  foﾐduヴi  
guvernamentale pentru dezvoltarea 
asisteﾐței ﾏediIale; 

 posibilitatea încheierii unor 
parteneriate pentru dezvoltarea 
asisteﾐței ﾏediIale; 

 posiHilitatea pヴeluăヴii ﾏodeleloヴ de 
Huﾐă pヴaItiIă diﾐ țăヴile dez┗oltate ale 
Uniunii Europene cu privire la 
sectorul medical; 

 atヴageヴea uﾐoヴ iﾐ┗estitoヴi pヴi┗ați; 
 spヴijiﾐiヴea uﾐitățiloヴ saﾐitaヴe peﾐtヴu 

dotaヴea și ﾏodeヴﾐizaヴea aIestoヴa. 

Aﾏeﾐiﾐțări 
 spoヴiヴea ﾐuﾏăヴului de loIuitoヴi Iu 

afeIțiuﾐi ﾏediIale; 
 ﾏigヴația populației tiﾐeヴe; 
 îﾏHătヴâﾐiヴea populației; 
 iﾐstaHilitatea deIideﾐților politici; 

 iﾐstaHilitatea legislati┗ă; 
 iﾐsufiIieﾐța  foﾐduヴiloヴ  euヴopeﾐe și 

guvernamentale pentru dezvoltarea 
asisteﾐței ﾏediIale; 

 oヴieﾐtaヴea pヴogヴaﾏeloヴ euヴopeﾐe și 
guvernamentale spre alte zone 
considerate prioritare; 

 resurse financiare insuficiente pentru 
fiﾐaﾐțaヴea și/sau Io-fiﾐaﾐțaヴea 
proiectelor pentru dezvoltarea 
asisteﾐței ﾏediIale. 
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Susțiﾐerea ﾏediului de afaIeri 

Puncte tari 

 aIIes la ヴețeaua de dヴuﾏuヴi 
județeﾐe și ﾐațioﾐale; 

 e┝isteﾐța aliﾏeﾐtăヴii Iu eﾐeヴgie 
eleItヴiIă; 

 e┝isteﾐța aliﾏeﾐtăヴii Iu apă 
potaHilă; 

 e┝isteﾐța aliﾏeﾐtăヴii Iu gaze; 
 e┝isteﾐța dヴuﾏuヴiloヴ asfaltate; 
 apヴopieヴea față de ヴeșediﾐța de 

județ și de Iapitala ţuIuヴești;  
 e┝isteﾐța foヴței de ﾏuﾐIă 

dispoﾐiHilă îﾐ loIalitate;  
 IoﾏuﾐiIaヴea Huﾐă diﾐtヴe 

fiヴﾏele Ie aIti┗ează îﾐ loIalitate 
și autoヴitatea puHliIă loIală; 

 iﾐfヴaIțioﾐalitatea e┝tヴeﾏ de 
ヴedusă îﾐ loIalitate. 

Puncte slabe 

 lipsa de foヴță de ﾏuﾐIă speIializată; 
 lipsa uﾐei ヴețele de canalizare și a stației de 

epurare; 

 puterea 
de Iuﾏpăヴaヴe ﾏiIă a loIuitoヴiloヴ; 

 fondurile limitate pentru susțiﾐeヴea 
mediului de afaceri; 

 migrarea persoanelor tinere spre mediul 
uヴHaﾐ și stヴăiﾐătate, ﾏai Iu seaﾏă a Ieloヴ 
Iu pヴegătiヴe pヴofesioﾐală îﾐaltă. 

Oportuﾐități 
 posiHilitatea aIIesăヴii  de  

fonduri  structurale pentru 
dezvoltarea mediului de afaceri; 

 posiHilitatea aIIesăヴii  de  
fonduri  guvernamentale pentru 
dezvoltarea mediului de afaceri; 

 posibilitatea încheierii unor 
parteneriate pentru dezvoltarea 
mediului de afaceri; 

 posibilitatea atragerii 
investitorilor; 

 posibilitatea investirii în 
domeniul agricol; 

 speIializaヴea și IalifiIaヴea 
resurselor umane disponibile la 

Aﾏeﾐiﾐțări 
 Iヴeșteヴea salaヴiiloヴ ﾏiﾐiﾏe la ﾐi┗el 

ﾐațioﾐal; 
 ﾏigヴația populației tiﾐeヴe; 
 îﾏHătヴâﾐiヴea populației; 
 iﾐstaHilitatea deIideﾐțiloヴ politiIi; 
 instabilitatea legislati┗ă; 
 iﾐsufiIieﾐța  foﾐduヴiloヴ  euヴopeﾐe și 

guvernamentale pentru dezvoltarea 
mediului de afaceri; 

 oヴieﾐtaヴea pヴogヴaﾏeloヴ euヴopeﾐe și 
guvernamentale spre alte zone considerate 
prioritare; 

 resurse financiare insuficiente pentru 
fiﾐaﾐțaヴea și/sau Io-fiﾐaﾐțarea proiectelor 
pentru dezvoltarea mediului de afaceri; 
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ﾐi┗elul loIalității.  fluItuația Iuヴsului ┗alutaヴ; 
 ﾐeaIoヴdaヴea Iヴediteloヴ peﾐtヴu iﾐ┗estiții. 

 

AItivitatea Iulturală și sportivă 

Puncte tari 

 e┝isteﾐța bibliotecilor locale; 

 e┝isteﾐța Ieloヴ ヲ Iăﾏiﾐe Iultuヴale; 

 e┝isteﾐța lăIașeloヴ de Iult; 
 e┝isteﾐța teヴeﾐului de fotHal și a Hazei 

sportive; 

 e┝isteﾐța teヴeﾐului siﾐtetiI; 
 e┝isteﾐța AﾐsaﾏHlului de Daﾐs; 
 e┝isteﾐța eIhipei de fotHal. 

Puncte slabe 

 lipsa spațiiloヴ destiﾐate aIti┗itățiloヴ 
spoヴti┗e îﾐ Iadヴul iﾐstituțiiloヴ șIolaヴe; 

 eveniﾏeﾐte Iultuヴale Iu fヴeI┗eﾐță 
ヴedusă; 

 ﾐuﾏăヴul ヴedus de ┗oluﾏe e┝isteﾐte îﾐ 
cadrul bibliotecii locale; 

 ﾐe┗oia de aﾏeﾐajaヴe a spațiiloヴ 
destinate petrecerii timpului liber; 

 lipsa faIilitățiloヴ dediIate tiﾐeヴetului;  
 slaba implicare a mediului de afaceri 

în aIti┗itățile Iultuヴale și spoヴti┗e; 

 lipsa cursurilor de balet, dans 
populaヴ, Iaﾐto și piItuヴă. 

Oportuﾐități 
 posiHilitatea aIIesăヴii  de  foﾐduヴi  

structurale pentru dezvoltarea 
seItoヴului Iultuヴal și spoヴti┗; 

 posiHilitatea aIIesăヴii  de  foﾐduヴi  
guvernamentale pentru dezvoltarea 
seItoヴului Iultuヴal și spoヴti┗; 

 posibilitatea încheierii unor 
parteneriate pentru dezvoltarea 
seItoヴului Iultuヴal și spoヴti┗; 

 posibilitatea atragerii investitorilor; 

 organizarea de evenimente culturale 
și sportive; 

 promovarea activitățiloヴ Iultuヴale și 
sportive; 

 spヴijiﾐiヴea aIti┗itățiloヴ Iultuヴale și 
sportive. 

Aﾏeﾐiﾐțări 
 ﾏigヴația populației tiﾐeヴe; 
 îﾏHătヴâﾐiヴea populației; 
 iﾐstaHilitatea deIideﾐțiloヴ politiIi; 
 iﾐstaHilitatea legislati┗ă; 
 iﾐsufiIieﾐța foﾐduヴiloヴ  euヴopeﾐe și 

guvernamentale pentru dezvoltarea 
seItoヴului Iultuヴal și spoヴti┗; 

 oヴieﾐtaヴea pヴogヴaﾏeloヴ euヴopeﾐe și 
guvernamentale spre alte zone 
considerate prioritare; 

 lipsa de pヴeoIupaヴe a populației 
peﾐtヴu aIti┗itățile spoヴti┗e;  

 resurse financiare insuficiente pentru 
fiﾐaﾐțaヴea și/sau Io-fiﾐaﾐțaヴea 
proiectelor pentru dezvoltarea 
seItoヴului Iultuヴal și spoヴti┗. 
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Serviciile sociale 

Puncte tari 

 sprijinirea persoanelor defavorizate; 

 e┝isteﾐța asisteﾐțiloヴ peヴsoﾐali; 
 iﾏpliIaヴea Iulteloヴ îﾐ ┗iața soIială; 
 oヴieﾐtaヴea autoヴității publice locale 

Iătヴe dez┗oltaヴea seヴ┗iIiiloヴ soIiale. 
 

Puncte slabe 

 lipsa loIuiﾐțeloヴ soIiale; 
 neacoperirea tuturor categoriilor 

sociale defavorizate; 

 lipsa unei baze de date bine 
stヴuItuヴată Iu pヴi┗iヴe la toți 
beneficiarii serviciilor sociale; 

 lipsa unui centru de îngrijire al 
Hătヴâﾐiloヴ; 

 mijloace financiare limitate pentru 
sprijinirea serviciilor sociale; 

 lipsa unor strategii solide de atragere 
a voluntariatului; 

 teﾐdiﾐța de Iヴeșteヴe a HeﾐefiIiaヴiloヴ 
de servicii sociale. 

Oportuﾐități 
 posiHilitatea aIIesăヴii  de  fonduri  

structurale pentru dezvoltarea 
serviciilor sociale; 

 posiHilitatea aIIesăヴii  de  foﾐduヴi  
guvernamentale pentru dezvoltarea 
serviciilor sociale; 

 posibilitatea încheierii unor 
parteneriate pentru dezvoltarea 
serviciilor sociale; 

 posibilitatea atragerii investitorilor; 

 organizarea de evenimente gratuite 
pentru persoanele aflate în 
dificultate; 

 iﾏpliIaヴea ┗oluﾐtaヴiloヴ îﾐ aIti┗itățile 
sociale. 

Aﾏeﾐiﾐțări 
 ﾏigヴația populației tiﾐeヴe; 
 îﾏHătヴâﾐiヴea populației; 
 Iヴeșteヴea HeﾐefiIiaヴiloヴ de seヴ┗iIii 

sociale; 

 iﾐstaHilitatea deIideﾐțiloヴ politiIi; 
 iﾐstaHilitatea legislati┗ă; 
 iﾐsufiIieﾐța  foﾐduヴiloヴ  euヴopeﾐe și 

guvernamentale pentru dezvoltarea 
serviciilor sociale; 

 oヴieﾐtaヴea pヴogヴaﾏeloヴ euヴopeﾐe și 
guvernamentale spre alte zone 
considerate prioritare; 

 resurse financiare insuficiente pentru 
fiﾐaﾐțaヴea și/sau Io-fiﾐaﾐțaヴea 
proiectelor pentru dezvoltarea 
serviciilor sociale. 
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4.5 LISTA PROIECTELOR PROPUSE PENTRU PERIOADA 2021-2027 

Nr. 
crt. 

DENUMIREA 
PROIECTULUI 

Obiectivul 
specific la care 

contribuie 
proiectul 

Poteﾐțiale surse 
de fiﾐaﾐțare 

Termen de 

implementare 

1.  

Refacerea stヴăziloヴ și a 
șaﾐțuヴiloヴ ca urmare a 
e┝eIutăヴii luIヴăヴiloヴ de 

canalizare din satul 
Gornet 

OS 1: 
Dezvoltarea, 
extinderea, 

ﾏodeヴﾐizaヴea și 
reabilitarea 

infrastructurii 
rutiere 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale 
(PNDL II) 

2022 

2.  
Asfaltaヴea stヴăziloヴ și a 

fuﾐdătuヴiloヴ diﾐ 
comuna Gornet 

OS 1: 
Dezvoltarea, 
extinderea, 

ﾏodeヴﾐizaヴea și 
reabilitarea 

infrastructurii 
rutiere 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale 
(Anghel Saligny) 

2024 

3.  

Finalizarea luIヴăヴiloヴ de 
Iaﾐalizaヴe și a stației 

de epurare pentru 
satul Gornet 

OS 2: 
Dezvoltarea, 
extinderea, 

ﾏodeヴﾐizaヴea și 
reabilitarea 

ヴețeleloヴ 
tehnico-
edilitare 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale 
(PNDL II) 

2022 

4.  
Îﾐfiiﾐțaヴea ヴețelei de 

gaze în satul Cuib 

OS 2: 
Dezvoltarea, 
extinderea, 

ﾏodeヴﾐizaヴea și 
reabilitarea 

ヴețeleloヴ 
tehnico-
edilitare 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale 
(Anghel Saligny) 

2024 

5.  
Extinderea trotuarului 

pe stヴada PヴiﾐIipală diﾐ 
OS 1: 

Dezvoltarea, 
Buget local, 

fonduri 
2024 
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Nr. 
crt. 

DENUMIREA 
PROIECTULUI 

Obiectivul 
specific la care 

contribuie 
proiectul 

Poteﾐțiale surse 
de fiﾐaﾐțare 

Termen de 

implementare 

satul Gornet (de la casa 
de gaze pâﾐă la ieșiヴea 

diﾐ sat spヴe pădure) 

extinderea, 
ﾏodeヴﾐizaヴea și 

reabilitarea 
infrastructurii 

rutiere 

guvernamentale 
(Anghel Saligny) 

6.  
Lăヴgiヴea DC ヴン ふdヴuﾏul 
de legătuヴă îﾐtヴe satul 
Goヴﾐet și satul CuiHぶ 

OS 1: 
Dezvoltarea, 
extinderea, 

modernizaヴea și 
reabilitarea 

infrastructurii 
rutiere 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale, 
fonduri 

europene 

2025 

7.  
Continuarea înlocuirii 

ヴețelei de apă diﾐ 
satele Goヴﾐet și CuiH 

OS 2: 
Dezvoltarea, 
extinderea, 

ﾏodeヴﾐizaヴea și 
reabilitarea 

ヴețeleloヴ 
tehnico-
edilitare 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale, 
fonduri 

europene 

2025 

8.  
ÎﾐloIuiヴea paヴțială a 
ヴețelei de gaze diﾐ 

satul Gornet 

OS 2: 
Dezvoltarea, 
extinderea, 

ﾏodeヴﾐizaヴea și 
reabilitarea 

ヴețeleloヴ 
tehnico-
edilitare 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale, 
fonduri 

europene 

2024 

9.  
Îﾐfiiﾐțaヴea uﾐei stații 
de pompare a apei 

potabile în satul Cuib 

OS 2: 
Dezvoltarea, 
extinderea, 

ﾏodeヴﾐizaヴea și 
reabilitarea 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale, 
fonduri 

europene 

2024 
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Nr. 
crt. 

DENUMIREA 
PROIECTULUI 

Obiectivul 
specific la care 

contribuie 
proiectul 

Poteﾐțiale surse 
de fiﾐaﾐțare 

Termen de 

implementare 

ヴețeleloヴ 
tehnico-
edilitare 

10.  

Parteneriat pentru 
refacerea DC 44 

ふdヴuﾏul de legătuヴă 
îﾐtヴe satul NuIet și 

satul Poiaﾐa CopăIeﾐiぶ 

OS 1: 
Dezvoltarea, 
extinderea, 

ﾏodeヴﾐizaヴea și 
reabilitarea 

infrastructurii 
rutiere 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale, 
fonduri 

europene 

2025 

11.  

E┝tiﾐdeヴea ヴețelei de 
apă pe stヴada Meヴilor 

din satul Gornet 
ふstヴada de legătuヴă 

dintre terenul de fotbal 
și Slemne), pentru 

încurajarea tinerilor în 
construirea unei 
┗iitoaヴe loIuiﾐțe 

OS 2: 
Dezvoltarea, 
extinderea, 

ﾏodeヴﾐizaヴea și 
reabilitarea 

ヴețeleloヴ tehﾐiIo-
edilitare 

OS 5: 
Adﾏiﾐistヴație 
publiIă loIală 

oヴieﾐtată Iătヴe 
Ietățeﾐi 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale 
(Anghel Saligny) 

2023 

12.  

Asfaltaヴea stヴăzii 
Merilor din satul 

Gornet (strada de 
legătuヴă diﾐtヴe teヴeﾐul 

de fotHal și “leﾏﾐeぶ, 
pentru încurajarea 

tinerilor în construirea 
unei viitoare loIuiﾐțe 

OS 1: 
Dezvoltarea, 
extinderea, 

ﾏodeヴﾐizaヴea și 
reabilitarea 

infrastructurii 
rutiere 
OS 5: 

Adﾏiﾐistヴație 
puHliIă loIală 

oヴieﾐtată Iătヴe 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale 
(Anghel Saligny) 

2024 
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Nr. 
crt. 

DENUMIREA 
PROIECTULUI 

Obiectivul 
specific la care 

contribuie 
proiectul 

Poteﾐțiale surse 
de fiﾐaﾐțare 

Termen de 

implementare 

Ietățeﾐi 

13.  
Aﾏeﾐajaヴea șaﾐțuヴiloヴ 

din comuna Gornet 

OS 2: 
Dezvoltarea, 
extinderea, 

ﾏodeヴﾐizaヴea și 
reabilitarea 

ヴețeleloヴ 
tehnico-
edilitare 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale, 
fonduri 

europene 

2024 

14.  

Coﾐtiﾐuaヴea și 
fiﾐalizaヴea luIヴăヴiloヴ de 

Ioﾐsolidaヴe a stヴăzii 
MihălIești diﾐ satul 

Gornet 

OS 1: 
Dezvoltarea, 
extinderea, 

ﾏodeヴﾐizaヴea și 
reabilitarea 

infrastructurii 
rutiere 
OS 3: 

Prevenirea 
dezastrelor 

naturale 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale 
(CNI) 

2022 

15.  
“pヴijiﾐiヴea Ioﾐtiﾐuăヴii 

luIヴăヴiloヴ de Ioﾐstヴuiヴe 
a Bisericii din satul Cuib 

OS 19: 
Îﾐfiiﾐțaヴea, 
extinderea, 

modernizarea, 
ヴeaHilitaヴea și 

dotarea 
așezăﾏiﾐteloヴ 

culturale 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale, 
fonduri 

europene 

2024 

16.  

“pヴijiﾐiヴea Ioﾐtiﾐuăヴii 
luIヴăヴiloヴ de piItuヴă a 

Bisericii din satul 
Gornet 

OS 19: 
Îﾐfiiﾐțaヴea, 
extinderea, 

modernizarea, 
reabilitaヴea și 

Buget local, 

fonduri 

guvernamentale, 

fonduri 

2023 
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Nr. 
crt. 

DENUMIREA 
PROIECTULUI 

Obiectivul 
specific la care 

contribuie 
proiectul 

Poteﾐțiale surse 
de fiﾐaﾐțare 

Termen de 

implementare 

dotarea 
așezăﾏiﾐteloヴ 

culturale 

europene 

17.  
Amenajarea zonei 
centrale din satul 

Gornet 

OS 5: 
Adﾏiﾐistヴație 
puHliIă loIală 

oヴieﾐtată Iătヴe 
Ietățeﾐi 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale, 
fonduri 

europene 

2024 

18.  
Modeヴﾐizaヴea șIolii diﾐ 

satul Cuib 

OS 12: 
Îﾐfiiﾐțaヴea, 
extinderea, 

modernizarea, 
ヴeaHilitaヴea și 

dotarea 
uﾐitățiloヴ de 
îﾐ┗ățăﾏâﾐt 

OS 13: 
Cヴeșteヴea 

Ialității 
procesului 

eduIațioﾐal 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale, 
fonduri 

europene 

2024 

19.  
Modernizaヴea șIolii diﾐ 

satul Nucet 

OS 12: 
Îﾐfiiﾐțaヴea, 
extinderea, 

modernizarea, 
ヴeaHilitaヴea și 

dotarea 
uﾐitățiloヴ de 
îﾐ┗ățăﾏâﾐt 

OS 13: 
Cヴeșteヴea 

Ialității 
procesului 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale, 
fonduri 

europene 

2024 
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Nr. 
crt. 

DENUMIREA 
PROIECTULUI 

Obiectivul 
specific la care 

contribuie 
proiectul 

Poteﾐțiale surse 
de fiﾐaﾐțare 

Termen de 

implementare 

eduIațioﾐal 

20.  
Modeヴﾐizaヴea șIolii din 

satul Gornet 

OS 12: 
Îﾐfiiﾐțaヴea, 
extinderea, 

modernizarea, 
ヴeaHilitaヴea și 

dotarea 
uﾐitățiloヴ de 
îﾐ┗ățăﾏâﾐt 

O“ ヱン: Cヴeșteヴea 
Ialității 

procesului 
eduIațioﾐal 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale, 
fonduri 

europene 

2024 

21.  

Modernizarea bazei 
spoヴti┗e „Voiﾐța 
Goヴﾐetざ diﾐ satul 

Gornet 

O“ ヱΒ: Iﾐ┗estiții 
durabile în 
domeniile 

Iultuヴal și spoヴti┗ 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale, 
fonduri 

europene 

2022 

22.  

Îﾐfiiﾐțaヴea uﾐui zoﾐe 
de agヴeﾏeﾐt destiﾐată 

uﾐoヴ aIti┗ități 
ヴeIヴeati┗e îﾐ zoﾐa „La 

ţateヴieざ 

OS 5: 
Administrație 
puHliIă loIală 

oヴieﾐtată Iătヴe 
Ietățeﾐi 

O“ ヱΒ: Iﾐ┗estiții 
durabile în 
domeniile 
Iultuヴal și 

sportiv 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale 
(CNI) 

2024 

23.  

Aﾏeﾐajaヴea uﾐoヴ spații 
de recreere în 

ﾏaヴgiﾐea păduヴii ふloI 
de gヴătaヴ, piIﾐiI etI.ぶ 

OS 5: 
Adﾏiﾐistヴație 
puHliIă loIală 

oヴieﾐtată Iătヴe 
Ietățeﾐi 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale, 
fonduri 

europene 

2024 
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Nr. 
crt. 

DENUMIREA 
PROIECTULUI 

Obiectivul 
specific la care 

contribuie 
proiectul 

Poteﾐțiale surse 
de fiﾐaﾐțare 

Termen de 

implementare 

OS 9: Punerea 
îﾐ opeヴă de 
campanii de 
promovare a 

turismului 
O“ ヱΒ: Iﾐ┗estiții 

durabile în 
domeniile 
Iultuヴal și 

sportiv 

24.  

Modernizarea etajului 
Căﾏiﾐului Cultural din 

satul Gornet prin 
îﾐfiiﾐțaヴea uﾐui spațiu 
destiﾐat uﾐoヴ aIti┗ități 
ヴeIヴeati┗e ふe┝: sală de 
leItuヴă, oヴgaﾐizaヴea de 

IoﾐIuヴsuヴi: piItuヴă, 
șah, table, jocuri de 

societate) 

O“ ヶ: Îﾐfiiﾐțaヴea, 
extinderea, 

modernizarea, 
ヴeaHilitaヴea și 

dotaヴea Ilădiヴilor 
publice 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale, 
fonduri 

europene 

2026 

25.  
Montarea unui sistem 
┗ideo aﾐtiefヴaIție îﾐ 

comuna Gornet 

OS 5: 
Adﾏiﾐistヴație 
puHliIă loIală 

oヴieﾐtată Iătヴe 
Ietățeﾐi 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale, 
fonduri 

europene 

2025 

26.  
“usținerea echipei de 

fotHal ざVoiﾐța Goヴﾐetざ 

O“ ヱΒ: Iﾐ┗estiții 
durabile în 
domeniile 
Iultuヴal și 

sportiv 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale, 
fonduri 

europene 

Proiect cu 
desfășuヴaヴe 

Ioﾐtiﾐuă 

27.  
“usțiﾐeヴea tヴupeloヴ de 

daﾐs ﾏodeヴﾐ și 
popular 

O“ ヱΒ: Iﾐ┗estiții 
durabile în 
domeniile 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale, 

Proiect cu 
desfășuヴaヴe 

Ioﾐtiﾐuă 
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Nr. 
crt. 

DENUMIREA 
PROIECTULUI 

Obiectivul 
specific la care 

contribuie 
proiectul 

Poteﾐțiale surse 
de fiﾐaﾐțare 

Termen de 

implementare 

Iultuヴal și 
sportiv 

fonduri 
europene 

28.  

Organizarea de 
evenimente în comuna 
Goヴﾐet ふ„)iua Maﾏeiざ, 

„)iua Copiluluiざ, 
„Festi┗alul )ﾏeuヴeiざ, 

„Coﾏeﾏoヴaヴea eヴoiloヴ 
în deal la IヴuIeざぶ 

OS 9: Punerea în 
opeヴă de 

campanii de 
promovare a 

turismului 
OS 10: 

“usțiﾐeヴea uﾐei 
agriculturi 
ecologice 

O“ ヱΒ: Iﾐ┗estiții 
durabile în 
domeniile 

Iultuヴal și spoヴti┗ 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale, 
fonduri 

europene 

Proiect cu 
desfășuヴaヴe 

contiﾐuă 

29.  

Dezvoltarea unei 
platforme digitalizate 

pentru încasarea 
impozitelor si taxelor 

locale 

OS 4: 
Modernizarea 

serviciilor 
adﾏiﾐistヴației 
publice locale 

OS 5: 
Adﾏiﾐistヴație 
puHliIă loIală 

oヴieﾐtată Iătヴe 
Ietățeﾐi 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale, 
fonduri 

europene 

2027 

30.  

Programe de instruire 
și peヴfeIțioﾐaヴe peﾐtヴu 

peヴsoﾐalul pヴiﾏăヴiei 
Gornet 

OS 4: 
Modernizarea 

serviciilor 
adﾏiﾐistヴației 
publice locale 

OS 5: 
Adﾏiﾐistヴație 
puHliIă loIală 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale, 
fonduri 

europene 

Proiect cu 
desfășuヴaヴe 

Ioﾐtiﾐuă 
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Nr. 
crt. 

DENUMIREA 
PROIECTULUI 

Obiectivul 
specific la care 

contribuie 
proiectul 

Poteﾐțiale surse 
de fiﾐaﾐțare 

Termen de 

implementare 

oヴieﾐtată Iătヴe 
Ietățeﾐi 

31.  

Modeヴﾐizaヴea stațiiloヴ 
de așteptaヴe peﾐtヴu 
transportul public în 

comun 

OS 7: Extinderea 
și modernizarea 
transportului în 

comun 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale, 
fonduri 

europene 

2025 

32.  

Sprijinirea 
pヴoduIătorilor de 

fヴuIte de păduヴe îﾐ 
┗edeヴea IoﾏeヴIializăヴii 

acestora 

OS 10: 
“usțiﾐeヴea uﾐei 

agriculturi 
ecologice 

OS 11: 
Implementarea 

de politici de 
sprijin pentru 

fermieri 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale, 
fonduri 

europene 

Proiect cu 
desfășuヴaヴe 

Ioﾐtiﾐuă 

33.  

Acordarea de burse 
șIolaヴe de ﾏeヴit peﾐtヴu 

încurajarea 
peヴfoヴﾏaﾐțeloヴ îﾐ 

eduIație 

OS 5: 
Adﾏiﾐistヴație 
puHliIă loIală 

oヴieﾐtată Iătヴe 
Ietățeﾐi 

O“ ヱン: Cヴeșteヴea 
Ialității 

procesului 
eduIațioﾐal 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale, 
fonduri 

europene 

Proiect cu 
desfășuヴaヴe 

Ioﾐtiﾐuă 

34.  

Realizarea unor 
campanii de informare 
și iﾐstヴuiヴe a populației 
privind efectuarea de 

analize medicale 
periodice 

OS 16: 
ÎﾏHuﾐătățiヴea 

stăヴii de săﾐătate 
a populației 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale, 
fonduri 

europene 

Proiect cu 
desfășuヴaヴe 

Ioﾐtiﾐuă 

35.  
Modernizarea 

dispensarului uman 
OS 14: 

Îﾐfiiﾐțaヴea, 
Buget local, 

fonduri 
2024 
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Nr. 
crt. 

DENUMIREA 
PROIECTULUI 

Obiectivul 
specific la care 

contribuie 
proiectul 

Poteﾐțiale surse 
de fiﾐaﾐțare 

Termen de 

implementare 

extinderea, 
modernizarea, 
ヴeaHilitaヴea și 

dotarea 
uﾐitățiloヴ 
medicale 

O“ ヱヵ: Cヴeșteヴea 
Ialității aItului 

medical 

guvernamentale, 
fonduri 

europene 

36.  

Campanii de informare 
a tinerilor pentru 

startul în 
antreprenoriat 

OS 17: 
Implementarea 

de politici de 
sprijin pentru 
antreprenori 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale, 
fonduri 

europene 

Proiect cu 
desfășuヴaヴe 

Ioﾐtiﾐuă 

37.  

Campanii de strângeri 
de fonduri pentru 

susțiﾐerea persoanelor 
defavorizate 

OS 20: 
Implementarea 

de programe 
Iaヴe ┗izează 
reducerea 
săヴăIiei și 

incluziunea 
soIială a 

categoriilor de 
populație 

defavorizate 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale, 
fonduri 

europene 

Proiect cu 
desfășuヴaヴe 

Ioﾐtiﾐuă 

38.  
Îﾐfiiﾐțaヴea uﾐei ヴețele 

comunale Wifi 

OS 2: 
Dezvoltarea, 
extinderea, 

ﾏodeヴﾐizaヴea și 
reabilitarea 

ヴețeleloヴ tehﾐiIo-
edilitare 

OS 5: 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale, 
fonduri 

europene 

2026 
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Nr. 
crt. 

DENUMIREA 
PROIECTULUI 

Obiectivul 
specific la care 

contribuie 
proiectul 

Poteﾐțiale surse 
de fiﾐaﾐțare 

Termen de 

implementare 

Adﾏiﾐistヴație 
puHliIă loIală 

oヴieﾐtată Iătヴe 
Ietățeﾐi 

39.  

Identificarea 
terenurilor degradate 
peﾐtヴu ヴeIoﾐstヴuIție 
eIologiIă ふîﾏpăduヴiヴe 

și ヴeîﾏpăduヴiヴeぶ 

OS 8: 
Dezvoltarea de 
proiecte care 
aduc beneficii 

mediului 
îﾐIoﾐjuヴătoヴ 

OS 16: 
ÎﾏHuﾐătățiヴea 

stăヴii de săﾐătate 
a populației 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale, 
fonduri 

europene 

Proiect cu 
desfășuヴaヴe 

Ioﾐtiﾐuă 

40.  

Dotaヴea uﾐitățiloヴ 
școlare cu tablete, 

laptopuri, echipamente 
ﾏultifuﾐIțioﾐale 

ﾐeIesaヴe dez┗oltăヴii 
Iultuヴii eduIațioﾐale 
prin procese digitale 

O“ ヱン: Cヴeșteヴea 
Ialității 

procesului 
eduIațioﾐal 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale, 
fonduri 

europene 

2021 

41.  
Instalare puncte de 

îﾐIăヴIaヴe peﾐtヴu 
autovehicule electrice 

OS 6: 
Dezvoltarea de 
proiecte care 
aduc beneficii 

mediului 
îﾐIoﾐjuヴătoヴ 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale, 
fonduri 

europene 

2026 

42.  

Modernizarea 
iluminatului public 

a┗âﾐd Ia suヴsă eﾐeヴgia 
foto┗oltaiIă 

OS 6: 
Dezvoltarea de 
proiecte care 
aduc beneficii 

mediului 
îﾐIoﾐjuヴătoヴ 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale, 
fonduri 

europene 

2025 
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ヴ.ヶ PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR 
 
Plaﾐul de aIțiuﾐe peﾐtヴu iﾏpleﾏeﾐtaヴea pヴoieIteloヴ staHilește gヴadul de 

pヴioヴitate al aIestoヴa și etapele ce trebuie urmate pentru implementarea cu succes a 

fieIăヴui pヴoieIt pヴopus îﾐ pヴezeﾐta stヴategie. 

Peﾐtヴu iﾏpleﾏeﾐtaヴea Iu suIIes a “tヴategiei de Dez┗oltaヴe LoIală se vor 

iﾏpleﾏeﾐta Iu pヴioヴitate pヴoieItele îﾐ fuﾐIție de gヴadul de pヴioヴitate al fieIăヴuia.  

Gradele de prioritate la care vor fi raportate proiectele propuse în cadrul 

pヴezeﾐtei stヴategi suﾐt uヴﾏătoaヴele: 

 Proiecte critice – aIestea IoﾐtヴiHuie diヴeIt și ﾐeﾏijlocit la realizarea 

oHieIti┗eloヴ stヴategiIe; au uﾐ iﾏpaIt seﾏﾐifiIati┗, ヴezol┗âﾐd ﾐe┗oi aIute și 



Strategia de dezvoltare locală a Coﾏuﾐei Gornet, județul Prahova, pentru perioada 2021-2027 

 

 
205 

uヴgeﾐte ale Ioﾏuﾐității ふe┝.: pヴoieItele stヴategiIe, ヴezol┗aヴea Iヴizeloヴ, 

proiectele care sunt aproape de finalizare); 

 Proiecte majore – implementarea acestora susțiﾐe atiﾐgeヴea oHieIti┗eloヴ 

stヴategiIe; au uﾐ iﾏpaIt seﾏﾐifiIati┗, daヴ a Iăヴoヴ iﾏpleﾏeﾐtaヴe ﾏai poate fi 

aﾏâﾐată peﾐtヴu Iă ﾐu se adヴesează uﾐei ﾐe┗oi uヴgeﾐte a Ioﾏuﾐității ふe┝.: 

pヴoieIte de iﾐfヴastヴuItuヴă; pヴoieIte stヴategiIeぶ; 

 ProieIte de iﾏportaﾐță sIăzută – implementarea acestora contribuie la 

dez┗oltaヴea puﾐItuală a loIalității; au uﾐ iﾏpaIt sIăzut asupヴa ﾐe┗oiloヴ 

Ioﾏuﾐității, ele IoﾐtヴiHuiﾐd la dez┗oltaヴea ﾐoヴﾏală a Ioﾏuﾐei ふe┝.: pヴoieIte 

culturale, proiecte recreative). 

Pentru implementarea proieIteloヴ ┗oヴ fi paヴIuヴse uヴﾏătoaヴele etape: 

 

1. Nominalizarea responsabilului de proiect: 

Îﾐ aIeastă etapă, ヴespoﾐsaHilul peﾐtヴu iﾏpleﾏeﾐtaヴea stヴategiei ┗a ideﾐtifiIa 

responsabilul pentru fiecare proiect în parte. Responsabilul poate fi identificat din 

rândul peヴsoﾐalului aﾐgajat îﾐ Iadヴul pヴiﾏăヴiei și/sau diﾐ ヴâﾐdul 

peヴsoﾐalului/IolaHoヴatoヴiloヴ uﾐei fiヴﾏe de Ioﾐsultaﾐță Iaヴe pヴestează seヴ┗iIii îﾐ 

domeniul managementului de proiect. 

 

2. IdeﾐtifiIarea surselor de fiﾐaﾐțare: 

Îﾐ aIeastă etapă, ヴespoﾐsaHilul de pヴoieIt, îﾐ stヴâﾐsă IolaHoヴaヴe Iu 

responsabilul financiar-IoﾐtaHil diﾐ Iadヴul pヴiﾏăヴiei, daヴ și Iu ヴespoﾐsaHilul peﾐtヴu 

iﾏpleﾏeﾐtaヴea stヴategiei, ┗oヴ ideﾐtifiIa suヴsele de fiﾐaﾐțaヴe peﾐtヴu fieIaヴe pヴoieIt 

îﾐ paヴte. Peﾐtヴu ideﾐtifiIaヴea suヴseloヴ de fiﾐaﾐțaヴe, îﾐ special pentru sursele de 
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fiﾐaﾐțaヴe diﾐ foﾐduヴi euヴopeﾐe, autoヴitatea puHliIă loIală poate apela la seヴ┗iIiile  

uﾐei fiヴﾏe de Ioﾐsultaﾐță speIializată. 

“uヴsele de fiﾐaﾐțaヴe pot fi de ﾏai ﾏulte feluヴi, după Iuﾏ uヴﾏează: 

 suヴse de fiﾐaﾐțaヴe diﾐ Hugetul loIal; 

 suヴse de fiﾐaﾐțaヴe diﾐ paヴteﾐeヴiate Iu alte autoヴități puHliIe loIale; 

 suヴse de fiﾐaﾐțaヴe gu┗eヴﾐaﾏeﾐtale; 

 suヴse de fiﾐaﾐțaヴe diﾐ foﾐduヴi euヴopeﾐe; 

 suヴse de fiﾐaﾐțaヴe diﾐ paヴteﾐeヴiate îﾐtヴe Roﾏâﾐia și alte state. 

 

3. Desfășurarea proIesului de aIhiziție: 

În această etapă, ヴespoﾐsaHilul de pヴoieIt, îﾐ stヴâﾐsă IolaHoヴaヴe Iu 

ヴespoﾐsaHilul îﾐ doﾏeﾐiul aIhizițiiloヴ puHliIe diﾐ Iadヴul pヴiﾏăヴiei, daヴ și Iu 

ヴespoﾐsaHilul peﾐtヴu iﾏpleﾏeﾐtaヴea stヴategiei, ┗oヴ îﾐtヴepヴiﾐde toate aIțiuﾐile 

peﾐtヴu desfășuヴaヴea pヴoIesului de aIhiziție Ioﾐfoヴﾏ ﾐoヴﾏeloヴ legale îﾐ ┗igoaヴe. 

Peﾐtヴu a pヴiﾏi spヴijiﾐ îﾐ pヴoIesul de desfășuヴaヴe a aIhiziției, autoヴitatea puHliIă 

loIală poate apela la seヴ┗iIiile uﾐei fiヴﾏe de Ioﾐsultaﾐță speIializată îﾐ doﾏeﾐiul 

aIhizițiiloヴ puHliIe. 

 

4. Implementarea proiectului: 

Îﾐ aIeastă etapă, ヴespoﾐsaHilul de pヴoieIt se ┗a asiguヴa Iă iﾏpleﾏeﾐtaヴea 

pヴoieItului este dusă la puﾐ sfâヴșit, altfel îﾐIât pヴoieItul odată iﾏpleﾏeﾐtat să 

contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin “tヴategia de Dez┗oltaヴe LoIală.  
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4.7 PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR PRIORITARE ALE COMUNEI GORNET PENTRU 

PERIOADA DE PLANIFICARE 2021-2027 

 
Denumirea proiectului: Fiﾐalizaヴea luIヴăヴiloヴ de Iaﾐalizaヴe și a stației de epuヴaヴe peﾐtヴu satul Goヴﾐet 

 

Obiectiv specific 2: Dezvoltarea, extiﾐderea, ﾏoderﾐizarea și reaHilitarea rețelelor tehﾐiIo-edilitare 

Rezultate așteptate:  
a) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor Ioﾏuﾐității la serviciul de 

canalizare; 

b) asigurarea Ialității serviciului la nivelul corespuﾐzător ﾐorﾏelor Uﾐiuﾐii Europeﾐe;  
c) îﾏHuﾐătățirea Ialității ﾏediului, priﾐ epurarea Iorespuﾐzătoare a apelor uzate, îﾐ Ioﾐforﾏitate 

cu prevederile legislației de mediu și ale directivelor Uniunii Europene. 

 

Termen de finalizare: 2022 

Surse de fiﾐaﾐțare: Buget local, fonduri guvernamentale (PNDL II) 

Beneficiari: Populația și ﾏediul de afaIeri diﾐ Coﾏuﾐa Gornet 

 

Nr. 

crt. 

AItivități derulate peﾐtru iﾏpleﾏeﾐtarea 
proiectului 

Surse de 

fiﾐaﾐțare 

Indicatori de 

rezultat 

Termen de 

implementare 

1.  
Elaborarea notei conceptuale pentru justificarea 
ﾐeIesității și opoヴtuﾐității ヴealizăヴii pヴoieItului. Buget local 

Nota IoﾐIeptuală -
elaHoヴată 

Realizat 

2.  

Elaborarea temei de proiectare pentru a exprima 
iﾐteﾐțiile iﾐ┗estițioﾐale și ﾐe┗oile fuﾐIțioﾐale ale 

beneficiarului proiectului, e┗ideﾐțiate îﾐ ﾐota 
IoﾐIeptuală, deteヴﾏiﾐâﾐd IoﾐIepția de ヴealizaヴe 

a oHieIti┗ului de iﾐ┗estiții, îﾐ fuﾐIție de 
Ioﾐdițioﾐăヴile tehﾐiIe, uヴHaﾐistiIe geﾐeヴale ale 

Buget local 
Tema de proiectare - 

elaHoヴată 
Realizat 
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Nr. 
crt. 

AItivități derulate peﾐtru iﾏpleﾏeﾐtarea 
proiectului 

Surse de 
fiﾐaﾐțare 

Indicatori de 
rezultat 

Termen de 

implementare 

aﾏplasaﾏeﾐtului, de pヴoteIție a ﾏediului ﾐatuヴal 
și a patrimoniului cultural sau alte coﾐdițioﾐăヴi 

specifice ale proiectului. 

3.  
Deヴulaヴea pヴoIeduヴiloヴ de aIhiziții ﾐeIesaヴe 

peﾐtヴu atヴiHuiヴea IoﾐtヴaItului de aIhiziție puHliIă 
îﾐ ┗edeヴea elaHoヴăヴii studiului de fezaHilitate. 

Buget local 
Contract de servicii 

atribuit 
Realizat 

4.  

Elaborarea studiului de fezabilitate prin care 
pヴoieItaﾐtul, făヴă a se liﾏita la datele și 

iﾐfoヴﾏațiile Iupヴiﾐse îﾐ ﾐota IoﾐIeptuală și îﾐ 
teﾏa de pヴoieItaヴe, aﾐalizează, fuﾐdaﾏeﾐtează și 
pヴopuﾐe ﾏiﾐiﾏuﾏ două sIeﾐaヴii/opțiuni tehnico-

eIoﾐoﾏiIe difeヴite, ヴeIoﾏaﾐdâﾐd, justifiIat și 
doIuﾏeﾐtat, sIeﾐaヴiul/opțiuﾐea tehﾐiIo-
eIoﾐoﾏiIふăぶ optiﾏふăぶ peﾐtヴu ヴealizaヴea 

proiectului. 
Îﾐ aIeastă fază se ヴealizează sIhița Ioﾏpletă a 

pヴoieItului și studiile ﾏeﾐite a staHili IoヴeIt 
dimensiunea proiectului, evaluarea impactului de 

ﾏediu, pヴeIuﾏ și alte studii ﾐeIesaヴe ヴealizăヴii 
proiectului. 

Peﾐtヴu Ia uﾐ pヴoieIt să poată tヴeIe îﾐ etapele 
uヴﾏătoaヴe, studiul de fezaHilitate este ﾐeIesaヴ să 

fie apヴoHat îﾐ Ioﾐdițiile legii. 

Buget local 
Studiu de 

fezabilitate - 
elaborat 

Realizat 

5.  
Elaborarea devizului general care este partea 

Ioﾏpoﾐeﾐtă a studiului de fezaHilitate pヴiﾐ Iaヴe Buget local 
Deviz general - 

elaborat 
Realizat 
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Nr. 
crt. 

AItivități derulate peﾐtru iﾏpleﾏeﾐtarea 
proiectului 

Surse de 
fiﾐaﾐțare 

Indicatori de 
rezultat 

Termen de 

implementare 

se staHilește ┗aloaヴea totală estiﾏati┗ă, 
e┝pヴiﾏată îﾐ lei, a Iheltuieliloヴ ﾐeIesaヴe ヴealizăヴii 

proiectului. 

6.  
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
pヴoieItului pヴiﾐ Hotăヴâヴea Coﾐsiliului LoIal. 

Nu iﾏpliIă 
cheltuieli 

HCL - aprobat Realizat 

7.  
IdeﾐtifiIaヴea și asiguヴaヴea foﾐduヴiloヴ ﾐeIesaヴe 

iﾏpleﾏeﾐtăヴii pヴoieItului. 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale 
(PNDL II) 

Fonduri necesare 
asigurate 

Realizat 

8.  

Deヴulaヴea pヴoIeduヴiloヴ de aIhiziții ﾐeIesaヴe 
peﾐtヴu atヴiHuiヴea IoﾐtヴaItului de aIhiziție puHliIă 
îﾐ ┗edeヴea elaHoヴăヴii pヴoieItului tehﾐiI și peﾐtヴu 

e┝eIuția luIヴăヴiloヴ. 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale 
(PNDL II) 

CoﾐtヴaIt de luIヴăヴi 
atribuit 

Realizat 

9.  
ElaHoヴaヴea doIuﾏeﾐtației peﾐtヴu eﾏiteヴea 

autoヴizației de Ioﾐstヴuiヴe. 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale 
(PNDL II) 

DoIuﾏeﾐtație 
pentru emiterea 
autoヴizației de 

construire - 
elaHoヴată 

Realizat 

10.  OHțiﾐeヴea autoヴizației de Ioﾐstヴuiヴe. 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale 
(PNDL II) 

Autoヴizația de 
construire - oHțiﾐută 

Realizat 

11.  
ElaHoヴaヴea pヴoieItului tehﾐiI de e┝eIuție pヴiﾐ 

Iaヴe pヴoieItaﾐtul dez┗oltă, detaliază și, după Iaz, 
optiﾏizează, pヴiﾐ propuneri tehnice, 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale 

PヴoieItul tehﾐiI și 
detaliile de e┝eIuție 

- elaborate 
Realizat 
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Nr. 
crt. 

AItivități derulate peﾐtru iﾏpleﾏeﾐtarea 
proiectului 

Surse de 
fiﾐaﾐțare 

Indicatori de 
rezultat 

Termen de 

implementare 

sIeﾐaヴiul/opțiuﾐea apヴoHatふăぶ îﾐ Iadヴul studiului 
de fezabilitate. 

“oluția tehﾐiIă poate fi defiﾐiti┗ată oヴi adaptată 
tehnologiilor adecvate aplicabile pentru 

ヴealizaヴea pヴoieItului, îﾐ Ioﾐdițiile ヴespeItăヴii 
indicatorilor tehnico-econoﾏiIi apヴoHați și a 

autoヴizației de Ioﾐstヴuiヴe. 
Totodată, se elaHoヴează și detaliile tehﾐiIe de 

e┝eIuție pヴiﾐ Iaヴe e┝pliIitează soluțiile de 
alIătuiヴe, asaﾏHlaヴe, e┝eIutaヴe, ﾏoﾐtaヴe și alte 
aseﾏeﾐea opeヴațiuﾐi pヴi┗iﾐd păヴți/eleﾏeﾐte de 
IoﾐstヴuIție oヴi de iﾐstalații afeヴeﾐte aIesteia și 
Iaヴe iﾐdiIă diﾏeﾐsiuﾐi, ﾏateヴiale, tehﾐologii de 

e┝eIuție, pヴeIuﾏ și legătuヴi îﾐtヴe eleﾏeﾐtele 
constructive structurale/ nestructurale ale 

proiectului. 

(PNDL II) 

12.  

ApヴoHaヴea pヴoieItului tehﾐiI și a detaliiloヴ de 
e┝eIuție de Iătヴe HeﾐefiIiaヴ, după Ie au fost 
┗eヴifiIate de Iătヴe speIialiști ┗eヴifiIatoヴi de 

pヴoieIte atestați Ioﾐfoヴﾏ legii. 

Nu iﾏpliIă 
cheltuieli 

PヴoieIt tehﾐiI și 
detalii de e┝eIuție - 

aprobate 
Realizat 

13.  
Eﾏiteヴea oヴdiﾐului de îﾐIepeヴe a luIヴăヴiloヴ de 

e┝eIuție. 
Nu iﾏpliIă 
cheltuieli 

Ordin de începere a 
luIヴăヴiloヴ de 

e┝eIuție - emis 
Realizat 

14.  
E┝eIuția luIヴăヴiloヴ afeヴeﾐte pヴoieItului, etapă îﾐ 

Iaヴe se ヴealizează iﾏpleﾏeﾐtaヴea fiziIă a 
Buget local, 

fonduri 
Realizaヴea fiziIă a 

proiectului 
2022 
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Nr. 
crt. 

AItivități derulate peﾐtru iﾏpleﾏeﾐtarea 
proiectului 

Surse de 
fiﾐaﾐțare 

Indicatori de 
rezultat 

Termen de 

implementare 

proiectului. guvernamentale 
(PNDL II) 

15.  
Fiﾐalizaヴea, opeヴaヴea și îﾐtヴețiﾐeヴea pヴoieItului, 
etapă Ie apaヴe odată Ie ヴeIepția și puﾐeヴea îﾐ 

fuﾐIțiuﾐe a pヴoieItului au fost fiﾐalizate. 

Buget local, 
fonduri 

guvernamentale 
(PNDL II) 

Proces-verbal de 
ヴeIepție la 

teヴﾏiﾐaヴea luIヴăヴiloヴ 
și verificarea 
opeヴaHilității 
proiectului 

2022 

16.  
Evaluarea ex-post a proiectului, proces care are 

Ia sIop e┗aluaヴea, e┝pliIaヴea și diseﾏiﾐaヴea 
ヴezultateloヴ oHținute prin realizarea proiectului. 

Buget local 
Nuﾏăヴul de 

utilizatoヴi ai ヴețelei 
de canalizare 

2022 

 

 

 

 

 

Denumirea proiectului: Îﾐfiiﾐțaヴea ヴețelei de gaze îﾐ satul CuiH 

 

Obiectiv specific 2: Dezvoltarea, extiﾐderea, ﾏoderﾐizarea și reaHilitarea rețelelor tehnico-edilitare 

Rezultate așteptate:  
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a) Ireșterea ﾐivelului de fuﾐIțioﾐalitate iﾐteligeﾐtă a iﾐfrastruIturii de distriHuție de gaze ﾐaturale 
utilizate peﾐtru realizarea serviIiului Ioﾏuﾐitar de utilitate puHliIă de aliﾏeﾐtare Iu gaze 
ﾐaturale a populației, îﾐ Ioﾐforﾏitate Iu legislația îﾐ vigoare, priﾐ îﾏHuﾐătățirea flexiHilității, 
siguraﾐței, efiIieﾐței îﾐ operare, preIuﾏ și priﾐ iﾐtegrarea aItivităților de traﾐsport, distriHuție 
și consum final; 

b) asigurarea accesului la serviciul public de distriHuție a gazelor naturale în mod transparent și 

nediscriminatoriu; 

c) asigurarea uﾐor serviIii puHliIe de Ialitate superioară peﾐtru aliﾏeﾐtarea Iu eﾐergie terﾏiIă 
destinate Ilieﾐților noncasnici; 

d) asigurarea utilizării gazelor ﾐaturale îﾐ proIesele de produIție și activitatea Iureﾐtă peﾐtru 
Ireșterea Ioﾏpetitivității Ilieﾐților noncasnici; 

e) asigurarea uﾐor serviIii puHliIe de aliﾏeﾐtare Iu eﾐergie terﾏiIă de Ialitate superioară 
pentru uﾐitățile de îﾐvățăﾏâﾐt, uﾐitățile medicale, precum și alte categorii de iﾐstituții 
publice; 

f) Ireșterea ﾐivelului de flexiHilitate, siguraﾐță, efiIieﾐță îﾐ operare priﾐ iﾏpleﾏeﾐtarea 
conceptului de Smart Energy Transmission System; 

g) reduIerea eﾏisiilor de ﾐoxe îﾐ atﾏosferă Ia urﾏare a utilizării IoﾏHustiHilului solid.  

 

Termen de finalizare: 2024 

Surse de fiﾐaﾐțare: Buget local, Fonduri guvernamentale (Anghel Saligny) 

Beneficiari: Populația și ﾏediul de afaIeri diﾐ Coﾏuﾐa Gornet 

Nr. 
crt. 

AItivități derulate peﾐtru iﾏpleﾏeﾐtarea 
proiectului 

Surse de 
fiﾐaﾐțare 

Indicatori de 
rezultat 

Termen de 

implementare 

1.  
Elaborarea notei conceptuale pentru justificarea 
ﾐeIesității și opoヴtuﾐității ヴealizăヴii pヴoieItului. Buget local 

Nota IoﾐIeptuală -
elaHoヴată 

Realizat 
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Nr. 
crt. 

AItivități derulate peﾐtru iﾏpleﾏeﾐtarea 
proiectului 

Surse de 
fiﾐaﾐțare 

Indicatori de 
rezultat 

Termen de 

implementare 

2.  

Elaborarea temei de proiectare pentru a exprima 
iﾐteﾐțiile iﾐ┗estițioﾐale și ﾐe┗oile fuﾐIțioﾐale ale 

HeﾐefiIiaヴului pヴoieItului, e┗ideﾐțiate îﾐ ﾐota 
IoﾐIeptuală, deteヴﾏiﾐâﾐd IoﾐIepția de ヴealizaヴe 

a oHieIti┗ului de iﾐ┗estiții, îﾐ fuﾐIție de 
Ioﾐdițioﾐăヴile tehﾐiIe, uヴHaﾐistiIe geﾐeヴale ale 

aﾏplasaﾏeﾐtului, de pヴoteIție a ﾏediului ﾐatuヴal 
și a patriﾏoﾐiului Iultuヴal sau alte Ioﾐdițioﾐăヴi 

specifice ale proiectului. 

Buget local 
Tema de proiectare 

- elaHoヴată 
Realizat 

3.  
Deヴulaヴea pヴoIeduヴiloヴ de aIhiziții ﾐeIesaヴe 

peﾐtヴu atヴiHuiヴea IoﾐtヴaItului de aIhiziție puHliIă 
îﾐ ┗edeヴea elaHoヴăヴii studiului de fezabilitate. 

Buget local 
Contract de servicii 

atribuit 
Realizat 

4.  

Elaborarea studiului de fezabilitate prin care 
pヴoieItaﾐtul, făヴă a se liﾏita la datele și 

iﾐfoヴﾏațiile Iupヴiﾐse îﾐ ﾐota IoﾐIeptuală și îﾐ 
teﾏa de pヴoieItaヴe, aﾐalizează, fuﾐdaﾏeﾐtează și 
propuﾐe ﾏiﾐiﾏuﾏ două sIeﾐaヴii/opțiuﾐi tehﾐiIo-

eIoﾐoﾏiIe difeヴite, ヴeIoﾏaﾐdâﾐd, justifiIat și 
doIuﾏeﾐtat, sIeﾐaヴiul/opțiuﾐea tehﾐiIo-
eIoﾐoﾏiIふăぶ optiﾏふăぶ peﾐtヴu ヴealizaヴea 

proiectului. 
Îﾐ aIeastă fază se ヴealizează sIhița Ioﾏpletă a 

pヴoieItului și studiile ﾏeﾐite a stabili corect 
dimensiunea proiectului, evaluarea impactului de 

ﾏediu, pヴeIuﾏ și alte studii ﾐeIesaヴe ヴealizăヴii 

Buget local 
Studiu de 

fezabilitate - 
elaborat 

Realizat 
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Nr. 
crt. 

AItivități derulate peﾐtru iﾏpleﾏeﾐtarea 
proiectului 

Surse de 
fiﾐaﾐțare 

Indicatori de 
rezultat 

Termen de 

implementare 

proiectului. 
Peﾐtヴu Ia uﾐ pヴoieIt să poată tヴeIe îﾐ etapele 

uヴﾏătoaヴe, studiul de fezaHilitate este ﾐeIesaヴ să 
fie apヴoHat îﾐ Ioﾐdițiile legii. 

5.  

Elaborarea devizului general care este partea 
Ioﾏpoﾐeﾐtă a studiului de fezaHilitate pヴiﾐ Iaヴe 

se staHilește ┗aloaヴea totală estiﾏati┗ă, 
e┝pヴiﾏată îﾐ lei, a Iheltuieliloヴ ﾐeIesaヴe ヴealizăヴii 

proiectului. 

Buget local 
Deviz general - 

elaborat 
Realizat 

6.  
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
pヴoieItului pヴiﾐ Hotăヴâヴea Coﾐsiliului LoIal. 

Nu iﾏpliIă 
cheltuieli 

HCL - aprobat Realizat 

7.  
IdeﾐtifiIaヴea și asiguヴaヴea foﾐduヴiloヴ ﾐeIesaヴe 

iﾏpleﾏeﾐtăヴii proiectului. 

Buget local, 
Fonduri 

guvernamentale 
(Anghel Saligny) 

Fonduri necesare 
asigurate 

2022 

8.  

Deヴulaヴea pヴoIeduヴiloヴ de aIhiziții ﾐeIesaヴe 
peﾐtヴu atヴiHuiヴea IoﾐtヴaItului de aIhiziție puHliIă 
îﾐ ┗edeヴea elaHoヴăヴii pヴoieItului tehﾐiI și peﾐtヴu 

execuția luIヴăヴiloヴ. 

Buget local, 
Fonduri 

guvernamentale 
(Anghel Saligny) 

CoﾐtヴaIt de luIヴăヴi 
atribuit 

2023 

9.  
ElaHoヴaヴea doIuﾏeﾐtației peﾐtヴu eﾏiteヴea 

autoヴizației de Ioﾐstヴuiヴe. 

Buget local, 
Fonduri 

guvernamentale 
(Anghel Saligny) 

DoIuﾏeﾐtație 
pentru emiterea 
autoヴizației de 

construire - 
elaHoヴată 

2023 

10.  OHțiﾐeヴea autoヴizației de Ioﾐstヴuiヴe. Buget local, Autoヴizația de 2023 
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Nr. 
crt. 

AItivități derulate peﾐtru iﾏpleﾏeﾐtarea 
proiectului 

Surse de 
fiﾐaﾐțare 

Indicatori de 
rezultat 

Termen de 

implementare 

Fonduri 
guvernamentale 
(Anghel Saligny) 

construire - oHțiﾐută 

11.  

ElaHoヴaヴea pヴoieItului tehﾐiI de e┝eIuție pヴiﾐ 
Iaヴe pヴoieItaﾐtul dez┗oltă, detaliază și, după Iaz, 

optiﾏizează, pヴiﾐ pヴopuﾐeヴi tehﾐiIe, 
sIeﾐaヴiul/opțiuﾐea apヴoHatふăぶ îﾐ Iadヴul studiului 

de fezabilitate. 
“oluția tehﾐiIă poate fi defiﾐiti┗ată oヴi adaptată 

tehnologiilor adecvate aplicabile pentru 
ヴealizaヴea pヴoieItului, îﾐ Ioﾐdițiile ヴespeItăヴii 
indicatorilor tehnico-eIoﾐoﾏiIi apヴoHați și a 

autoヴizației de Ioﾐstヴuiヴe. 
Totodată, se elaHoヴează și detaliile tehﾐiIe de 

e┝eIuție pヴiﾐ Iaヴe e┝pliIitează soluțiile de 
alIătuiヴe, asaﾏHlaヴe, e┝eIutaヴe, ﾏoﾐtaヴe și alte 
aseﾏeﾐea opeヴațiuﾐi pヴi┗iﾐd păヴți/eleﾏeﾐte de 
IoﾐstヴuIție oヴi de iﾐstalații afeヴeﾐte aIesteia și 
Iaヴe iﾐdiIă diﾏeﾐsiuﾐi, ﾏateヴiale, tehﾐologii de 

e┝eIuție, pヴeIuﾏ și legătuヴi îﾐtヴe eleﾏeﾐtele 
constructive structurale/ nestructurale ale 

proiectului. 

Buget local, 
Fonduri 

guvernamentale 
(Anghel Saligny) 

PヴoieItul tehﾐiI și 
detaliile de e┝eIuție 

- elaborate 
2023 

12.  
ApヴoHaヴea pヴoieItului tehﾐiI și a detaliiloヴ de 
e┝eIuție de Iătヴe HeﾐefiIiaヴ, după Ie au fost 
┗eヴifiIate de Iătヴe speIialiști ┗eヴifiIatoヴi de 

Nu iﾏpliIă 
cheltuieli 

PヴoieIt tehﾐiI și 
detalii de e┝eIuție - 

aprobate 
2023 
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Nr. 
crt. 

AItivități derulate peﾐtru iﾏpleﾏeﾐtarea 
proiectului 

Surse de 
fiﾐaﾐțare 

Indicatori de 
rezultat 

Termen de 

implementare 

pヴoieIte atestați Ioﾐfoヴﾏ legii. 

13.  
Eﾏiteヴea oヴdiﾐului de îﾐIepeヴe a luIヴăヴiloヴ de 

e┝eIuție. 
Nu iﾏpliIă 
cheltuieli 

Ordin de începere a 
luIヴăヴiloヴ de 

e┝eIuție - emis 
2023 

14.  
E┝eIuția luIヴăヴiloヴ afeヴeﾐte pヴoieItului, etapă îﾐ 

Iaヴe se ヴealizează iﾏpleﾏeﾐtaヴea fiziIă a 
proiectului. 

Buget local, 
Fonduri 

guvernamentale 
(Anghel Saligny) 

Realizaヴea fiziIă a 
proiectului 

2023-2024 

15.  
Fiﾐalizaヴea, opeヴaヴea și îﾐtヴețiﾐeヴea pヴoieItului, 
etapă Ie apaヴe odată Ie ヴeIepția și puﾐeヴea în 

fuﾐIțiuﾐe a pヴoieItului au fost fiﾐalizate. 

Buget local, 
Fonduri 

guvernamentale 
(Anghel Saligny) 

Proces-verbal de 
ヴeIepție la 

teヴﾏiﾐaヴea luIヴăヴiloヴ 
și verificarea 
opeヴaHilității 
proiectului 

2024 

16.  
Evaluarea ex-post a proiectului, proces care are 

ca scop e┗aluaヴea, e┝pliIaヴea și diseﾏiﾐaヴea 
ヴezultateloヴ oHțiﾐute pヴiﾐ ヴealizaヴea pヴoieItului. 

Buget local 
Nuﾏăヴul de 

utilizatoヴi ai ヴețelei 
de gaze naturale 

2024 

 

 

Denumirea proiectului: Îﾐfiiﾐțaヴea uﾐui zoﾐe de agヴeﾏeﾐt destiﾐată uﾐoヴ aIti┗ități ヴeIヴeati┗e îﾐ zoﾐa „La ţateヴieざ 

 

Obiectiv specific 5: Adﾏiﾐistrație puHliIă loIală orieﾐtată Iătre Ietățeﾐi 
Obiectiv specific 18: Iﾐvestiții duraHile îﾐ doﾏeﾐiile Iultural și sportiv publice 
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Rezultate așteptate:  
a) ÎﾏHuﾐătățirea Ialității vieții loIuitorilor diﾐ Ioﾏuﾐa Gornet; 

b) asigurarea unui mediu plăIut loIuitorilor diﾐ Ioﾏuﾐă; 

c) îﾐIurajarea aItivităților sportive. 

 

Termen de finalizare: 2024 

Surse de fiﾐaﾐțare: Buget local, fonduri guvernamentale (CNI) 

Beneficiari: Populația diﾐ Ioﾏuﾐa Gorﾐet 

 

Nr. 
crt. 

AItivități derulate pentru implementarea 

proiectului 

Surse de 

fiﾐaﾐțare 
Indicatori de rezultat 

Termen de 

implementare 

1.  
Elaborarea notei conceptuale pentru justificarea 
ﾐeIesității și opoヴtuﾐității ヴealizăヴii pヴoieItului. Buget local 

Nota IoﾐIeptuală -
elaHoヴată 

Realizat 

2.  

Elaborarea temei de proiectare pentru a exprima 
iﾐteﾐțiile iﾐ┗estițioﾐale și ﾐe┗oile fuﾐIțioﾐale ale 

HeﾐefiIiaヴului pヴoieItului, e┗ideﾐțiate îﾐ ﾐota 
IoﾐIeptuală, deteヴﾏiﾐâﾐd IoﾐIepția de ヴealizaヴe 

a oHieIti┗ului de iﾐ┗estiții, îﾐ fuﾐIție de 
Ioﾐdițioﾐăヴile tehnice, urbanistice generale ale 

aﾏplasaﾏeﾐtului, de pヴoteIție a ﾏediului ﾐatuヴal 
și a patヴiﾏoﾐiului Iultuヴal sau alte Ioﾐdițioﾐăヴi 

specifice ale proiectului. 

Buget local 
Tema de proiectare - 

elaHoヴată 
Realizat 

3.  
Deヴulaヴea pヴoIeduヴiloヴ de aIhiziții ﾐeIesare 

peﾐtヴu atヴiHuiヴea IoﾐtヴaItului de aIhiziție puHliIă 
îﾐ ┗edeヴea elaHoヴăヴii studiului de fezaHilitate. 

Buget local 
Contract de servicii 

atribuit 
Realizat 

4.  
Elaborarea studiului de fezabilitate prin care 

pヴoieItaﾐtul, făヴă a se liﾏita la datele și Buget local 
Studiu de fezabilitate 

- elaborat 
Realizat 
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Nr. 
crt. 

AItivități derulate pentru implementarea 

proiectului 

Surse de 

fiﾐaﾐțare 
Indicatori de rezultat 

Termen de 

implementare 

iﾐfoヴﾏațiile Iupヴiﾐse îﾐ ﾐota IoﾐIeptuală și îﾐ 
teﾏa de pヴoieItaヴe, aﾐalizează, fuﾐdaﾏeﾐtează și 
pヴopuﾐe ﾏiﾐiﾏuﾏ două sIeﾐaヴii/opțiuﾐi tehﾐiIo-

eIoﾐoﾏiIe difeヴite, ヴeIoﾏaﾐdâﾐd, justifiIat și 
doIuﾏeﾐtat, sIeﾐaヴiul/opțiuﾐea tehﾐiIo-
eIoﾐoﾏiIふăぶ optiﾏふăぶ peﾐtヴu ヴealizarea 

proiectului. 
Îﾐ aIeastă fază se ヴealizează sIhița Ioﾏpletă a 

pヴoieItului și studiile ﾏeﾐite a staHili IoヴeIt 
dimensiunea proiectului, evaluarea impactului de 

ﾏediu, pヴeIuﾏ și alte studii ﾐeIesaヴe ヴealizăヴii 
proiectului. 

Peﾐtヴu Ia uﾐ pヴoieIt să poată tヴece în etapele 
uヴﾏătoaヴe, studiul de fezaHilitate este ﾐeIesaヴ să 

fie apヴoHat îﾐ Ioﾐdițiile legii. 

5.  

Elaborarea devizului general care este partea 
Ioﾏpoﾐeﾐtă a studiului de fezaHilitate pヴiﾐ Iaヴe se 
staHilește ┗aloaヴea totală estiﾏati┗ă, e┝pヴiﾏată îﾐ 
lei, a Iheltuieliloヴ ﾐeIesaヴe ヴealizăヴii pヴoieItului. 

Buget local 
Deviz general - 

elaborat 
Realizat 

6.  
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
pヴoieItului pヴiﾐ Hotăヴâヴea Coﾐsiliului LoIal. 

Nu iﾏpliIă 
cheltuieli 

HCL - aprobat Realizat 

7.  
Depuﾐeヴea pヴoieItului la Coﾏpaﾐia Națioﾐală de 

Iﾐ┗estiții peﾐtヴu oHțiﾐeヴea fiﾐaﾐțăヴii 
Buget local 

CNI 
OHțiﾐeヴe fiﾐaﾐțaヴe 2022 

8.  
Deヴulaヴea pヴoIeduヴiloヴ de aIhiziții ﾐeIesaヴe 

peﾐtヴu atヴiHuiヴea IoﾐtヴaItului de aIhiziție puHliIă CNI 
Contract de luIヴăヴi 

atribuit 
2022 
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implementare 

Ie aヴe Ia oHieIt ヴealizaヴea pヴoieItului tehﾐiI și 
e┝eIuția luIヴăヴiloヴ peﾐtヴu ヴealizaヴea oHieIti┗ului 

de iﾐ┗estiții - AIti┗itate Iooヴdoﾐată de CNI. 

9.  
ElaHoヴaヴea doIuﾏeﾐtației peﾐtヴu eﾏiteヴea 

autoヴizației de Ioﾐstヴuiヴe - AIti┗itate Iooヴdoﾐată 
de CNI. 

CNI 

DoIuﾏeﾐtație peﾐtヴu 
eﾏiteヴea autoヴizației 

de contruire - 
elaHoヴată 

2022 

10.  
OHțiﾐeヴea autoヴizației de Ioﾐstヴuiヴe - Activitate 

Iooヴdoﾐată de CNI. CNI 
Autoヴizația de 

construire - oHțiﾐută 
2022 

11.  

Elaborarea proiectului tehniI de e┝eIuție pヴiﾐ Iaヴe 
pヴoieItaﾐtul dez┗oltă, detaliază și, după Iaz, 

optiﾏizează, pヴiﾐ pヴopuﾐeヴi tehﾐiIe, 
sIeﾐaヴiul/opțiuﾐea apヴoHatふăぶ îﾐ Iadヴul studiului 

de fezabilitate. 
“oluția tehﾐiIă poate fi defiﾐiti┗ată oヴi adaptată 

tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea 
pヴoieItului, îﾐ Ioﾐdițiile ヴespeItăヴii iﾐdiIatoヴiloヴ 
tehnico-eIoﾐoﾏiIi apヴoHați și a autoヴizației de 

construire. 
Totodată, se elaHoヴează și detaliile tehﾐiIe de 

e┝eIuție pヴiﾐ Iaヴe e┝pliIitează soluțiile de 
alIătuiヴe, asaﾏHlaヴe, e┝eIutaヴe, ﾏoﾐtaヴe și alte 
aseﾏeﾐea opeヴațiuﾐi pヴi┗iﾐd păヴți/eleﾏeﾐte de 
IoﾐstヴuIție oヴi de iﾐstalații afeヴeﾐte aIesteia și 
Iaヴe iﾐdiIă diﾏeﾐsiuﾐi, ﾏateヴiale, tehﾐologii de 

CNI 
PヴoieItul tehﾐiI și 

detaliiile de e┝eIuție 
- elaborate 

2022 
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e┝eIuție, pヴeIuﾏ și legătuヴi îﾐtヴe eleﾏeﾐtele 
constructive structurale/ nestructurale ale 
proiectului - AIti┗itate Iooヴdoﾐată de CNI. 

12.  

ApヴoHaヴea pヴoieItului tehﾐiI și a detaliiloヴ de 
e┝eIuție de Iătヴe HeﾐefiIiaヴ, după Ie au fost 
┗eヴifiIate de Iătヴe speIialiști ┗eヴifiIatoヴi de 
proieIte atestați Ioﾐfoヴﾏ legii - Activitate 

Iooヴdoﾐată de CNI. 

Nu iﾏpliIă 
cheltuieli 

PヴoieIt tehﾐiI și 
detalii de e┝eIuție - 

aprobate 
2022 

13.  
Eﾏiteヴea oヴdiﾐului de îﾐIepeヴe a luIヴăヴiloヴ de 

e┝eIuție - AIti┗itate Iooヴdoﾐată de CNI. 
Nu iﾏpliIă 
cheltuieli 

Ordin de începere a 
luIヴăヴiloヴ de e┝eIuție 

- emis 
2023 

14.  
E┝eIuția luIヴăヴiloヴ afeヴeﾐte pヴoieItului, etapă îﾐ 

Iaヴe se ヴealizează iﾏpleﾏeﾐtaヴea fiziIă a 
proiectului - AIti┗itate Iooヴdoﾐată de CNI. 

CNI 
Realizaヴea fiziIă a 

proiectului 
2023-2024 

15.  

Finalizarea, operarea și îﾐtヴețiﾐeヴea pヴoieItului, 
etapă Ie apaヴe odată Ie ヴeIepția și puﾐeヴea îﾐ 

fuﾐIțiuﾐe a pヴoieItului au fost fiﾐalizate AIti┗itate 
Iooヴdoﾐată de CNI. 

CNI 

Proces-verbal de 
ヴeIepție la 

teヴﾏiﾐaヴea luIヴăヴiloヴ 
și verificarea 
opeヴaHilității 
proiectului 

2024 

16.  
Evaluarea ex-post a proiectului, proces care are ca 

sIop e┗aluaヴea, e┝pliIaヴea și diseﾏiﾐaヴea 
ヴezultateloヴ oHțiﾐute pヴiﾐ ヴealizaヴea pヴoieItului. 

Buget local 

Nuﾏăヴul ele┗iloヴ Iaヴe 
HeﾐefiIiază de 

extinderea, 
ﾏodeヴﾐizaヴea și 
ヴeaHilitaヴea șIolii 

2024 
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Aurel Solacolu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea proiectului: Asfaltaヴea stヴăziloヴ și a fuﾐdătuヴiloヴ diﾐ Ioﾏuﾐa Goヴﾐet 

 

Obiectiv specific ヱ: Dezvoltarea, extiﾐderea, ﾏoderﾐizarea și reaHilitarea iﾐfrastruIturii rutiere  
Rezultate așteptate:  

a) Ireșterea siguraﾐței rutiere; 

b) Ireșterea confortului; 
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c) reducerea prafului; 

d) reducerea zgomotului; 

e) reducerea timpului de deplasare a locuitorilor; 

f) reducerea consumului de carburant. 

 

 

Termen de finalizare: 2024 

Surse de fiﾐaﾐțare: Buget local, fonduri guvernamentale (Anghel Saligny) 

Beneficiari: Populația și ﾏediul de afaIeri diﾐ Coﾏuﾐa Gorﾐet 

 

Nr. 
crt. 

AItivități derulate peﾐtru iﾏpleﾏeﾐtarea 
proiectului 

Surse de 
fiﾐaﾐțare 

Indicatori de 
rezultat 

Termen de 

implementare 

1.  
Elaborarea notei conceptuale pentru justificarea 
ﾐeIesității și opoヴtuﾐității ヴealizăヴii pヴoieItului. Buget local 

Nota IoﾐIeptuală -
elaHoヴată 

Realizat 

2.  

Elaborarea temei de proiectare pentru a exprima 
iﾐteﾐțiile iﾐ┗estițioﾐale și ﾐe┗oile fuﾐIțioﾐale ale 

HeﾐefiIiaヴului pヴoieItului, e┗ideﾐțiate îﾐ ﾐota 
IoﾐIeptuală, deteヴﾏiﾐâﾐd IoﾐIepția de realizare 

a oHieIti┗ului de iﾐ┗estiții, îﾐ fuﾐIție de 
Ioﾐdițioﾐăヴile tehﾐiIe, uヴHaﾐistiIe geﾐeヴale ale 

aﾏplasaﾏeﾐtului, de pヴoteIție a ﾏediului ﾐatuヴal 
și a patヴiﾏoﾐiului Iultuヴal sau alte Ioﾐdițioﾐăヴi 

specifice ale proiectului. 

Buget local 
Tema de proiectare 

- elaHoヴată 
Realizat 

3.  

Deヴulaヴea pヴoIeduヴiloヴ de aIhiziții ﾐeIesaヴe 
peﾐtヴu atヴiHuiヴea IoﾐtヴaItului de aIhiziție puHliIă 

îﾐ ┗edeヴea elaHoヴăヴii e┝peヴtizei tehﾐiIe a 
IoﾐstヴuIțiiloヴ e┝isteﾐte și a studiiloヴ, audituヴiloヴ 

Buget local 
Contract de servicii 

atribuit 
Realizat 
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implementare 

ori analizelor de specialitate. 

4.  
ElaHoヴaヴea e┝peヴtizei tehﾐiIe a IoﾐstヴuIțiiloヴ 

e┝isteﾐte și a studiiloヴ, audituヴiloヴ oヴi aﾐalizeloヴ 
de specialitate. 

Buget local 
E┝peヴtiza tehﾐiIă a 

IoﾐstヴuIțiiloヴ 
existente - elaHoヴată 

Realizat 

5.  

Derulaヴea pヴoIeduヴiloヴ de aIhiziții ﾐeIesaヴe 
peﾐtヴu atヴiHuiヴea IoﾐtヴaItului de aIhiziție puHliIă 
îﾐ ┗edeヴea elaHoヴăヴii doIuﾏeﾐtației de a┗izaヴe a 

luIヴăヴiloヴ de iﾐteヴ┗eﾐții. 

Buget local 
Contract de servicii 

atribuit 
Realizat 

6.  

ElaHoヴaヴea doIuﾏeﾐtației de a┗izaヴe a luIヴăヴiloヴ 
de iﾐteヴ┗eﾐții. 

Peﾐtヴu Ia uﾐ pヴoieIt să poată tヴeIe îﾐ etapele 
uヴﾏătoaヴe, doIuﾏeﾐtația de a┗izaヴe a luIヴăヴiloヴ 

de iﾐteヴ┗eﾐții este ﾐeIesaヴ să fie apヴoHată îﾐ 
Ioﾐdițiile legii. 

Buget local 

DoIuﾏeﾐtația de 
a┗izaヴe a luIヴăヴiloヴ 

de iﾐteヴ┗eﾐții - 
elaHoヴată 

Realizat 

7.  

Elaborarea devizului general care este partea 
Ioﾏpoﾐeﾐtă a doIuﾏeﾐtației de a┗izaヴe a 

luIヴăヴiloヴ de iﾐteヴ┗eﾐții pヴiﾐ Iaヴe se staHilește 
┗aloaヴea totală estiﾏati┗ă, e┝pヴiﾏată îﾐ lei, a 

Iheltuieliloヴ ﾐeIesaヴe ヴealizăヴii pヴoieItului. 

Buget local 
Deviz general - 

elaborat 
Realizat 

8.  
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
pヴoieItului pヴiﾐ Hotăヴâヴea Coﾐsiliului LoIal. 

Nu iﾏpliIă 
cheltuieli 

HCL - aprobat Realizat 

9.  
Deヴulaヴea pヴoIeduヴiloヴ de aIhiziții ﾐeIesaヴe 

pentru atribuirea contractului de aIhiziție puHliIă 
îﾐ ┗edeヴea elaHoヴăヴii pヴoieItului tehﾐiI. 

Buget local 
Contract de servicii 

atribuit 
Realizat 

10.  ElaHoヴaヴea doIuﾏeﾐtației peﾐtヴu eﾏiteヴea Buget local DoIuﾏeﾐtație Realizat 
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proiectului 
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fiﾐaﾐțare 

Indicatori de 
rezultat 

Termen de 

implementare 

autoヴizației de Ioﾐstヴuiヴe. pentru emiterea 
autoヴizației de 

construire - 
elaHoヴată 

11.  OHțiﾐeヴea autoヴizației de Ioﾐstヴuiヴe. Buget local 
Autoヴizația de 

construire - oHțiﾐută 
Realizat 

12.  

ElaHoヴaヴea pヴoieItului tehﾐiI de e┝eIuție pヴiﾐ 
Iaヴe pヴoieItaﾐtul dez┗oltă, detaliază și, după Iaz, 

optiﾏizează, pヴiﾐ pヴopuﾐeヴi tehﾐiIe, 
sIeﾐaヴiul/opțiuﾐea apヴoHatふăぶ îﾐ Iadヴul studiului 

de fezabilitate. 
“oluția tehﾐiIă poate fi defiﾐiti┗ată oヴi adaptată 

tehnologiilor adecvate aplicabile pentru 
ヴealizaヴea pヴoieItului, îﾐ Ioﾐdițiile ヴespeItăヴii 
indicatorilor tehnico-eIoﾐoﾏiIi apヴoHați și a 

autoヴizației de Ioﾐstヴuiヴe. 
Totodată, se elaHoヴează și detaliile tehﾐiIe de 

e┝eIuție pヴiﾐ Iaヴe e┝pliIitează soluțiile de 
alIătuiヴe, asaﾏHlaヴe, e┝eIutaヴe, ﾏoﾐtaヴe și alte 
aseﾏeﾐea opeヴațiuﾐi pヴi┗iﾐd păヴți/eleﾏeﾐte de 
IoﾐstヴuIție oヴi de iﾐstalații afeヴeﾐte aIesteia și 
Iaヴe iﾐdiIă diﾏeﾐsiuﾐi, ﾏateヴiale, tehﾐologii de 

e┝eIuție, pヴeIuﾏ și legătuヴi îﾐtヴe eleﾏeﾐtele 
constructive structurale/ nestructurale ale 

proiectului. 

Buget local 
PヴoieItul tehﾐiI și 

detaliile de e┝eIuție 
- elaborate 

Realizat 
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Nr. 
crt. 

AItivități derulate peﾐtru iﾏpleﾏeﾐtarea 
proiectului 

Surse de 
fiﾐaﾐțare 

Indicatori de 
rezultat 

Termen de 

implementare 

13.  

Aprobarea proieItului tehﾐiI și a detaliiloヴ de 
e┝eIuție de Iătヴe HeﾐefiIiaヴ, după Ie au fost 
┗eヴifiIate de Iătヴe speIialiști ┗eヴifiIatoヴi de 

pヴoieIte atestați Ioﾐfoヴﾏ legii. 

Nu iﾏpliIă 
cheltuieli 

PヴoieIt tehﾐiI și 
detalii de e┝eIuție - 

aprobate 
Realizat 

14.  
Identificarea și asigurarea fondurilor necesare 

iﾏpleﾏeﾐtăヴii pヴoieItului. 

Buget local, 
Fonduri 

guvernamentale 
(Anghel Saligny) 

Fonduri necesare 
asigurate 

2022 

15.  
Deヴulaヴea pヴoIeduヴiloヴ de aIhiziții ﾐeIesaヴe 

peﾐtヴu atヴiHuiヴea IoﾐtヴaItului de aIhiziție puHliIă 
în vederea e┝eIutăヴii oHieIti┗ului de iﾐ┗estiții. 

Buget local, 
Fonduri 

guvernamentale 
(Anghel Saligny) 

CoﾐtヴaIt de luIヴăヴi 
atribuit 

2022 

16.  
Eﾏiteヴea oヴdiﾐului de îﾐIepeヴe a luIヴăヴiloヴ de 

e┝eIuție. 
Nu iﾏpliIă 
cheltuieli 

Ordin de începere a 
luIヴăヴiloヴ de 

e┝eIuție - emis 
2023 

17.  
E┝eIuția luIヴăヴiloヴ afeヴeﾐte pヴoieItului, etapă îﾐ 

Iaヴe se ヴealizează iﾏpleﾏeﾐtaヴea fiziIă a 
proiectului. 

Buget local, 
Fonduri 

guvernamentale 
(Anghel Saligny) 

Realizaヴea fiziIă a 
proiectului 

2023-2024 

18.  
Fiﾐalizaヴea, opeヴaヴea și îﾐtヴețiﾐeヴea pヴoieItului, 
etapă Ie apaヴe odată Ie ヴeIepția și puﾐeヴea îﾐ 

fuﾐIțiuﾐe a pヴoieItului au fost fiﾐalizate. 

Buget local, 
Fonduri 

guvernamentale 
(Anghel Saligny) 

Proces-verbal de 
ヴeIepție la 

teヴﾏiﾐaヴea luIヴăヴiloヴ 
și verificarea 
opeヴaHilității 
proiectului 

2024 
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Nr. 
crt. 

AItivități derulate peﾐtru iﾏpleﾏeﾐtarea 
proiectului 

Surse de 
fiﾐaﾐțare 

Indicatori de 
rezultat 

Termen de 

implementare 

19.  
Evaluarea ex-post a proiectului, proces care are 

Ia sIop e┗aluaヴea, e┝pliIaヴea și diseﾏiﾐaヴea 
ヴezultateloヴ oHțiﾐute pヴiﾐ ヴealizaヴea pヴoieItului. 

Buget local 
Nuﾏăヴul de 

utilizatoヴi ai ヴețelei 
de gaze naturale 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea proiectului: Extinderea trotuaヴului pe stヴada PヴiﾐIipală diﾐ satul Goヴﾐet ふde la Iasa de gaze pâﾐă la 
ieșiヴea diﾐ sat spヴe păduヴeぶ 

 

Obiectiv specific ヱ: Dezvoltarea, extiﾐderea, ﾏoderﾐizarea și reaHilitarea iﾐfrastruIturii rutiere  
Rezultate așteptate:  

g) Ireșterea siguraﾐței rutiere; 

h) Ireșterea Ioﾐfortului; 
i) reducerea prafului; 

j) reducerea zgomotului; 
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k) reducerea timpului de deplasare a locuitorilor; 

l) reducerea consumului de carburant. 

 

 

Termen de finalizare: 2024 

Surse de fiﾐaﾐțare: Buget local, fonduri guvernamentale (Anghel Saligny) 

Beneficiari: Populația din Comuna Gornet 

 

Nr. 
crt. 

AItivități derulate peﾐtru iﾏpleﾏeﾐtarea 
proiectului 

Surse de 
fiﾐaﾐțare 

Indicatori de 
rezultat 

Termen de 

implementare 

1.  
Elaborarea notei conceptuale pentru justificarea 
ﾐeIesității și opoヴtuﾐității ヴealizăヴii pヴoiectului. 

Buget local 
Nota IoﾐIeptuală -

elaHoヴată 
Realizat 

2.  

Elaborarea temei de proiectare pentru a exprima 
iﾐteﾐțiile iﾐ┗estițioﾐale și ﾐe┗oile fuﾐIțioﾐale ale 

HeﾐefiIiaヴului pヴoieItului, e┗ideﾐțiate îﾐ ﾐota 
IoﾐIeptuală, deteヴﾏiﾐâﾐd IoﾐIepția de ヴealizare 

a oHieIti┗ului de iﾐ┗estiții, îﾐ fuﾐIție de 
Ioﾐdițioﾐăヴile tehﾐiIe, uヴHaﾐistiIe geﾐeヴale ale 

aﾏplasaﾏeﾐtului, de pヴoteIție a ﾏediului ﾐatuヴal 
și a patヴiﾏoﾐiului Iultuヴal sau alte Ioﾐdițioﾐăヴi 

specifice ale proiectului. 

Buget local 
Tema de proiectare 

- elaHoヴată 
Realizat 

3.  
Deヴulaヴea pヴoIeduヴiloヴ de aIhiziții ﾐeIesaヴe 

peﾐtヴu atヴiHuiヴea IoﾐtヴaItului de aIhiziție puHliIă 
îﾐ ┗edeヴea elaHoヴăヴii studiului de fezaHilitate. 

Buget local 
Contract de servicii 

atribuit 
Realizat 

4.  
Elaborarea studiului de fezabilitate prin care 

pヴoieItaﾐtul, făヴă a se liﾏita la datele și 
iﾐfoヴﾏațiile Iupヴiﾐse îﾐ ﾐota IoﾐIeptuală și îﾐ 

Buget local 
Studiu de 

fezabilitate - 
elaborat 

Realizat 
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teﾏa de pヴoieItaヴe, aﾐalizează, fuﾐdaﾏeﾐtează și 
pヴopuﾐe ﾏiﾐiﾏuﾏ două sIeﾐaヴii/opțiuﾐi tehﾐiIo-

eIoﾐoﾏiIe difeヴite, ヴeIoﾏaﾐdâﾐd, justifiIat și 
documentat, sIeﾐaヴiul/opțiuﾐea tehﾐiIo-
eIoﾐoﾏiIふăぶ optiﾏふăぶ peﾐtヴu ヴealizaヴea 

proiectului. 
Îﾐ aIeastă fază se ヴealizează sIhița Ioﾏpletă a 

pヴoieItului și studiile ﾏeﾐite a staHili IoヴeIt 
dimensiunea proiectului, evaluarea impactului de 

ﾏediu, pヴeIuﾏ și alte studii ﾐeIesaヴe ヴealizăヴii 
proiectului. 

Peﾐtヴu Ia uﾐ pヴoieIt să poată tヴeIe îﾐ etapele 
uヴﾏătoaヴe, studiul de fezaHilitate este ﾐeIesaヴ să 

fie apヴoHat îﾐ Ioﾐdițiile legii. 

5.  

Elaborarea devizului general care este partea 
Ioﾏpoﾐeﾐtă a studiului de fezaHilitate pヴiﾐ Iaヴe 

se staHilește ┗aloaヴea totală estiﾏati┗ă, 
e┝pヴiﾏată îﾐ lei, a Iheltuieliloヴ ﾐeIesaヴe ヴealizăヴii 

proiectului. 

Buget local 
Deviz general - 

elaborat 
Realizat 

6.  
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
pヴoieItului pヴiﾐ Hotăヴâヴea Coﾐsiliului LoIal. 

Nu iﾏpliIă 
cheltuieli 

HCL - aprobat Realizat 

7.  
IdeﾐtifiIaヴea și asiguヴaヴea foﾐduヴiloヴ ﾐeIesaヴe 

iﾏpleﾏeﾐtăヴii pヴoieItului. 

Buget local, 
Fonduri 

guvernamentale 
(Anghel Saligny) 

Fonduri necesare 
asigurate 

2022 
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8.  

Deヴulaヴea pヴoIeduヴiloヴ de aIhiziții ﾐeIesaヴe 
peﾐtヴu atヴiHuiヴea IoﾐtヴaItului de aIhiziție puHliIă 

îﾐ ┗edeヴea elaHoヴăヴii pヴoieItului tehﾐiI și a 
e┝eIuției oHieIti┗ului de iﾐ┗estiții. 

Buget local, 
Fonduri 

guvernamentale 
(Anghel Saligny) 

CoﾐtヴaIt de luIヴăヴi 
atribuit 

2022 

9.  
ElaHoヴaヴea doIuﾏeﾐtației peﾐtヴu eﾏiteヴea 

autoヴizației de Ioﾐstヴuiヴe. 

Buget local, 
Fonduri 

guvernamentale 
(Anghel Saligny) 

DoIuﾏeﾐtație 
pentru emiterea 
autoヴizației de 

construire - 
elaHoヴată 

2022 

10.  OHțiﾐeヴea autoヴizației de Ioﾐstヴuiヴe. 

Buget local, 
Fonduri 

guvernamentale 
(Anghel Saligny) 

Autoヴizația de 
construire - oHțiﾐută 

2022 

11.  

ElaHoヴaヴea pヴoieItului tehﾐiI de e┝eIuție pヴiﾐ 
Iaヴe pヴoieItaﾐtul dez┗oltă, detaliază și, după Iaz, 

optiﾏizează, pヴiﾐ pヴopuﾐeヴi tehﾐiIe, 
sIeﾐaヴiul/opțiuﾐea apヴoHatふă) în cadrul studiului 

de fezabilitate. 
“oluția tehﾐiIă poate fi defiﾐiti┗ată oヴi adaptată 

tehnologiilor adecvate aplicabile pentru 
ヴealizaヴea pヴoieItului, îﾐ Ioﾐdițiile ヴespeItăヴii 
indicatorilor tehnico-eIoﾐoﾏiIi apヴoHați și a 

autoヴizației de Ioﾐstヴuiヴe. 
Totodată, se elaHoヴează și detaliile tehﾐiIe de 

e┝eIuție pヴiﾐ Iaヴe e┝pliIitează soluțiile de 

Buget local, 
Fonduri 

guvernamentale 
(Anghel Saligny) 

PヴoieItul tehﾐiI și 
detaliile de e┝eIuție 

- elaborate 
2022 
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alIătuiヴe, asaﾏHlaヴe, e┝eIutaヴe, ﾏoﾐtaヴe și alte 
aseﾏeﾐea opeヴațiuﾐi pヴi┗iﾐd păヴți/eleﾏeﾐte de 
IoﾐstヴuIție oヴi de iﾐstalații afeヴeﾐte aIesteia și 
Iaヴe iﾐdiIă diﾏeﾐsiuni, materiale, tehnologii de 

e┝eIuție, pヴeIuﾏ și legătuヴi îﾐtヴe eleﾏeﾐtele 
constructive structurale/ nestructurale ale 

proiectului. 

12.  

Aprobarea pヴoieItului tehﾐiI și a detaliiloヴ de 
e┝eIuție de Iătヴe HeﾐefiIiaヴ, după Ie au fost 
┗eヴifiIate de Iătヴe speIialiști ┗eヴifiIatoヴi de 

pヴoieIte atestați Ioﾐfoヴﾏ legii. 

Nu iﾏpliIă 
cheltuieli 

PヴoieIt tehﾐiI și 
detalii de e┝eIuție - 

aprobate 
2022 

13.  
Emiterea ordiﾐului de îﾐIepeヴe a luIヴăヴiloヴ de 

e┝eIuție. 
Nu iﾏpliIă 
cheltuieli 

Ordin de începere a 
luIヴăヴiloヴ de 

e┝eIuție - emis 
2023 

14.  
E┝eIuția luIヴăヴiloヴ afeヴeﾐte pヴoieItului, etapă îﾐ 

Iaヴe se ヴealizează iﾏpleﾏeﾐtaヴea fiziIă a 
proiectului. 

Buget local, 
Fonduri 

guvernamentale 
(Anghel Saligny) 

Realizaヴea fiziIă a 
proiectului 

2023-2024 

15.  
Fiﾐalizaヴea, opeヴaヴea și îﾐtヴețiﾐeヴea pヴoieItului, 
etapă Ie apaヴe odată Ie ヴeIepția și puﾐeヴea îﾐ 

fuﾐIțiuﾐe a pヴoieItului au fost fiﾐalizate. 

Buget local, 
Fonduri 

guvernamentale 
(Anghel Saligny) 

Proces-verbal de 
ヴeIepție la 

teヴﾏiﾐaヴea luIヴăヴiloヴ 
și verificarea 
opeヴaHilității 
proiectului 

2024 

16.  Evaluarea ex-post a proiectului, proces care are Buget local Nuﾏăヴul de 2024 
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Ia sIop e┗aluaヴea, e┝pliIaヴea și diseﾏiﾐaヴea 
ヴezultateloヴ oHțiﾐute pヴiﾐ ヴealizaヴea pヴoieItului. 

utilizatoヴi ai ヴețelei 
de gaze naturale 
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ヵ. MONITORI)ARE ȘI EVALUARE 

ヵ.ヱ MODALITĂȚI DE REALI)ARE 

Peﾐtヴu atiﾐgeヴea oHieIti┗ului geﾐeヴal al stヴategiei este ﾐeIesaヴă o stヴiItă 

ﾏoﾐitoヴizaヴe și e┗aluaヴe a aIțiuﾐiloヴ îﾐtヴepヴiﾐse pentru îndeplinirea celor stabilite în 

cadrul strategiei. 

Moﾐitoヴizaヴea îﾐdepliﾐiヴii aIțiuﾐiloヴ staHilite îﾐ Iadヴul stヴategiei de dez┗oltaヴe 

loIală ヴepヴeziﾐtă pヴoIesul Ioﾐtiﾐuu de supヴa┗egheヴe a stadiului pヴoieIteloヴ Iaヴe 

suﾐt sau uヴﾏează să fie iﾏpleﾏeﾐtate. 

Îﾐ faza de ﾏoﾐitoヴizaヴe se ┗eヴifiIă peヴiodiI daIă pヴoieItele îﾐtヴepヴiﾐse la ﾐi┗el 

loIal ヴespeItă plaﾐul de aIțiuﾐe staHilit îﾐ pヴezeﾐta stヴategie. 

E┗aluaヴea stヴategiei aヴe la Hază aﾐaliza ヴezultateloヴ și efeIteloヴ Iヴeate de 

îndeplinirea proiectelor cuprinse în strategie. 

Peﾐtヴu iﾏpaItul stヴategiei se aﾐalizează uヴﾏăヴii iﾐdiIatoヴi: 

 Indicatori de realizare - aIeștia IoﾐtaHilizează Iâte pヴoieIte au fost îﾐdepliﾐite 

față de Iele pヴopuse îﾐ stヴategie; 

 Indicatori de rezultat - ﾏăsoaヴă a┗aﾐtajele ヴesiﾏțite de Heneficiarii finali ai 

aIestoヴ pヴoieIte. IﾐdiIatoヴii de ヴezultat ﾐe aヴată daIă s-a îndeplinit scopul 

pentru care au fost realizate aceste proiecte. 

Monitorizarea va avea loc anual, astfel încât planul de implementare al 

pヴoieIteloヴ să fie ヴespeItat. AIeastă activitate se va realiza cu persoanele 

ヴespoﾐsaHile de la ﾐi┗elul autoヴității puHliIe loIale. 

Evaluarea strategiei de dezvoltare se ┗a faIe după fieIaヴe aﾐ. Coﾏpoﾐeﾐtele 

vizate de evaluare vor include: analiza indicatorilor, analiza rezultatelor asociate 

fieIăヴui pヴoieIt iﾏpleﾏeﾐtat, pヴoieItele aflate îﾐ stadiu de iﾏpleﾏeﾐtaヴe și Iele ale 

Iăヴoヴ iﾏpleﾏeﾐtaヴe ﾐu a fost deﾏaヴată. 
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5.2 RESPONSABILITĂȚI 

Pヴiﾏaヴul ┗a asiguヴa Iooヴdoﾐaヴea de aﾐsaﾏHlu a iﾏpleﾏeﾐtăヴii stヴategiei, îﾐ 

timp ce persoanele responsabile de la ﾐi┗elul pヴiﾏăヴiei ┗oヴ uヴﾏăヴi plaﾐul de aIțiuﾐi 

și ┗oヴ asiguヴa Ioヴelaヴea ageﾐdei și a Hugetului aﾐual al pヴiﾏăヴiei Iu pヴoieItele a┗ute 

îﾐ ┗edeヴe îﾐ plaﾐul de aIțiuﾐi. AIeastă aIti┗itate se ┗a ヴealiza Iu spヴijiﾐul 

responsabilului financiar-contabil. 

Persoaﾐele ヴespoﾐsaHile de la ﾐi┗elul pヴiﾏăヴiei ┗oヴ pヴegăti etapele ﾐeIesaヴe îﾐ 

iﾏpleﾏeﾐtaヴea fieIăヴui proiect stabilit în strategie (elaborarea de studii de 

fezaHilitate, ideﾐtifiIaヴea și aIIesaヴea de fiﾐaﾐțăヴi, iﾏpleﾏeﾐtaヴea efeIti┗ă a 

proiectului). 

Consiliul Local dețiﾐe uﾐ ヴol iﾏpoヴtaﾐt îﾐ ﾏoﾐitoヴizaヴea iﾏpleﾏeﾐtăヴii 

stヴategiei. Astfel, aﾐual, se pヴopuﾐe disIutaヴea îﾐ șediﾐța de Ioﾐsiliu loIal a stadiului 

de iﾏpleﾏeﾐtaヴe a stヴategiei, uヴﾏăヴiﾐd pヴoieItele aflate îﾐ Iuヴs de iﾏpleﾏeﾐtaヴe, 

proiectele în curs de e┗aluaヴe sau pヴoieItele aflate îﾐ pヴegătiヴe. 

Este de datoヴia Ieloヴ iﾏpliIați să fie feヴﾏ aﾐgajați îﾐ asiguヴaヴea efiIieﾐței 

fieIăヴui iﾐstヴuﾏeﾐt pヴoIeduヴal de iﾏpleﾏeﾐtaヴe, uヴﾏăヴiﾐd îﾏHuﾐătățiヴea Ioﾐtiﾐuă 

a aIti┗ității și e┗aluâﾐd peヴﾏaﾐeﾐt stadiul atiﾐs, pentru a avea posibilitatea 

eliﾏiﾐăヴii îﾐ tiﾏp util a defiIieﾐțeloヴ apăヴute. 
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