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Introducere 

 

Consiliul Județean Prahova este puternic angrenat în realizarea unor politici de dezvoltare 

durabilă a județului, acordând o atenție majoră îmbunătățirii calității vieții cetățenilor din 

județul Prahova. 

Strategia de dezvoltare durabilă a Judeţului Prahova pentru perifoada 2021-2027 este elaborată 

în cadrul proiectului „Elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a Judeţului Prahova pentru 

perioada 2021-2027”, cod SIPOCA 542 / cod SMIS 126115, implementat de Consiliul Județean 

Prahova. 

Obiectivul general al proiectului este eficientizarea activității administrației publice locale din 

cadrul Județului Prahova prin implementarea de mecanisme și proceduri standard pentru 

fundamentarea deciziilor și planificare strategică pe termen lung (pentru perioada 2021-2027).  

Proiectul este cofinanţat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 

2014-2020 prin Fondul Social European, Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar 

accesibile și transparente, Operațiunea: Introducerea de sisteme şi standarde comune în 

administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă 

cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice (SCAP) 2014 - 2020. 

În implementarea SCAP 2014-2020, un accent deosebit este deopotrivă pus pe creșterea 

capacității autorităților locale de a prioritiza propriile politici publice locale și de a-și consolida 

sistemul de planificare strategică, pentru creșterea gradului de predictibilitate a procesului 

decizional de la nivelul administrației publice locale. 

Planificarea strategică trebuie să fie însă flexibilă, să răspundă schimbărilor din mediul de 

desfășurare a activității. Presupunerea de la care se pleacă în procesul de planificare strategică 

este aceea că mediul este în continuă schimbare, de cele mai multe ori fiind imprevizibil. Practic, 

planificarea strategică este un proces de luare a deciziilor care să asigure succesul în condiţiile 

unui mediu dinamic. 

Strategia de dezvoltare durabilă a Judeţului Prahova pentru perioada 2021-2027 cuprinde două 

secțiuni: 

o Secțiunea I – ANALIZA situației economico-sociale a județului Prahova; 
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o Secțiunea II - STRATEGIA de dezvoltare durabilă a județului Prahova pentru 

perioada 2021-2027. 

În paralel, în cadrul proiectului a fost elaborat și Planul Strategic Instituțional (PSI) pentru 

perioada 2020-2022. 

“Strategia de dezvoltare durabilă a Judeţului Prahova pentru perioada 2021-2027” este elaborată 

de S.C. PUBLIC RESEARCH S.R.L. cu sprijinul CONSILIULUI JUDEȚEAN PRAHOVA. 

Echipa PUBLIC RESEARCH a fost formată din: 

o Dragoș Dincă – coordonator proiect 

o Adrian Bădilă – expert elaborare strategii, administrație publică 

o Lavinia Andrei – expert dezvoltare durabilă, shimbări climatice 

o Ancuța Vameșu – expert planificare strategică, antreprenoriat 

o Liviu Gheorghe – expert planificare strategică, energie. 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Prahova pentru perioada 2021 – 2027 se concentrează 

pe creșterea calității vieții cetățenilor județului Prahova prin dezvoltarea durabilă a judeţului, 

corelată cu politicile publice asumate atât la nivel județean, cât și cele la nivel regional / național 

/ european / internațional. 

Strategia cuprinde și Planul de măsuri de dezvoltare durabilă a județului Prahova 2021 – 2027, 

care vizează în mod direct acțiunile Consiliului Județean Prahova și indirect tipuri de măsuri ale 

părților interesate, cu impact asupra calității vieții cetățenilor. 

Este recomandabil ca Planul de măsuri 2021 - 2027 să fie actualizat / revizuit la trei ani printr-

un proces participativ care să asigure atât înțelegerea importanței unei abordări integrate bazate 

pe cooperare la nivelul Județului Prahova, cât și suportul și implicarea părților interesate (UAT-

uri din județ, mediul de afaceri, societatea civilă, mediul academic, partidele politice ...) pentru 

implementarea cu succes a strategiei. 
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Context general 

1.1 Oportunități și constrângeri 2021 – 20271 

 

Legislația UE incidentă Obiectivelor de politică (OP) UE facilitează atragerea de fonduri europene 

necesare implementării politicilor de transport, mediu, sănătate, energetică, educație ș.a. ale 

CJ Prahova. 

Oportunitatea accesării fondurilor europene nerambursabile (în contextul planului pentru bugetul 

multianual 2021-2027 și al planului național de relansare subsecvent mecanismului de relansare 

economică ”Next Generation EU” NGEU) facilitează consolidarea capacității CJ Prahova pentru a 

susține relansarea economică la nivelul județului Prahova prin derularea de investiții cu impact 

major asupra creșterii coeziunii socio-economice și teritoriale în județ. 

Interesul crescut al investitorilor pentru valorificarea potenţialului industrial în contextul mutării 

producției din Asia în Țările Europei Centrale și de Est a producătorilor internaționali antrenează 

creșterea capacității CJ Prahova de a atrage resurse private în proiectele cu termen lung de 

implementare, în condiții de incertitudine. 

Dezvoltarea rapidă a noilor tehnologii IT generată și de transferul serviciilor publice în mediul 

online, conduce la necesitatea adaptării de către CJ Prahova a strategiilor / programelor în 

funcţie de potenţialul noilor tehnologii IT, dar și la necesitatea ca autoritatea județeană să 

asigure instruirea personalului cu noile tehnologii IT și să reproiecteze structural și procesual 

serviciile pe care le furnizează cu scopul adaptării și modernizării acestora, precum și al 

îmbunătățirii comunicării și apropierii sale de cetățeni. 

Promovarea şi co-finanţarea producerii energiei verzi la nivelul Uniunii Europene și la nivel 

național generează posibilitatea atragerii de fonduri nerambursabile și implicit creșterea 

capacității instituționale de derulare de investiții de eficientizare energetică și de reducere a 

emisiilor de CO2. 

 

 

1 Sursa: Planului Strategic Instituțional (PSI) pentru perioada 2020-2021 
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Potenţialul de dezvoltare al activităţilor de cercetare-dezvoltare de la nivelul județului Prahova 

permite autorității județene să dezvolte numărul de structuri de dezvoltare locală, precum și 

parteneriatele cu centrele universitare. 

Interesul crescut la nivel internaţional pentru conservarea biodiversităţii generează posibilitatea 

atragerii de fonduri nerambursabile pentru derularea de acțiuni de protejare a ecosistemelor din 

sfera de competență a CJ Prahova. 

Din perspectiva constrângerilor, scăderea populației și tendințele migraționiste determină CJ 

Prahova să modifice și să adapteze în timp util strategiile și programele în funcție de structura 

socială și de dinamica demografică. 

Creşterea şomajului şi sărăciei, precum și securitatea socială scăzută în România (implicit în 

județul Prahova) în actualul context generat de pandemia de SARS-CoV-2 reclamă din partea 

autorității județene identificarea de soluții locale (surse bugetare, creare de locuri de muncă, 

investiții, dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale etc.), acțiune îngreunată de 

constrângerile bugetare ce afectează bugetul local. 

Capacitate limitată de absorbţie la nivel local a fondurilor europene (în special în mediul rural) 

reclamă intervenția CJ Prahova în sprijinul UAT-urilor din județ pentru atenuarea disparităților 

economice de tip rural-urban, acțiune îngreunată în prezența constrângerilor bugetare. 

Necesitatea dezvoltării infrastructurii de transport, de utilități, de învățământ, sanitare, precum 

și cea aferentă serviciilor sociale în județ crează o presiune crescută asupra CJ Prahova pentru 

asigurarea investițiilor în domeniu. 

Implicarea scăzută a cetăţenilor, societăţii civile, mediului de afaceri şi a partenerilor sociali în 

identificarea nevoilor reale şi evaluarea serviciilor oferite acestora conduce la o fundamentare 

defectuoasă a actelor normative adoptate, în special a documentelor programatice și prin 

urmare, insuficienta corelare a acestora cu nevoile și interesele beneficiarilor / cetățenilor. 

Existenţa unui mediu social și divers implică susținerea de către CJ Prahova a investițiilor 

necesare dezvoltării infrastructurii culturale, pentru satisfacerea cererii locale. 

Instabilitatea legislativă afectează procesul de planificare strategică și managementul 

operațional, precum și implementarea deficitară a unor proiecte gestionate de autoritate. 
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Interesul crescut la nivel internaţional pentru conservarea biodiversităţii generează posibilitatea 

atragerii de fonduri nerambursabile pentru derularea de acțiuni de protejare a ecosistemelor din 

sfera de competență a CJ Prahova. 

Poluarea factorilor de mediu (aer, apă, sol) şi pericolul degradării florei şi faunei în zonele 

protejate, manifestate la nivel local, reclamă intensificarea monitorizării evoluției 

ecosistemelor, extinderea parteneriatelor cu părțile interesate din domeniul mediului, precum și 

intensificarea numărului de acțiuni de protecție a populaţiei împotriva efectelor schimbărilor 

climatice. 

Necesitatea respectării normelor UE şi a obligaţiilor asumate la nivel internaţional de România în 

domeniul mediului impune actualizarea permanentă a documentelor programatice promovate de 

CJ Prahova pentru respectarea prevederilor și obligațiilor existente la nivel internaţional în 

domeniu. 

Birocrația legislativă excesivă în domeniul achizițiilor publice și al contractării fondurilor 

nerambursabile generează dificultăți în derularea proceselor de achiziții publice. 

 

1.2 Cadru metodologic elaborare strategie 

Strategia de dezvoltare durabilă a Judeţului Prahova pentru perioada 2021-2027 s-a elaborat într-

un proces participativ, luând în considerare în principal: 

 Documentele strategice existente la nivel regional / european / internațional; 

 Analiza situației economico-sociale a județului Prahova la nivelul anului 2020 (parte 

integrantă a strategiei); 

 Propunerile de domenii prioritare / idei de proiecte completate în secțiunea IV - “Direcții 

strategice pentru județul Prahova pentru perioada 2021-2027” din Chestionar adresat 

celor 104 UAT-uri (primării de municipii, orașe și comune din județul Prahova) prezentat 

în Anexa 3, din Chestionar adresat altor părți interesate din județul Prahova (entități 

publice, reprezentanți ai mediului de afaceri / IMM-uri, ONG-uri, parteneri sociali, mediu 

academic, furnizori, contractori etc.), prezentat în Anexa 4 și Chestionar adresat 

cetățenilor din județul Prahova, prezentat în Anexa 5; 
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 Feedback-ul din partea membrilor entităților suport înființate de Consiliul Județean 

Prahova pentru elaborarea strategiei: 

o Comitetului de coordonare strategie (Anexa 5); 

o Grupul consultativ – Dezvoltare economică, energie, transporturi și infrastructură 

(Anexa 6); 

o Grupul consultativ – Mediu și servicii publice (Anexa 7); 

o Grupul consultativ – Social, sănătate, educație, cultură, tineret, sport (Anexa 8); 

 Propunerile de idei de proiecte elaborate și / sau colectate la nivelul Consiliului Județean 

Prahova; 

 Oportunitățile accesării fondurilor europene nerambursabile (în contextul planului pentru 

bugetul multianual 2021-2027 și al planului național de relansare subsecvent mecanismului 

de relansare economică ”Next Generation EU” (NGEU)). 

În ansamblu, elaborarea strategiei a urmat o serie de pași specifici ca: 

1. Documentarea / cercetarea de birou - identificarea și analizarea documentelor relevante – 

documente strategice, cadru legislativ, analize, rapoarte de progres / monitorizare, etc. 

2. Elaborarea instrumentelor metodologice – chestionare, care au drept scop sprijinirea echipei 

de proiect în colectarea și prelucrarea informațiilor. Au fost elaborate și aplicate online trei tipuri 

de chestionare: 

- Chestionar adresat celor 104 UAT-uri (primării de municipii, orașe și comune din 
județul Prahova); 

- Chestionar adresat altor părți interesate din județul Prahova (entități publice, 
reprezentanți ai mediului de afaceri / IMM-uri, ONG-uri, parteneri sociali, mediu 
academic, furnizori, contractori etc.); 

- Chestionar adresat cetățenilor din județul Prahova. 

3. Analizarea și prelucrarea informațiilor în vederea elaborării strategiei. 

4. Organizarea a două întâlniri ale Comitetului de coordonare a strategiei pentru a se agrea: 

- Viziunea, obiectivele generale și obiectivele specifice ale Strategiei de dezvoltare 
durabilă a județului Prahova; 

- Draftul de Strategie de dezvoltare durabilă a județului Prahova, ce urmează a fi supusă 
procesului de consultare publică. 
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5. Organizarea de consultări online cu reprezentanții Comitetului de coordonare strategie și a 
celor trei grupuri consultative pentru a se obține feedback pentru propunerea de Plan de măsuri 
de dezvoltare durabilă a județului Prahova 2021 – 2027. 

Subliniem faptul că, pe durata colectării datelor și elaborării analizei, au fost discutate cu echipa 

de proiect a Consiliului Județean Prahova, beneficiarul proiectului, toate etapele de elaborare a 

strategiei, inclusiv consultarea acesteia cu privire la lista grupurilor țintă vizate, la validarea 

instrumentelor metodologice și cu privire la calendarul desfășurării activităților. 

Prelucrarea chestionarelor cu privire la “Direcții strategice pentru județul Prahova pentru 

perioada 2021-2027”, fără a avea un eșantion reprezentativ la nivelul cetățenilor și al părților 

interesate respondent, indică tendințe la nivelul percepțiilor și reprezintă un indicator cu privire 

la tendințele de dezvoltare durabilă ale județului. 

În 20 mai 2020 a fost transmis Consiliului Județean și părților interesate relevante primul draft 

de analiză pentru feedback. S-au colectat și integrat observațiile primite de la diverse părți 

intresate (de ex. s-au primit comentarii consistente de la DGASPC, Departamentul de gestionare 

a deșeurilor, Direcția de statistică Prahova, ADI Apă Prahova și Asociația pentru Promovarea și 

Dezvoltarea Turismului Prahova).  

Pe 27 august 2020 a fost transmis pentru consultare draftul de propunere de Plan de măsuri de 

dezvoltare durabilă a județului Prahova 2021 – 2027, parte integrantă a Strategiei de dezvoltare 

durabilă a județului Prahova pentru perioada 2021 – 2027 către membrii comitetului de 

coordonare pentru elaborarea strategiei și ai grupurilor de lucru consultative, solicitându-se 

feedback până pe 4 septembrie 2020. Propunerile părților interesate au fost integrate în planul 

de măsuri. 

S-a stabilit ca a doua întâlnire cu membrii Comitetului de coordonare să fie organizată online 

după alegerile locale pe 6 octombrie 2020, prin transmiterea draft-ului de Strategie de dezvoltare 

durabilă a județului Prahova pentru perioada 2021 – 2027 pentru observații din partea membrilor 

comitetului de coordonare pentru elaborarea strategiei până pe 15 octombrie 2020. Propunerile 

primite au fost integrate în strategie. 

Draftul de Strategie de dezvoltare durabilă a județului Prahova pentru perioada 2021 – 2027 a 

fost transmis pe 6 octombrie și către membrii celor trei Grupuri de lucru pentru observații din 
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partea membrilor acestora până pe 15 octombrie 2020. Propunerile primite au fost integrate în 

strategie. 

În aceeași perioadă, s-a transmis draftul de Strategie de dezvoltare durabilă a județului Prahova 

pentru perioada 2021 – 2027 către toate UAT-urile din județul Prahova pentru observații din 

partea acestora până pe 15 octombrie 2020. Ulterior, termenul a fost prelungit până la 6 

noiembrie 2020. Propunerile primite au fost integrate în strategie. 

Totodată, s-au solicitat tuturor UAT-urilor din județul Prahova și altor părți interesate 

completarea unor Fișe de proiecte pentru a fi integrate într-o anexă la strategie. Termenul de 15 

octombrie 2020 a fost prelungit până pe 6 noiembrie, dar ultimile fișe au fost primite pe 1 martie 

2021. S-au primit Fișe de proiecte completate sau titluri de proiecte de Consiliul Județean 

Prahova (inclusiv proiecte finanțabile prin Planul Național de Reziliență și Reconstrucție), de la 

38 UAT-uri din județ și de la 5 părți interesate, acestea fiind integrate în strategie. 

În perioada 30 decembrie 2020 – 18 ianuarie 2021 a fost pus pe site-ul Consiliului Județean Prahova 

Anunțul public de consultare publică a Proiectul de hotărâre privind aprobarea ”Strategiei de 

dezvoltare durabilă a Județului Prahova pentru perioada 2021-2027” 

(link: https://www.cjph.ro/anunturi/1027-consiliul-judetean-prahova-propune-spre-consultare-

publica-proiectul-de-hotarare-privind-aprobarea-strategiei-de-dezvoltare-durabila-a-judetului-

prahova-pentru-perioada-2021-2027). 

Strategia de dezvoltare durabilă a Judeţului Prahova pentru perioada 2021-2027 s-a elaborat într-

un proces participativ, în perioada mai 2020 – martie 2021. 

Totodată, alături de alte elemente de referință în elaborarea Strategiei de dezvoltare durabilă a 

Judeţului Prahova pentru perioada 2021-2027 au fost respectate instrucțiunile din Anexa IV la 

Ghidul CP 10/2018 – „Ghid pentru planificarea și fundamentarea procesului decizional din 

administrația publică locală” și secțiunile aferente acestui ghid. 
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Cadrul strategic ce stă la baza strategiei de dezvoltare durabilă a județului Prahova 

2.1 Cadrul strategic global și european 

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă 

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a fost adoptată de Adunarea Generală ONU în septembrie 
2015.  

Esența Agendei 2030 o reprezintă 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD)2. Scopul celor 17 
ODD este de a asigura o viață sustenabilă, pașnică, prosperă și echitabilă pe pământ pentru toată 
lumea, în prezent și în viitor. Obiectivele acoperă provocările globale care sunt cruciale pentru 
supraviețuirea umanității. Ele stabilesc limite de mediu și praguri critice pentru utilizarea 
resurselor naturale. Obiectivele recunosc că eradicarea sărăciei trebuie să meargă mână în mână 
cu strategiile care clădesc dezvoltarea economică. Ele abordează o gamă de nevoi sociale 
incluzând educația, sănătatea, protecția socială și oportunitățile de locuri de muncă, tratând în 
același timp schimbările climatice și protecția mediului. ODD-urile abordează barierele sistemice 
cheie pentru dezvoltarea sustenabilă cum ar fi inegalitatea, modele de consum nesustenabile, 
capacitatea instituțională slabă și degradarea mediului. 

 

Figura  0-1 Obiectivele de Dezvoltare Durabilă – Agenda 2030 

 

 

2 http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/ 
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Pactul Ecologic European (European Green Deal) - rezumat 

Pactul ecologic european propune o nouă strategie de creștere care are drept scop transformarea 

UE într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, competitivă și eficientă 

din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care să nu existe emisii nete de gaze cu efect 

de seră în 2050 și în care creșterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor.  

Pactul urmărește, de asemenea, să protejeze, să conserve și să consolideze capitalul natural 

al UE, precum și să protejeze sănătatea și bunăstarea cetățenilor împotriva riscurilor legate 

de mediu și a impacturilor aferente. În același timp, tranziția trebuie să fie echitabilă și 

favorabilă incluziunii, trebuie să pună oamenii pe primul plan și să acorde atenție regiunilor, 

industriilor și lucrătorilor care se vor confrunta cu cele mai mari dificultăți. 

Pactul ecologic european este o parte integrantă a strategiei Comisiei Europene de punere în 

aplicare a Agendei 2030 a Organizației Națiunilor Unite și a obiectivelor de dezvoltare 

durabilă3. 

Pactul are următoarele obiective: 

1. Sporirea nivelului de ambiție al UE în materie de climă pentru 2030 și 2050; 

Asumarea unui obiectiv mai ambițios de a reduce, în mod responsabil, emisiile de gaze cu 
efect de seră, respectiv o reducere care să fie, în 2030, în comparație cu nivelurile din 1990, 
de cel puțin 50 % și care să tindă spre 55 %. 

Comisia va adopta o nouă strategie a UE, mai ambițioasă, referitoare la adaptarea la 
schimbările climatice. Această inițiativă este esențială, deoarece schimbările climatice vor 
continua să aibă un impact semnificativ în Europa, în ciuda eforturilor de atenuare. 

2. Furnizarea de energie curată, sigură și la prețuri accesibile 

Decarbonizarea susținută a sistemului energetic este crucială pentru atingerea obiectivelor 
climatice în 2030 și 2050. Producția și utilizarea energiei în diversele sectoare economice 
reprezintă peste 75 % din emisiile de gaze cu efect de seră din UE. Eficiența energetică trebuie 
să constituie o prioritate. Trebuie dezvoltat un sector al energiei electrice care să se bazeze în 

 

 

3 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 
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mare măsură pe surse regenerabile, urmând ca acest demers să fie completat de eliminarea 
rapidă a cărbunelui și de decarbonizarea gazelor. 

 

 

Figura  0-2 Pactul ecologic european 

 

Tranziția către o energie curată ar trebui să îi implice pe consumatori și să le aducă beneficii 
acestora. Sursele regenerabile de energie vor juca un rol esențial. 

Trebuie să fie abordat riscul de sărăcie energetică la care sunt expuse gospodăriile care nu își 
pot permite să plătească pentru serviciile energetice esențiale menite să le asigure un nivel de 
trai de bază. Implementarea unor programe eficace, cum ar fi mecanismele de finanțare a 
gospodăriilor pentru renovarea locuințelor, poate reduce facturile la energie și poate contribui 
la protecția mediului. 
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3. Mobilizarea sectorului industrial pentru o economie curată și circulară 

Realizarea unei economii circulare și neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei 
necesită mobilizarea deplină a industriei. 

Europa trebuie să valorifice potențialul transformării digitale, care este un factor esențial în 
atingerea obiectivelor Pactului ecologic. Alături de strategia industrială, un nou plan de acțiune 
privind economia circulară va contribui la modernizarea economiei UE și va valorifica 
oportunitățile oferite de economia circulară la nivel național și la nivel mondial. 

Industriile mari consumatoare de energie, cum ar fi industria siderurgică, a produselor 
chimice și a cimentului, sunt indispensabile pentru economia europeană, deoarece 
furnizează mai multe lanțuri de valori esențiale. Decarbonizarea și modernizarea în aceste 
sectoare sunt cruciale. 
 

4. Construirea și renovarea clădirilor într-un mod eficient din punct de vedere energetic 
și din punctul de vedere al utilizării resurselor 

Construirea, utilizarea și renovarea clădirilor necesită cantități semnificative de energie și de 
resurse minerale (de exemplu nisip, pietriș, ciment). Clădirile reprezintă, de asemenea, 40 % din 
consumul de energie. În prezent, rata anuală de renovare a parcului imobiliar variază între 0,4 și 
1,2 % în statele membre. Această rată va trebui cel puțin să se dubleze pentru ca obiectivele UE 
în materie de eficiență energetică și climă să fie atinse. 

5. Accelerarea tranziției către o mobilitate durabilă și inteligentă  

Sectorul transporturilor este responsabil pentru un sfert din emisiile de gaze cu efect de seră din 
Uniune și acest procent este în continuă creștere. Pentru a se asigura neutralitatea climatică, 
este necesară o reducere cu 90 % a emisiilor generate de transporturi până în 2050. 

Transportul multimodal trebuie stimulat puternic în vederea asigurării unei eficiențe sporite a 
sistemului de transport. În mod prioritar, o parte substanțială din transportul intern de mărfuri 
efectuat în prezent în proporție de 75 % pe cale rutieră ar trebui să se efectueze în viitor pe calea 
ferată și pe căile navigabile interioare. 

UE va trebui să intensifice producția și utilizarea combustibililor alternativi durabili în 
domeniul transporturilor. Până în 2025, vor fi necesare aproximativ 1 milion de stații publice de 
reîncărcare și de realimentare pentru cele 13 milioane de vehicule cu emisii zero și cu emisii 
scăzute care se preconizează că vor circula pe drumurile europene. 

Transporturile ar trebui să devină mult mai puțin poluante, în special în orașe. Ar trebui să se 
prevadă o combinație de măsuri care să abordeze problema emisiilor, a congestionării urbane și 
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să asigure îmbunătățirea transportului public. Comisia va propune standarde mai stricte privind 
emisiile de poluanți atmosferici pentru vehiculele cu motor cu combustie internă. 

6. „De la fermă la consumator”: conceperea unui sistem alimentar echitabil, sănătos și 
ecologic  

Produsele alimentare europene au reputația de a fi sigure, hrănitoare și de înaltă calitate. În 
prezent, acestea ar trebui să devină și referința mondială în materie de durabilitate. Deși 
tranziția către sisteme mai durabile a început deja, satisfacerea nevoilor alimentare ale unei 
populații mondiale aflate în creștere rapidă continuă să reprezinte o provocare pentru modelele 
actuale de producție. 

Fermierii și pescarii europeni au un rol esențial în gestionarea tranziției. Strategia „De la 
fermă la consumator” va consolida eforturile depuse de aceștia în vederea combaterii 
schimbărilor climatice, a protejării mediului și a conservării biodiversității. 

Planurile strategice vor trebui să reflecte un nivel ridicat de ambiție pentru a reduce în mod 
semnificativ utilizarea pesticidelor chimice și riscul reprezentat de acestea, precum și 
utilizarea îngrășămintelor și a antibioticelor. 

Strategia „De la fermă la consumator” va contribui, de asemenea, la realizarea unei economii 
circulare. Aceasta va avea drept scop reducerea impactului asupra mediului al sectoarelor 
prelucrării alimentelor și comerțului cu amănuntul prin adoptarea de măsuri referitoare la 
transportul, depozitarea, ambalarea alimentelor și la risipa alimentară. 

În sfârșit, strategia „De la fermă la consumator” va viza stimularea consumului de alimente 
durabile și promovarea unor alimente sănătoase și accesibile ca preț pentru toți. Produsele 
alimentare importate care nu respectă standardele de mediu relevante ale UE nu vor fi autorizate 
pe piețele UE. 

7. Conservarea și refacerea ecosistemelor și a biodiversității 

Ecosistemele oferă servicii esențiale, cum ar fi hrană, apă dulce și aer curat, precum și 
adăpost. Ele atenuează efectele dezastrelor naturale, ale dăunătorilor și ale bolilor și contribuie 
la reglarea condițiilor climaterice. 

Ecosistemele forestiere sunt supuse unei presiuni din ce în ce mai mari ca urmare a 
schimbărilor climatice. Suprafața împădurită a UE trebuie ameliorată, atât din punct de 
vedere calitativ, cât și cantitativ, pentru ca UE să atingă obiectivul neutralității climatice și al 
unui mediu înconjurător sănătos. Reîmpădurirea și împădurirea durabile, precum și refacerea 
pădurilor degradate pot crește absorbția de CO2, îmbunătățind, în același timp, reziliența 
pădurilor și promovând bioeconomia circulară. 
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O „economie albastră” durabilă va trebui să joace un rol central în atenuarea presiunilor 
multiple exercitate asupra resurselor terestre ale UE, precum și în combaterea schimbărilor 
climatice. Rolul oceanelor în atenuarea schimbărilor climatice și în adaptarea la acestea este 
recunoscut din ce în ce mai mult. Sectorul poate contribui la realizarea acestor obiective prin 
îmbunătățirea utilizării resurselor acvatice și marine și, de exemplu, prin promovarea producerii 
și utilizării de noi surse de proteine care pot atenua presiunea asupra terenurilor agricole. 

8. Reducerea poluării la zero pentru un mediu fără substanțe toxice  

Pentru a avea un mediu înconjurător fără substanțe toxice este nevoie de mai multe acțiuni 
de prevenire a poluării, precum și de măsuri de curățare a mediului și de remediere a poluării. 

Pentru a proteja cetățenii și ecosistemele Europei, UE trebuie să monitorizeze, să notifice, să 
prevină și să remedieze mai bine poluarea aerului, a apei, a solului și cea cauzată de produsele 
de consum. Pentru a realiza acest obiectiv, UE și statele membre vor trebui să examineze într-
un mod mai sistematic toate politicile și reglementările. 

 

Planul de investiții pentru o Europă durabilă 

Uniunea Europeană este hotărâtă să devină, până în 2050, primul bloc din lume care să fie 
neutru din punct de vedere climatic. Pentru aceasta este nevoie de investiții semnificative 
atât din partea UE și a sectorului public național, cât și din partea sectorului privat. Planul de 
investiții pentru Pactul ecologic european – Planul de investiții pentru o Europă durabilă va 
mobiliza investiții publice și va contribui la deblocarea de fonduri private prin intermediul 
unor instrumente financiare ale UE, în special InvestEU, ceea ce ar duce la investiții în 
cuantum de minimum o mie de miliarde de euro. 

Planul de investiții pentru Pactul ecologic european va mobiliza fonduri UE și va crea un cadru 
favorabil care să faciliteze și să stimuleze investițiile publice și private necesare pentru tranziția 
către o economie neutră din punct de vedere climatic, verde, competitivă și incluzivă. Venind în 
completarea altor inițiative anunțate în cadrul Pactului ecologic, planul se bazează pe trei 
dimensiuni: 

 Finanțare: mobilizarea, în următorul deceniu, a unui cuantum de minimum o mie de 
miliarde de euro reprezentând investiții durabile. Cea mai mare proporție de până acum 
de cheltuieli din bugetul UE pentru acțiuni climatice și de mediu va face posibilă atragerea 
de fonduri private, un rol-cheie urmând a fi jucat de Banca Europeană de Investiții. 

 Facilitare: oferirea de stimulente pentru deblocarea și redirecționarea investițiilor publice 
și private. UE va furniza investitorilor instrumente, plasând resursele financiare durabile 
în centrul sistemului financiar și va facilita realizarea de investiții durabile de către 
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autoritățile publice, încurajând „înverzirea” bugetului și achizițiile publice ecologice și 
concepând modalități de a facilita procedurile de aprobare a ajutoarelor de stat destinate 
regiunilor vizate de tranziția justă. 

 Sprijin practic: Comisia va acorda sprijin autorităților publice și promotorilor proiectelor 
pentru planificarea, conceperea și executarea de proiecte sustenabile. 

 

Mecanismul pentru o Tranziție Justă 

Mecanismul pentru o tranziție justă este un instrument-cheie creat pentru a se asigura că tranziția 
către o economie neutră din punct de vedere climatic are loc în mod echitabil și că nimeni nu 
este lăsat în urmă. Deși toate regiunile vor avea nevoie de finanțare, iar Planul de investiții pentru 
Pactul ecologic european o va furniza, mecanismul asigură un sprijin țintit care să ajute la 
mobilizarea unui cuantum de cel puțin 100 de miliarde de euro în perioada 2021-2027 în cele mai 
afectate regiuni, în scopul de a se atenua impactul socioeconomic al tranziției. Mecanismul va 
crea investițiile necesare pentru a ajuta lucrătorii și comunitățile care se bazează pe lanțul 
valoric al combustibililor fosili. Mecanismul va suplimenta contribuția substanțială de la bugetul 
UE prin intermediul tuturor instrumentelor care sunt relevante în mod direct pentru tranziție. 

Mecanismul pentru o tranziție justă va consta în trei surse principale de finanțare: 

1) Un fond pentru o tranziție justă, care va primi fonduri noi din partea UE în cuantum de 7,5 
miliarde de euro, care se adaugă cuantumului inclus în propunerea Comisiei pentru următorul 
buget pe termen lung al UE. Pentru a putea valorifica partea din fond care le revine, statele 
membre vor trebui, în colaborare cu Comisia, să identifice teritoriile eligibile prin intermediul 
unor planuri teritoriale specifice privind tranziția justă. Statele membre vor trebui, de asemenea, 
să se angajeze să aloce, pentru fiecare euro din Fondul pentru o tranziție justă, fonduri din Fondul 
european de dezvoltare regională și din Fondul social european plus și să furnizeze resurse 
naționale suplimentare. Efectul cumulat va consta în finanțare în cuantum de 30-50 de miliarde 
de euro, care va mobiliza și mai multe investiții. Fondul va furniza în principal granturi regiunilor. 
De exemplu, va sprijini lucrătorii în dobândirea de abilități și competențe pentru viitoarea piață 
a forței de muncă și va ajuta IMM-urile, startup-urile și incubatoarele de afaceri să creeze noi 
oportunități economice în aceste regiuni. Totodată, fondul va sprijini investițiile în tranziția către 
o energie curată, de exemplu în eficiența energetică. 

2) O schemă specifică pentru o tranziție justă în cadrul InvestEU, pentru mobilizarea de 
investiții în cuantum de până la 45 de miliarde de euro. Această schemă va încerca să atragă 
investiții private, inclusiv în energie și transporturi durabile, care să aducă beneficii regiunilor 
respective și să ajute economiile acestora să găsească surse noi de creștere.  
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3) Un mecanism de împrumut pentru sectorul public, în colaborare cu Banca Europeană de 
Investiții, cu garanții de la bugetul UE, pentru mobilizarea unor investiții de 25-30 de miliarde 
de euro. Mecanismul va fi folosit pentru împrumuturi acordate sectorului public, de exemplu în 
sectorul rețelelor de încălzire centralizată și în cel al renovării clădirilor. În martie 2020, Comisia 
va prezenta o propunere legislativă care să încadreze acest aspect. 

Mecanismul pentru o tranziție justă vizează mai mult decât finanțarea: prin intermediul unei 
platforme dedicate tranziției juste, Comisia va furniza asistență tehnică statelor membre și 
investitorilor și se va asigura că sunt implicate comunitățile afectate, autoritățile locale, 
partenerii sociali și organizațiile neguvernamentale. Mecanismul pentru o tranziție justă va 
include un cadru de guvernanță puternic, axat pe planuri teritoriale specifice privind tranziția 
justă. 

La acest mecanism se adaugă și măsura de „înverzirea” bugetelor naționale și trimiterea unor 

semnale de preț corecte. 

Bugetele naționale joacă un rol esențial în procesul de tranziție. O mai mare utilizare a 
instrumentelor care permit integrarea preocupării pentru mediu în procesul de stabilire a 
bugetelor va contribui la redirecționarea investițiilor publice, a consumului și a taxării către 
prioritățile ecologice, nu către subvenții care au efecte nefaste pentru mediu. Comisia va 
colabora cu statele membre pentru a verifica și a stabili practicile de „înverzire” a bugetelor. 

Reformele fiscale bine concepute pot stimula creșterea economică și reziliența la șocurile 
climatice și pot contribui la construirea unei societăți mai echitabile și la asigurarea unei 
tranziții echitabile. Aceste reforme au un rol direct, întrucât trimit semnale de preț corecte și 
oferă stimulente adecvate pentru comportamentul durabil al producătorilor, al utilizatorilor și al 
consumatorilor. La nivel național, Pactul ecologic european va crea contextul pentru instituirea 
unor ample reforme fiscale, pentru eliminarea subvențiilor pentru combustibilii fosili, pentru 
deplasarea presiunii fiscale dinspre forța de muncă spre poluare și pentru luarea în calcul a 
considerentelor sociale. 

 

2.2 Arhitectura fondurilor europene pentru perioada 2021 - 2027 

2.2.1 Planul pentru bugetul multiannual 2021 - 2027 

Propunerea de alocare financiară pentru România, pentru perioada 2021 – 2027 este de 30,60 
miliarde euro, distribuită la nivel de fond astfel: 
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Figura  0-3 Alocarea financiară pentru România 2021 - 2027 

 

Principalele caracteristici ale noului cadru pentru politica de coeziune pentru perioada 2021 – 
2027 

1. Concentrarea tematică este distribuită astfel: 

 35% din FEDR pentru Obiectivul Prioritar 1 - O Europă mai inteligentă 

 30% din FEDR pentru Obiectivul Prioritar 2 - O Europă mai verde 

 FEDR să contribuie cu 30% la obiectivele de schimbări climatice 

 FC să contribuie cu 37% la obiectivele de schimbări climatice 

 Min. 6% din FEDR pentru dezvoltare urbană 

 2% din FSE+ pentru susținerea materială a persoanelor cele mai defavorizate 

 25% din FSE+ pentru incluziune socială  

 10% din FSE+ pentru sprijinul pentru tinerii care nu au un loc de muncă. 

 

2. Condițiile de finanțare sunt următoarele: 

 Cofinanțarea la nivel național 

 70% pentru regiunile mai puțin dezvoltate și pentru Fondul de Coeziune 

 40% pentru regiunile mai dezvoltate. 

8.385

17.323

4.499 392

ESF +

ERDF

CF

ETC
FEDR

FSEFC
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 Prefinanțare anuală – 0,5%  din valoarea totală a sprijinului din partea fondurilor. 

 TVA-ul - nu este cheltuială eligibilă pentru o contribuție din partea fondurilor mai mare 
de 5 000 000 EUR. 

 Dezangajarea - regula „N + 2”. 

 

Programele operaționale aferente implementării politicii de coeziune la nivel național și 
prioritățile acestora: 

1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 

1. Tranziţie energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse,  
sisteme inteligente de energie, rețele şi soluții de stocare (intervenții 
adresate mediului privat) 

Instrumente financiare 

2. Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie 
circulară 

3. Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii 
aerului şi decontaminarea siturilor poluate  

4. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea 
riscurilor 

 

2. Programul Operațional Transport (POT) 

1. Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport 
rutier  

2. Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea infrastructurii rutiere 
pentru accesibilitate teritorială  

3. Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport 
pe calea ferată  
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3. Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID) 
 
1. Creșterea competitivității economice prin cercetare și inovare  

2. Dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI  

3. Creșterea competitivității economice prin digitalizare  

4. Dezvoltarea infrastructurii broadband  

5. Instrumente financiare pentru întreprinderi  

6. Creșterea capacității administrative  

 
 
 

4. Îmbunătăţirea mobilităţii naţionale, durabilă şi rezilientă în faţa 
schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe 
calea ferată  

5. Îmbunătăţirea conectivităţii prin creşterea gradului de utilizare a 
transportului cu metroul în regiunea Bucureşti-Ilfov  

6. Îmbunătăţirea conectivităţii şi mobilităţii urbane, durabilă şi rezilientă în 
faţa schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport 
pe calea ferată  

7. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal  

8. Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile şi a porturilor  

9. Creșterea gradului de siguranță şi securitate pe rețeaua rutieră de 
transport  

10. Asistenţă tehnică 
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4. Programul Operațional Sănătate (multifond) (POS) 

 
1. Continuarea investițiilor în spitale regionale: Craiova, Cluj, Iași - faza a 

II-a  

2. Servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite în 
regim ambulatoriu 

3. Servicii de recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate 
fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului 
epidemiologic al morbidităţii 

4. Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură 
și servicii 

5. Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical 

6. Informatizarea sistemului medical 

7. Măsuri FSE care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și 
utilizarea metodelor moderne de investigare, intervenție, tratament 

 

5. Programul Operațional Capital Uman (POCU) 
 

1. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii    

2. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a 
participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională 

3. Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de educație și 
formare profesională  

4. Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica pieței 
muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic  
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5. Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului 
profesional și tehnic 

6. Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți   

7. Antreprenoriat și economie socială    

8. Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței muncii  

9. Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot 
parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității  

 

6. Programul Operațional Combaterea Sărăciei (POCS) 

 

1. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (intervenții 
adresate grupurilor de acțiune locală) 

2. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității  

3. Comunităţi marginalizate  

4. Reducerea disparităţilor între copiii în risc de săracie și/sau excluziune 
socială și ceilalți copii   

5. Servicii pentru persoane vârstnice   

6. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități 

7. Sprijin pentru grupuri vulnerabile 

8. Ajutorarea persoanelor defavorizate 
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7. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 
 

1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice 
(intervenții OP1 adresate mediului privat, organizațiilor CDI, 
parteneriate) 

2. O regiune cu orașe Smart  

3. O regiune cu orașe prietenoase cu mediul  

4. Dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate 

5. O regiune accesibilă 

6. O regiune educată 

7. O regiune atractivă  

8. Asistenţă tehnică  

 

8. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT) 
 

1. Funcționare sistem (structuri coordonare și AM-uri pentru PO care nu 
au axă de AT) 

2. Sprijin pentru beneficiari 

 
9. Programul Operațional pentru Tranziție Justă 

 

1. Creșterea și diversificarea economică 

2. Ocuparea forței de muncă prin recalificare sau reconversie profesională 

3. Decontaminarea siturilor poluate și economie circulară 
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4. 
Energie curată prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, 
eficiență energetică și energie din surse regenerabile 

5. Digitalizare 

 

2.2.2 Fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare 

și Reziliență4 

Pentru România, 30,4 miliarde euro sunt  destinați  instrumentului  de  finanțare  „Mecanismul  
de redresare și reziliență” structurați sub formă de granturi 13,7 miliarde euro și sub formă de 
împrumuturi 16,6 miliarde euro. 

Pentru  instrumentul  de  finanțare  „Mecanismul  de  redresare  și reziliență” este necesară 
elaborarea Planului Național de Relansare și Reziliență prin care urmează a fi stabilite domeniile 
prioritare de investiții  ale  României  pentru ieșirea  din  criză,  relansarea  economică  și  
creșterea  capacității  de  reziliență  a României  care  are  fixat  ca  termen  pentru  elaborarea  
primului  draft  al  planului național luna octombrie 2020 pentru ca mai apoi negocierile să se 
deruleze până în luna  aprilie  2021  în  vederea  emiterii  deciziei  Comisiei  Europene  de  
aprobare  a planului național. 

Planul Național de Relansare și Reziliență al României denumit în continuare PNRR este  
documentul strategic  al României care fundamentează prioritățile de reformă și domeniile de 
investiții la nivel naționalpentruinstituirea ”Mecanismului de redresare și reziliență”. Sursa de 
finanțare este reprezentată defondurile alocate pentru România în cadrul „Mecanismului de 
redresare și reziliență” (MRR)și în completare din surse alocate de la bugetul de stat. Scop finalal 
PNRR este asigurarea ameliorării stării economiei naționale după criza generată de COVID-19, 
creșterea economică și crearea de locuri de muncă necesare pentru incluziunea forței de muncă, 
sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale pentru promovarea creșterii durabile. 

Se  alocă  fonduri  pentru  pregătirea  următoarelorcategorii  de proiectedin PNRR: 

 

 

4 Sursa: ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 18/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului 
Național de Relansareși Reziliență necesar României pentru accesareade fonduri externe rambursabile și 
nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență 
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a) Proiecte de infrastructură pentru adaptarea la schimbări climatice, pentru compensarea  
deficitului  de  umiditate  a  solului învederea  combaterii  riscului  de secetă, reducerea  riscului  
la  inundații și alunecări  de  teren,  prin  promovarea/punerea în  siguranță a  lucrărilor  
hidrotehnice pentru asigurarea  resursei  de  apă pentru  folosințe,  atenuarea  viiturilor  prin  
acumulări  nepermanente/poldere  șinbîmbunătățirea calității apei brute, combaterea eroziunii 
solului de suprafață și de adâncime, și corectarea  torenților  în  special  bazinele  hidrografice  
cu  hazard torențial ridicat, prin sisteme de irigare/umectare a solului, drenare șidesecare, 
protecție antigrindină, pepiniere silvice, împăduriri șiterasarea versanților,precum și pentru alte 
proiecte complementare de infrastructură, inclusiv IT, comunicații și baze  de  date  pentru  
monitorizare și raportare directive europen; 

b) Proiecte de infrastructură pentru mobilitate urbană, regenerare urbană, turismși cultură, 
ecologizare platforme industriale, construire/reabilitare/modernizare clădiri publice, inclusiv 
clădiri pentru spații de lucru, tehnice, cazare și desfășurarea activităților instituționale, în 
vederea scăderii emisiilor   de   carbon,investiții  în  infrastructura  educațională  și  dotarea  cu 
echipamente de laborator pentru toate formele de învățământ, inclusiv învățământul profesional  
și  tehnic învățământul  dual și  colegii  centenare, învățământul universitar,  investiții  în  
campusuri, reabilitare/modernizare/extindereclădiri existente și clădiri noi, 
reabilitare/modernizare/extindere sisteme centralizate de producere și distribuție a energiei 
termice necesare populației; 

c) Proiecte  de  infrastructură publică din  domeniul  sănătății  pentru: extinderea/ reabilitarea 
/modernizarea  clădirilor  destinate unităților  sanitare,dotarea cu aparatură și echipamente 
medicalea acestora, reorganizarea circuitelor pentru a răspunde condițiilor igenico-sanitare în 
vigoare, cu asigurarea unor circuite temporare în caz de epidemii, pandemii și alte situații de 
urgență, precum și alte măsuri necesare creșterii rezilienței în sfera oncologică,a bolilor cardio-
vasculareși ATI. Dacă este cazul înființarea de unități sanitare cu paturi noi, inclusiv construcția 
de noi clădiri pentru spitaleexistente, precum și dotarea cu echipamente medicale, spitalesau 
unități sanitare cu paturiși policlinici, precum și pentru alte categorii de măsuri necesare creșterii 
rezilienței unităților medicale care desfășoară activitățipublice în domeniul oncologiei și bolilor 
cardio-vasculare, inclusiv ATI; 

d)  proiecte  de infrastructură  pentru  cercetare  în  domeniul  transferului tehnologic  pentru 
extindere/reabilitare/modernizare  clădiri,  inclusiv  clădiri  noi, dotare cu echipamente/ utilaje/ 
dotări independente pentru Institute de Cercetare Dezvoltare din România în domeniul cercetării 
pe bază de transfer tehnologic din industria alimentară și agricultură precum și cele din domeniul 
ingineriei precum: mașini și motoare electrice, microelectronică,tehnologii avansate,sudură și 
altele asemenea; 
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e) proiecte de infrastructură de apă-canalizare ai căror beneficiari finali sunt operatorii de  apă  
și  canalizare  pentru  extinderea,  modernizarea,  reabilitarea rețelelor de apă și canalizare 
existente, inclusiv  pentru aglomerărilepentru  care numărul de gospodării este sub 2.000 pentru 
racordarea la rețeaua de canalizare cu condiția să accepte soluția tehnică de racordare prevăzută 
de legislația în vigoare pentru aglomerări sub 2.000 de gospodării; 

f) proiecte de infrastructură edilitarădestinate localităților rurale limitrofe localităților urbane: 
apă-canalizare, modernizare/extindere/reabilitare/dezvoltare de  drumuri  interioare  ale  
localităților,  mobilitate  urbană  în  parteneriat  cu localitățile  urbane,  regenerare  urbană,  
sistem  de  iluminat  public, sisteme inteligente  de  distribuție  a  combustibililor  de  tranziție, 
sisteme  centralizate  de alimentare cu energie termică destinate localităților rurale limitrofe 
localităților urbane; 

g)  proiecte de infrastructură pentru  creșterea  rezilienței  comunităților  în situații de urgență 
prin extinderea rețelei de subunități de intervenție din structura inspectoratelor pentru situații 
de urgență, astfel încât să fie asigurată o capacitate de  răspuns  adecvată  și  suficientă  pentru  
îndeplinirea  criteriilor  operaționale; 

h) proiecte de infrastructură pentru constituirea unor depozite regionale și crearea stocurilor de 
materiale și tehnică –inclusiv medical; 

i) proiecte de infrastructură din  sistemul  judiciarși  sistemul  de  apărare, ordine publică și 
siguranță naționalăpentru construcția, reabilitarea si modernizarea clădirilor destinate 
instituțiilor din domeniul justițieiși domeniul apărării, ordinii publice și siguranței 
naționale,inclusiv digitalizare; 

j)  proiecte de  infrastructură  în  domeniul  comunicațiilor  și  tehnologiei informațieiși securității 
cibernetice, inclusiv construcția/reabilitarea/modernizareade centre de date, centre de servicii 
esențiale, centre de instruire și pregătire, centre de rezervă, regionale și județene, destinate 
managementului situațiilor de urgență și asigurării rezilienței serviciilor IT&C; 

k)  proiecte  de  transformare/tranziție  digitală,  inclusiv  prin  robot  process automation, a 
serviciilor administrației publice centrale și locale, esențiale pentru ca cetățenii și companiile să 
poată obține servicii publice eficiente și de calitate de la  distanță, infrastructura   IT&C   
(hardware,   software,  servicii  IT)  necesară digitalizării serviciilor (pentru oricare din procesele 
aferente serviciilor–frontend sau backend), interoperabilitate, securitate cibernetică, 
standardizare, semnătură electronică, identitate electronică,  single sign on, dar și 
implementarea de alte instrumente specifice transformării digitale. 
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2.3 Cadrul strategic național 

Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României, adoptată în 2018, are la bază cele 17 
Obiective de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030. Fiecare obiectiv prevede ținte de îndeplinire 
atât pentru 2020, cât și pentru 2030. 

 

Principalele ținte stabilite pentru Orizontul 2030 

ODD 1 Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele şi în orice context 

 Reducerea cu peste 60% a numărului persoanelor și familiilor care trăiesc în sărăcie și 
reconsiderarea pragului național de definire a sărăciei și sărăciei extreme. 

 Diminuarea substanțială a discrepanțelor de dezvoltare între diferitele regiuni ale țării 
precum și între mediile urban și rural cu obiectivul general de sporire mai echilibrată 
a veniturilor și nivelului de trai pe ansamblul populației. 

 Anticipând îmbătrânirea accentuată a populației, asigurarea creșterii anuale a pensiei 
minime cu cel puțin 10% începând din 2019 în proporție mai mare decât majorările 
prevăzute pentru alte categorii de pensii de asigurări sociale de stat aflate în plată. 

 Integrarea într-un sistem național unitar a serviciilor de intervenție de urgență, 
reabilitare ulterioară și compensare a pierderilor în caz de calamități naturale, 
accidente industriale sau evenimente climatice extreme, acordând atenție specială 
grupurilor vulnerabile sau defavorizate. 

 Majorarea progresivă a cuantumului asistenței oficiale de dezvoltare acordate de 
România în cadrul programelor ODA, în funcție de capacitatea de susținere a 
economiei naționale, având ca obiectiv-țintă atingerea cifrei de 0,33% din venitul 
național brut la nivelul anului 2030. 

ODD 2 Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securităţii alimentare, îmbunătăţirea 
nutriţiei şi promovarea unei agriculturi durabile 

 
 Continuarea și finalizarea programelor multianuale inițiate în perioada 2018-2020. 
 Adoptarea unor noi măsuri legislative, reglementări și proceduri de lucru congruente 

cu politicile și practicile Uniunii Europene pentru sporirea capacității efective de 
adaptare la schimbările climatice și de limitare a efectelor nocive ale acestora, 
întărirea rezilienței funcționale a tuturor structurilor din sectorul agroalimentar pe 
întreaga filieră de producție-procesare-desfacere. 
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 Sprijinirea activităților productive în zona montană printr-un program structurat pe 10 
ani având ca beneficiari 115.000 producători într-un spațiu de 4,5 milioane hectare 
pentru menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale, adaptate la 
cerințele moderne în creșterea animalelor, înființarea unor stâne de munte, 
colectarea și procesarea fructelor de pădure și plantelor medicinale și dezvoltarea 
turismului montan în condițiile menținerii echilibrului ecologic și protecției mediului 
natural. 
 

ODD 3 Sănătate şi bunăstare – Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor 
la orice vârstă 

 Modernizarea infrastructurii de sănătate publică, cu finanțare din Fondul suveran de 
dezvoltare și investiții prin construirea a (i) 8 spitale regionale noi, organizate ca 
centre de urgență/excelență pentru toate specialitățile medicale, inclusiv 
telemedicină, cu o capacitate la fiecare de 1.000 paturi, 10 clinici, un centru de 
cercetare și echipamente de ultimă generație la un cost de 300 milioane euro per 
spital și (ii) un spital republican la București ca centru de urgență/excelență/cercetare 
acoperind toate specialitățile, cu o capacitate de peste 2.500 paturi, 30 de clinici, 2-
5 unități de cercetare, echipamente de ultimă generație și un campus medical 
adiacent la un cost total de 1,1 miliarde euro. 

 Reabilitarea, modernizarea și dotarea a cel puțin 15 spitale județene, minimum 150 
ambulatorii de specialitate, centre comunitare integrate medico-sociale; asigurarea 
cu ambulanțe a tuturor localităților până la nivel de comună; generalizarea treptată a 
instalării, dotării și încadrării cabinetelor medicale sau de medicină dentară în școli. 

 Ameliorarea capacității de diagnostic și tratament prin crearea unor centre de 
telemedicină regionale sau naționale în funcție de specialitate; implementarea 
serviciilor de e-health; dezvoltarea operațiunilor de screening pentru boli 
netransmisibile cu impact asupra sănătății publice (diferite forme de cancer, diabet, 
afecțiuni cardio-vasculare), screening preconcepțional, prenatal și neonatal; 
screening pentru boli infecțioase, inclusiv cele cu transmisie sexuală (hepatită, 
HIV/SIDA, tuberculoză). 

 Instituirea – în vederea reducerii substanțiale a deficiențelor repetat semnalate în 
privința discontinuităților în aprovizionarea cu medicamente și vaccinuri și costurilor 
ridicate pentru pacienți, în special cei cu afecțiuni cronice severe sau rare – a unui 
program național prin care fiecare pacient, pentru fiecare boală, va avea la dispoziție 
un medicament gratuit; actualizarea permanentă a catalogului național al 
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medicamentelor și elaborarea unui catalog național al dispozitivelor medicale și 
materialelor sanitare, cu indicarea prețurilor maximale, pentru informarea curentă în 
format electronic a pacienților, producătorilor și distribuitorilor. 

 Reglementarea prin lege a controlului asupra producerii, importului și comercializării 
suplimentelor alimentare. 

 Pentru asigurarea acoperirii necesarului de cadre calificate (medici, asistenți 
medicali, personal auxiliar) și limitarea efectelor exodului lor în străinătate datorită 
avantajelor materiale considerabile se prevede: eliminarea impozitului pe venit 
pentru medici începând cu 1 ianuarie 2019; asigurarea formării unui număr adecvat de 
cadre medicale, preponderent în specialitățile care înregistrează un deficit; 
reformarea exigențelor și procedurilor din sistemul de rezidențiat pentru obținerea 
calificării de specialist; asigurarea unor condiții mai bune pentru înființarea de 
cabinete medicale în zone defavorizate sau greu accesibile; instituirea unui catalog 
național al profesioniștilor din sănătate care va fundamenta stabilirea necesarului de 
formare pe specialități. 

 Operaționalizarea și utilizarea curentă, în condițiile respectării condițiilor de 
confidențialitate a datelor cu caracter personal, a dosarului electronic al pacienților 
ca bază statistică pentru registrele naționale referitoare la fiecare patologie în parte 
și pentru fundamentarea cerințelor de alocări bugetare destinate programelor de 
sănătate. 

 Dezvoltarea unui sistem informatic integrat în domeniul sănătății care să permită 
interoperabilitatea aplicațiilor existente și viitoare în vederea elaborării și gestionării 
politicilor de sănătate. 
 

ODD 4 Educaţie de calitate – Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor 
de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi 

 Implementarea programelor stabilite în 2017-2018 și lansarea de noi programe în 
domeniul educației, învățământului și formării profesionale în continuarea celor cu 
termen de finalizare până în 2023 în vederea apropierii semnificative de indicatorii 
medii de performanță din Uniunea Europeană. 

 Generalizarea sistemului de educație timpurie cu accent pe latura educativă a îngrijirii 
copiilor preșcolari prin consiliere parentală și formarea cadrelor didactice 
specializate; construirea, dotarea și încadrarea cu personal a 2.500 de noi creșe, 
grădinițe și unități after school. 
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 Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special amenajate și 
dotate; pregătirea personalului didactic bine calificat; elaborarea curriculelor potrivit 
cerințelor de pe piața muncii în colaborare și cu cofinanțare din partea mediului de 
afaceri. 

 Sprijinirea comunităților de români din străinătate prin dublarea numărului de 
participanți la cursurile de limbă, cultură și civilizație românească; dezvoltarea 
lectoratelor de limbă și literatură română în cadrul universităților din Europa și din 
lume. 

 Acordarea unui număr sporit de burse de studiu și altor facilități în cadrul asistenței 
oficiale pentru dezvoltare în domeniile cerute pe piața muncii din țările respective, în 
special în învățământul vocațional și tehnic, tehnologia informațiilor și științe, precum 
și în sistemul universitar. 

 Ridicarea nivelului de exigență la acreditarea instituțiilor din sistemul de învățământ 
superior, la promovarea cadrelor universitare exclusiv pe criterii profesionale și la 
acordarea diplomelor de licență, masterat și doctorat; evaluarea periodică a 
instituțiilor din sistem cu participarea unor experți de prestigiu din străinătate; 
internaționalizarea universităților românești prin diversificarea ofertei educaționale și 
atragerea de studenți străini. 

 Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și perfecționarea continuă pe 
tot parcursul vieții, sporirea considerabilă a participării la sistemele formale și 
informale de cunoaștere în vederea apropierii de media performanțelor din statele 
membre ale Uniunii Europene. 

ODD 5 Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de gen şi emanciparea tuturor femeilor şi a fetelor 

 Continuarea și finalizarea strategiilor și programelor lansate înainte de 2020. 
 Reglementarea prin lege a unui set de măsuri active pentru asigurarea mobilității 

verticale a femeilor, fără nici un fel de discriminare și pe baza criteriilor de merit 
personal, în structurile ierarhice de stat, în mediul economic privat și în viața socială. 

 Monitorizarea prin indicatori măsurabili, prin date segregate colectate pe criteriul de 
sex a impactului politicilor, dispozițiilor legale sau administrative și al măsurilor 
active; evaluarea progreselor obținute și inițierea pe această bază a unor noi măsuri 
pentru asigurarea în fapt a egalității de gen. 
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ODD 6 Apă curată şi sanitaţie – Asigurarea accesului la apă şi sanitaţie pentru toţi 

 Asigurarea conectării gospodăriilor populației din orașe, comune și sate compacte la 
rețeaua de apă potabilă și canalizare în proporție de cel puțin 90%. 

 Elaborarea, aprobarea și implementarea etapizată a unor programe pe termen lung 
(20-30 ani) pentru managementul integrat al apelor și gestionarea riscurilor de 
inundații masive, secete prelungite, deșertificare, grindină sau îngheț generate de 
schimbările climatice. 

 Dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea serviciilor oferite de ecosistemele naturale 
(în special în luncile Dunării, afluenților acesteia și în Deltă) prin gestionarea integrată 
a bazinelor hidrografice și zonelor umede, stocarea sau devierea excesului de apă, 
regularizarea albiei râurilor și consolidări de maluri. 

 Creșterea substanțială a eficienței în folosirea apei în activitățile industriale, 
comerciale și agricole; extinderea reutilizării raționale a apelor tratate și reciclate în 
perspectiva atingerii obiectivelor economiei circulare. 

 Continuarea lucrărilor pentru combaterea eroziunii costiere pe litoralul Mării Negre, 
reabilitarea și stabilizarea în etape a 30 km de plaje și crearea altora noi; folosirea 
tehnicilor de observare prin satelit pentru urmărirea evoluțiilor în zonele afectate de 
eroziune și evaluarea impactului măsurilor întreprinse. 

 Includerea unor proiecte de gestionare a apei și de explorare a noi surse în programele 
României de asistență pentru dezvoltare. 
 

ODD 7 Energie curată  

 
 Extinderea rețelelor de transport și distribuție pentru energie electrică și gaze 

naturale în vedea asigurării accesului consumatorilor casnici, industriali și comerciali 
la surse sigure de energie la prețuri acceptabile. 

 Asigurarea securității cibernetice a platformelor de monitorizare a rețelelor de 
producție, transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale. 

 Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și de degradare 
a mediului prin sporirea considerabilă a eficienței energetice (cu minimum 27% 
comparativ cu scenariul de status-quo) și folosirea extinsă a schemei EU ETS în condiții 
de piață previzibile și stabile. 

 Creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a combustibililor cu conținut 
scăzut de carbon în sectorul transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv 
combustibili alternativi. 
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 Asigurarea unui cadru de reglementare stabil și transparent în domeniul eficienței 
energetice în vederea atragerii investițiilor. 

 Susținerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul consumului casnic, 
industrial și în transporturi prin stabilirea unor norme de performanță pentru instalații 
și aparatură. 
 

ODD 8 Muncă decentă şi creştere economică – Promovarea creşterii economice sustenabile şi 
incluzive 

 
 Păstrarea în continuare a unui ritm al creșterii PIB superior față de media UE pentru a 

susține efortul de reducere a decalajelor în comparație cu țările europene avansate, 
paralel cu aplicarea principiilor dezvoltării durabile și îmbunătățirea constantă a 
nivelului de trai al populației în conformitate cu practicile modelului social european. 

 Aderarea României la Zona Euro, la spațiul Schengen și la Organizația pentru 
Dezvoltare și Cooperare Economică. 

 Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe utilizarea rațională și 
responsabilă a resurselor cu introducerea unor elemente ale economiei circulare și ale 
complexului socio-ecologic. 

 Valorificarea potențialului piețelor de capital și altor instrumente de finanțare, 
inclusiv a parteneriatelor public-privat pentru demararea unor mari proiecte de 
investiții de interes național și european. 
 

ODD 9 Industrie, inovaţie şi infrastructură – Construirea unei infrastructuri reziliente, 
promovarea industrializării sustenabile şi încurajarea inovării 

 
 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice, 

inclusiv infrastructura regională și transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea 
economică și bunăstarea oamenilor, cu accent pe accesul larg și echitabil pentru toți. 

 Îmbunătățirea siguranței rutiere. 
 Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în utilizarea 

resurselor și adoptarea sporită a tehnologiilor și proceselor industriale curate și 
ecologice, toate țările luând măsuri în conformitate cu capacitățile respective ale 
acestora. 
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 Stimularea cu precădere a economiei digitale și investițiilor industriale care se 
situează în zona mai profitabilă a lanțului valoric, care fructifică și rezultatele 
eforturilor naționale de cercetare-dezvoltare-inovare și care se adresează unor piețe 
stabile și în creștere. 

 Întărirea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice ale sectoarelor 
industriale; încurajarea inovațiilor și creșterea semnificativă a numărului de angajați 
în cercetare și dezvoltare și sporirea cheltuielilor publice și private pentru cercetare 
și dezvoltare. 

 Promovarea industrializării incluzive și durabile și sporirea ratei de ocupare. 
 Creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă natură la servicii 

financiare, inclusiv la credite accesibile și integrarea acestora în lanțuri valorice și 
piețe externe. 
 

ODD 10 Inegalităţi reduse  - reducerea inegalităţilor între state 

 
 Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, în scopul 

reducerii progresive a inegalităților, respectiv a proporției grupurilor dezavantajate. 
 Aproprierea României de nivelul mediei UE, corespunzător anului 2030, din punctul de 

vedere al indicatorilor dezvoltării durabile. 
 Reducerea discriminării prin acordarea de sprijin organizațiilor neguvernamentale care 

activează în domeniul drepturilor omului. 
 

ODD 11 Oraşe şi comunităţi durabile – Oraşe incluzive, sigure, reziliente şi durabile 

 
 Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru toți cetățenii. 
 Reducerea semnificativă a pierderilor economice provocate de inundații și alunecările 

de teren, îmbunătățirea răspunsului colectiv și întărirea capacității de adaptare și 
revenire la nivel funcțional în cel mai scurt timp după producerea evenimentului, 
reducerea impactului inundațiilor sau a poluărilor generate de inundații și ale 
alunecărilor de teren asupra ecosistemelor, inclusiv prin îmbunătățirea constantă a 
cadrului legislativ. 

 Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, accesibile și 
durabile pentru toți, în special prin extinderea rețelelor de transport public, acordând 
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o atenție deosebită nevoilor celor aflați în situații vulnerabile, femei, copii, persoane 
cu dizabilități și în etate și punerea în aplicare a unui program general de planificare 
spațial și amenajare a teritoriului în corelare cu strategiile sectoriale la nivel național 
prin aplicarea conceptului de dezvoltare spațială policentrică și echilibrată, care să 
susțină coeziunea teritorială. 

 Educarea și responsabilizarea populației pentru situații de risc seismic. 
 Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra sănătății umane și a 

mediului prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului. 
 Reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate de produsele 

chimice periculoase de poluare și de contaminarea aerului, apei și a solului. 
 Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului cultural și natural, 

a elementelor de peisaj din mediul urban și rural. 
 Implementarea prevederilor legale referitoare la producția, transportul, depozitarea, 

utilizarea și eliminarea produselor chimice, inclusiv a celor farmaceutice, care pot 
prezenta pericole pentru sănătatea oamenilor și animalelor și pentru integritatea 
mediului. 

 

ODD 12 Consum şi producţie responsabile – Asigurarea unor modele sustenabile de consum şi 
producţie  

 
 Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe utilizarea rațională și 

responsabilă a resurselor cu introducerea unor elemente ale economiei circulare, 
elaborarea unei foi de parcurs  

 Înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei de alimente la nivel de vânzare cu amănuntul 
și de consum și reducerea pierderilor de alimente de-a lungul lanțurilor de producție 
și de aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-recoltare  

 Reciclarea în proporţie de 55% a deșeurilor municipale până în 2025 și 60% până în 
2030  

 Reciclarea în proporţie de 65% a deșeurilor de ambalaje până în 2025 (materiale 
plastice 50%; lemn 25%; metale feroase 70%, aluminiu 50%, sticlă 70%, hârtie și carton 
75%) și 70% până în 2030 (materiale plastice 55%; lemn 30%; metale feroase 80%, 
aluminiu 60%, sticlă 75%, hârtie și carton 85%) 

 Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022, a deșeurilor 
biologice până în 2023 și a materialelor textile până în 2025  
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 Stabilirea de scheme obligatorii de răspundere extinsă a producătorilor pentru toate 
ambalajele până în 2024  

 Implementarea practicilor durabile de achiziții publice verzi, în conformitate cu 
prioritățile naționale și politicile europene. 

ODD 13 Acţiune climatică 

 Îndeplinirea și depășirea angajamentelor asumate de România privind reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon și alte gaze cu efect de seră într-o proporție de 40% față 
de anul de referință 1990, reducerea energo-intensivității și îmbunătățirea cu 27% a 
eficienței energetice la niveluri superioare în comparație cu media UE. 

 Identificarea în spațiu și eșalonarea în timp a efectelor schimbărilor climatice 
previzibile pe baza datelor științei și anticiparea vulnerabilităților care afectează 
diferitele regiuni din teritoriul României în special în sectoare precum energia, 
transporturile, mediul urban, resursele de apă, agricultura, silvicultura și dezvoltarea 
rurală. 

 Monitorizarea evenimentelor și proceselor ce pot fi atribuite schimbărilor climatice, 
descoperirea unor tipare repetitive și proiectarea pe aceste baze a măsurilor optime 
de adaptare. 

 Integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în strategiile și politicile de 
dezvoltare sectorială și armonizarea lor intersectorială.  

 

ODD 14 Viaţa marină – Conservarea şi utilizarea sustenabilă a oceanelor, mărilor şi a 
resurselor marine 

• Prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de toate tipurile, în special 
de la activitățile terestre, inclusiv poluarea cu deșeuri marine și poluarea cu nutrienți  

• Minimizarea și gestionarea impactului acidificării mediului apelor marine, inclusiv prin 
cooperare științifică sporită la toate nivelurile  

• Dezvoltarea responsabilă și sustenabilă a activităților de pescuit la speciile sălbatice 
și de acvacultură cu respectarea cotelor și metodelor stabilite prin lege și menținerea, 
în limite rezonabile, a viabilității îndeletnicirilor tradiționale în acest domeniu, 
inclusiv a pescuitului sportiv și de agrement  

• Atragerea celorlalte state riverane Mării Negre în actul de management durabil a 
resurselor acvatice vii. 
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ODD 15 Viaţa terestră – Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a 
ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea 
şi repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate 

 Dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea serviciilor oferite de ecosistemele 
naturale (în special în luncile Dunării, afluenților acesteia și în Deltă) prin gestionarea 
integrată a bazinelor hidrografice și zonelor umede  

 Conservarea și protejarea zonelor umede, între care se află și Rezervația Biosferei 
Delta Dunării, zonă umedă unicat în Europa, ca parte a patrimoniului natural european 
și mondial  

 Asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversității acestora, în 
scopul de a spori capacitatea acestora de a oferi beneficii esențiale pentru dezvoltare 
durabilă  

 Susținerea instituțiilor și infrastructurilor de cercetare-dezvoltare de interes național 
și European pentru studierea, gestionarea, protejarea și conservarea diversității 
patrimoniului natural 

 Gestionarea durabilă a pădurilor, eliminarea tăierilor ilegale de arbori, dezvoltarea 
sistemului informatic integrat pentru monitorizarea exploatării și transportului masei 
lemnoase, inclusiv la punctele de frontieră, asigurarea împăduririi și reîmpăduririi 
terenurilor din fondul forestier și a celor degradate sau supuse deșertificării, 
desfășurarea plantării programate a perdelelor forestiere pentru protecția culturilor 
agricole și a elementelor de infrastructură în scopul limitării impactului schimbărilor 
climatice  

 Tranziția către o economie circulară prin abordări complementare ce implică metode 
tradiționale și tehnologii de ultimă generație pentru restabilirea/refacerea capitalului 
natural și reducerea dependenței de fertilizatorii sintetici și de pesticide, pentru 
combaterea degradării solului  

 Combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor degradate, inclusiv a 
terenurilor afectate de deșertificare, secetă și inundații 

ODD 16 Pace, justiţie şi instituţii eficiente – Promovarea societăţilor juste, pașnice și 
incluzive  

 Administrarea justiției în condiții de imparțialitate și celeritate, în conformitate cu 
legile și procedurile stabilite, cu respectarea principiului prezumției de nevinovăție  

 Asigurarea și susținerea dialogului cu minoritățile naționale în vederea îmbunătățirii 
actului decizional, prin acces egal pentru toți cetățenii de a-și respecta şi valorifica 
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cultura, tradițiile, limba maternă și de a participa la viața economică, socială și 
politică și pentru combaterea preconcepțiilor, a prejudecăților și a discriminărilor în 
toate formele sale și promovarea dialogului interetnic, valorilor comune, diversității 
culturale și lingvistice  

 Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces conexe  
 Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și torturii 

copiilor  
 Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de armament, consolidarea 

recuperării și returnării bunurilor furate și combaterea tuturor formelor de crimă 
organizată  

 Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la 
toate nivelurile  

 Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile  
 Profesionalizarea și perfecționarea activității tuturor instituțiilor administrației 

publice centrale și locale, mai ales a compartimentelor care intră în contact direct cu 
cetățenii, pentru prestarea unor servicii prompte și civilizate; extinderea și 
generalizarea serviciilor pe internet (on-line). 

ODD 17 Parteneriate pentru realizarea obiectivelor – Parteneriate pentru realizarea 
obiectivelor 

 Majorarea progresivă a cuantumului asistenței oficiale de dezvoltare acordate de 
România în cadrul programelor ODA, în funcție de capacitatea de susținere a 
economiei naționale, având ca obiectiv țintă atingerea cifrei de 0,33% din venitul 
național brut la nivelul anului 2030  

 Sporirea și diversificarea ajutorului oficial pentru dezvoltare pe măsura creșterii 
potențialului economic al României și încurajarea agenților economici români să 
investească, pe baze competitive, în economia țărilor mai puțin dezvoltate  

 Aderarea României la Zona Euro, la spațiul Schengen și la Organizația pentru 
Dezvoltare și Cooperare Economică  

 Susținerea angajamentelor internaționale și implicarea proactivă pe plan european și 
internațional. 
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2.4 Cadrul strategic regional 

 

Planul de Dezvoltare Regională5 pentru Regiunea Sud-Muntenia este în faza de elaborare, la 

momentul actual fiind prezentat numai profilul socio-economic al regiunii, care se află în 

consultare publică.  

 

Strategia pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Muntenia pentru perioada 2021 – 

2027  

Elaborată sub coordonarea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în strânsă 

colaborare cu partenerii locali și regionali, Strategia pentru Specializare Inteligentă 2021 – 20276 

furnizează un cadru coerent pentru dezvoltarea viitoare a regiunii, bazată pe conceptul de 

specializare inteligentă. În acest sens, documentul reprezintă o bază strategică pentru elaborarea 

proiectelor de finanțare din fonduri externe/comunitare, naționale și locale ce au drept scop 

dezvoltarea durabilă a regiunii Sud Muntenia. Documentul urmăreşte ghidarea într-o manieră 

pragmatică a actorilor relevanți din regiune, astfel încât intervenţiile şi activităţile necesare 

creării unei regiuni dinamice şi competitive, bazate pe inovare și digitalizare, să se concentreze 

asupra priorităților cheie aplicate sectoarelor de specializare inteligentă. Totodată, acest 

document strategic își propune ca, respectând principiul concentrării tematice, să continue și să 

actualizeze direcțiile de dezvoltare formulate atât de documentele strategice de la nivel național 

(Strategia Națională de Dezvoltare 2014 - 2020, Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și 

Inovare 2014 - 2020), cât și de cele de la nivel regional (Planul de Dezvoltare Regională 2014 – 

2020 și Strategia de Specializare Inteligentă 2014 – 2020 a regiunii Sud Muntenia).  

Strategia este totodată armonizată cu principalul document strategic de la nivel regional – Planul 

de Dezvoltare Regională 2021 – 2027 și ține seama de lecțiile învățate în perioada de 

 

 

5 https://www.adrmuntenia.ro/planul-de-dezvoltare-regionala-20212027/static/1352 
6https://www.adrmuntenia.ro/strategia-de-specializare-inteligenta-a-regiunii-sud--muntenia-

post-2020/static/1351 
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implementare trecută. Specializarea inteligentă presupune măsuri specifice la nivelul anumitor 

sectoare și domenii de activitate cheie, care să conducă la creșterea valorii adăugate generată 

de regiune, valorificarea resurselor și a avantajelor competitive ale regiunii, înglobarea unui nivel 

crescând al inovării în procesele economice și implicit creșterea nivelului indicatorilor socio-

economici și a calității vieții în regiune. Bazată pe concluziile analizei socio-economice, pe 

avantajele comparative ale regiunii, pe punctele tari şi oportunităţile acesteia, strategia, prin 

structură şi conţinut, urmăreşte formularea unui răspuns coerent și articulat la problemele și 

punctele slabe ale regiunii, prin propunerea unei viziuni strategice ce susține dezvoltarea 

economică inteligentă a regiunii, concomitent cu dezvoltarea capacităţii acesteia de a se adapta 

şi de a putea răspunde la principalele provocări societale actuale în vederea realizării tranziției 

la o economie bazată pe cunoaștere.  

 

Viziunea strategiei: “Regiunea Sud Muntenia inovează și își dezvoltă competitivitatea 

economică pe plan intern și internațional, prin dezvoltarea ecosistemului regional de inovare, 

dezvoltarea competențelor pentru tranziția la economia bazată pe cunoaștere și 

îmbunătățirea condițiilor cadru pentru specializare inteligentă”. Prin implementarea măsurilor 

și direcțiilor de acțiune prevăzute, regiunea Sud Muntenia va genera pe termen mediu un vector 

de dezvoltare durabilă și competitivă. Astfel, sectoarele și domeniile cheie identificate la nivel 

regional ca nucleu al specializării inteligente, prin implementarea acțiunilor specifice din 

strategie, vor influența economia regională astfel:  

➢ Creșterea nivelului de cercetare, dezvoltare și inovare tehnologică și generarea de 

produse și servicii competitive și cu valoare adăugată ridicată;  

➢ Generarea de produse și servicii competitive atât pe plan intern cât și extern, precum 

și de activități conexe ce favorizează incluziunea;  

➢ Stimularea activităților de cercetare, dezvoltare și inovare, transfer tehnologic și în 

celelalte ramuri ale economiei regionale;  

➢ Creșterea atractivității regiunii pentru piețele externe, atât de producție cât și de 

desfacere;  
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➢ Crearea unui context favorabil pentru o dezvoltare durabilă la nivel regional și național. 

 

2.5 Egalitatea de șanse 

Egalitatea de șanse reprezintă conceptul conform căruia toate ființele umane sunt libere să-și 

dezvolte capacitățile personale și să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte; faptul că 

diferitele comportamente, aspirații și necesități ale femeilor și bărbaților sunt luate în 

considerare, evaluate și favorizate în mod egal înseamnă că femeile și bărbații se bucură de 

aceeași libertate de a-și realiza aspirațiile.  

Egalitatea de şanse are la bază asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viaţa 

economică şi socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilităţi sau 

orientare sexuală. 

Dezvoltarea unei culturi a oportunităţilor egale presupune implicarea directă a tuturor actorilor 

sociali din sectorul public şi privat, inclusiv societatea civilă. 

Deși există încă inegalități, UE a făcut progrese semnificative în ultimele decenii în realizarea 

egalității între femei și bărbați, prin legislația tratamentului egal și integrarea dimensiunii 

egalității de gen și măsurile specifice pentru avansarea femeilor. Egalitatea între femei și bărbați 

pe piața muncii este de importanță crucială în spațiul comunitar, plasând problematica egalității 

de șanse în centrul Strategiei Europene pentru Ocupare. 

În plus faţă de dispoziţiile legale referitoare la egalitatea de tratament dintre bărbaţi şi femei, 

legislaţia UE anti-discriminare a fost completată de asigurarea unui nivel minim de protecţie şi 

un tratament egal pentru toată lumea de viaţă şi de muncă în Europa. Aceste legi sunt proiectate 

pentru a asigura un tratament egal, indiferent de: 

 rasă sau origine etnică 
 religie si credinţă 
 dizabilităţi 
 orientare sexuală 
 vârstă. 

Discriminarea pe criterii de dizabilitate – în vederea garantării conformării cu principiul egalităţii 

de tratament în legătură cu persoanele cu dizabilităţi, art. 5 din Directiva Consiliului privind 
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relaţiile de muncă 2000/78/CE prevede ca, în cazurile particulare în care se impune, angajatorii 

trebuie să ia măsurile necesare pentru a permite unei persoane cu dizabilităţi să aibă acces, să 

participe sau să promoveze la locul de muncă sau să beneficieze de instruire, cu excepţia cazului 

în care astfel de măsuri ar presupune un efort disproporţionat din partea angajatorului. 
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3. Viziunea și obiectivele strategiei de dezvoltare durabilă ale județului Prahova 

3.1 Viziunea de dezvoltare a județului Prahova 

 

Județul Prahova,  

recunoscut pentru patrimoniul său natural și cultural, pol regional cu o economie 

sustenabilă, performantă și interconectată, bazată pe eficiență, eficacitate și inovare, 

care oferă bunăstare și oportunități de formare și ocupare de calitate pentru toți. 

 

Județul Prahova aderă la următoarele valori: 

 Profesionalism și integritate 

 Excelență și eficiență 

 Solidaritate 

 Responsabilitate. 

 

3.2 Obiective generale (OG) de dezvoltare durabilă a județului Prahova 

 

Obiectivele generale de dezvoltare durabilă a județului Prahova pentru perioada 2021 – 2027 

sunt: 

OG I. Dezvoltarea capitalului uman al județului Prahova și a ratei de ocupare a acestuia, 

pentru integrarea într-o economie inovativă și performantă  

Obiectivul contribuie la atingerea țintelor pentru următoarele Obiective Naționale de Dezvoltare 

Durabilă: 

 ODD4 – Educaţie de calitate – Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea 

oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi; 

 ODD8 – Muncă decentă şi creştere economică – Promovarea creşterii economice 

sustenabile şi incluzive; 

 ODD9 - Industrie, inovaţie şi infrastructură – Construirea unei infrastructuri reziliente, 

promovarea industrializării sustenabile şi încurajarea inovării. 



 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Competența face diferența! 

 
 www.poca.ro  

 48/501 

 

OG II. Creștere economică durabilă, prin dezvoltarea antreprenoriatului și a competitivității 

sectoriale 

Obiectivul contribuie la atingerea țintelor pentru următoarele Obiective Naționale de Dezvoltare 

Durabilă: 

 ODD2 - Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securităţii alimentare, 

îmbunătăţirea nutriţiei şi promovarea unei agriculturi durabile; 

 ODD8 – Muncă decentă şi creştere economică – Promovarea creşterii economice 

sustenabile şi incluzive; 

 ODD9 - Industrie, inovaţie şi infrastructură – Construirea unei infrastructuri reziliente, 

promovarea industrializării sustenabile şi încurajarea inovării; 

 ODD12 - Consum şi producţie responsabile – Asigurarea unor modele sustenabile de 

consum şi producţie; 

 ODD16 -  Pace, justiţie şi instituţii eficiente – Promovarea societăţilor juste, pașnice și 

incluzive. 

 

OG III. Creșterea contribuției echitabile a județului Prahova la realizarea țintei de 

decarbonizare a României și îmbunătățirea calității mediului 

Obiectivul contribuie la atingerea țintelor pentru următoarele Obiective Naționale de Dezvoltare 

Durabilă: 

 ODD7 - Energie curată – Asigurarea accesului tuturor la energie, la prețuri accesibile, intr-

un mod sigur, durabil și modern; 

 ODD12 - Consum şi producţie responsabile – Asigurarea unor modele sustenabile de 

consum şi producţie; 

 ODD13 - Acţiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de comnbatere a schimbărilor 

climatice și a impactului lor; 

 ODD15 - Viaţă terestră – Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a 

ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, 

stoparea şi repararea degradării solului  și stoparea pierderilor de biodiversitate. 
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OG IV. Îmbunătățirea semnificativă a calității vieții cetățenilor din județul Prahova într-un 

climat de incluziune socială 

Obiectivul contribuie la atingerea țintelor pentru următoarele Obiective Naționale de Dezvoltare 

Durabilă: 

 ODD1 - Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele şi în orice context; 

 ODD3 -Sănătate şi bunăstare – Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării 

tuturor la orice vârstă; 

 ODD6 - Apă curată şi sanitaţie – Asigurarea accesului la apă şi sanitaţie pentru toţi; 

 ODD11 - Oraşe şi comunităţi durabile – Oraşe incluzive, sigure, reziliente şi durabile.  

 

OG V. Creșterea gradului de conectivitate și mobilitate la nivelul județului Prahova 

Obiectivul contribuie la atingerea țintelor pentru următoarele Obiective Naționale de Dezvoltare 

Durabilă: 

 ODD11 - Oraşe şi comunităţi durabile – Oraşe incluzive, sigure, reziliente şi durabile;  

 ODD16 - Pace, justiţie şi instituţii eficiente – Promovarea societăţilor juste, pașnice și 

incluzive. 

 

OG VI. Dezvoltarea de comunități durabile și solidare în județul Prahova care valorifică 

eficient oportunitățile de dezvoltare prin colaborare și parteneriat 

Obiectivul contribuie la atingerea țintelor pentru următoarele Obiective Naționale de Dezvoltare 

Durabilă: 

 ODD10 - Inegalităţi reduse  - reducerea inegalităţilor în interiorul țărilor și între țări; 

 ODD11 - Oraşe şi comunităţi durabile – Oraşe incluzive, sigure, reziliente şi durabile; 

 ODD16 - Pace, justiţie şi instituţii eficiente – Promovarea societăţilor juste, pașnice și 

incluzive; 

 ODD17 - Parteneriate pentru realizarea obiectivelor.  
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3.3 Obiective specifice (OS) de dezvoltare durabilă a județului Prahova 

 

OG I. Dezvoltarea capitalului uman al județului Prahova și a ratei de ocupare a 
acestuia, pentru integrarea într-o economie inovativă și performantă 

OS I.1 
Creșterea nivelului de educație și formare profesională al populației județului 
odată cu creșterea ratei de participare la toate nivelele de învățământ și 
îmbunătățirea ofertei de formare 

OS I.2 Creșterea echilibrată a numărului de locuri de muncă și îmbunătățirea ofertei 
de ocupare pe teritoriul județului 

OS I.3 
Consolidarea activităților de cercetare – dezvoltare – inovare adaptate la 
provocările economice actuale, prin cooperarea dintre mediul universitar, 
centre de cercetare și companii 

OG II. Creștere economică durabilă, prin dezvoltarea antreprenoriatului și a 
competitivității sectoriale 

OS II.1 Creșterea competitivității IMM-urilor din județ cu accent pe zonele urbane 
aflate în declin 

OS II.2 
Dezvoltarea antreprenoriatului și economiei sociale într-un climat general 
favorabil întreprinderilor – instituții prietenoase cu mediul de afaceri și 
facilități 

OS II.3 Adaptarea industriei locale la progresul tehnologic și la cerințele de mediu 
OS II.4 Hrană suficientă și sănătoasă prin sprijinirea dezvoltării agriculturii 

OS II.5 Consolidarea și modernizarea turismului prahovean – factor de progres 
economico-social al județului 

OG III. Creșterea contribuției echitabile a județului Prahova la realizarea țintei de 
decarbonizare a României și îmbunătățirea calității mediului 

OS III.1 Creșterea gradului de atenuare și adaptare la schimbările climatice, 
prevenirea și gestionarea riscurilor 

OS III.2 Îmbunătățirea calității factorilor de mediu 
OS III.3 Îmbunătățirea protecției naturii și biodiversității 

OS III.4 
Promovarea tranziției juste către o economie neutră din punct de vedere 
climatic 

OG IV. Îmbunătățirea semnificativă a calității vieții cetățenilor din județul Prahova într-
un climat de incluziune socială 

OS IV.1 Creșterea gradului de bunăstare generală inclusiv pentru grupurile sociale 
vulnerabile printr-o rețea de servicii sociale bazate pe comunitate și pe 
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parteneriate cu furnizorii de servicii sociale privați, organizații 
neguvernamentale 

OS IV.2 Îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru toți, inclusiv grupuri și comunități 
defavorizate, asigurarea infrastructurii, dotărilor edilitare necesare 

OS IV.3 Îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin servicii de sănătate 
accesibile și performante, capabile să facă față mai bine provocărilor actuale 

OS IV.4 Dezvoltarea ofertei de servicii culturale 

OS IV.5 
Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor destinate sportului și petrecerii 
timpului liber 

OG V. Creșterea gradului de conectivitate și mobilitate la nivelul județului Prahova 

OS V.1 Îmbunătățirea conectivității digitale și a digitalizării serviciilor publice 
OS V.2 Consolidarea și modernizarea serviciilor de comunicații 

OS V.3 
Creșterea mobilității, inter-conectivității și accesibilității locurilor de muncă, 
serviciilor și educației prin sisteme și servicii publice de transport 
performante și durabile 

OS V.4 Dezvoltarea infrastructurii digitale și de transport 

OG VI. Dezvoltarea de comunități durabile și solidare în județul Prahova care valorifică 
eficient oportunitățile de dezvoltare prin colaborare și parteneriat 

OS VI.1 Consolidarea măsurilor de bună guvernare la nivelul tuturor instituțiilor 
publice din județ 

OS VI.2 Dezvoltarea parteneriatelor interne și internaționale 

OS VI.3 

Îmbunătățirea planificării teritoriale la nivelul județului și a unităților 
administrativ-teritoriale pentru a facilita valorificarea optimă a 
oportunităților de dezvoltare în contextul poziției strategice a județului și 
coordonarea necesară între actorii relevanți 
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4. Planul de măsuri de dezvoltare durabilă a județului Prahova 2021 – 2027 

Obiectiv General OG I - Dezvoltarea capitalului uman al județului Prahova și a ratei de ocupare a acestuia, pentru integrarea 
într-o economie inovativă și performantă 

Obiectiv specific OS I.1 - Creșterea nivelului de educație și formare profesională a populației județului odată cu creșterea ratei 
de participare la toate nivelele de învățământ și îmbunătățirea ofertei de formare  

Context OS.I.1: 
Județul Prahova are un învățământ primar și gimnazial de excepție, cu rezultate mult peste mediile naționale la evaluarea națională. 
Ratele de cuprindere în învățământ pe nivelele de educație ante-pre-școlar, preșcolar, primar și secundar ne arată că un număr mare 
de copii încă nu frecventează școala, fenomen cu consecințe serioase pe termen mediu și lung. 
De asemenea, județul Prahova se numără printre cele cu risc seismic ridicat.  
Rate de abandon învățământ preșcolar și liceal printre cele mai mari din țară – locul 2 la preșcolar în 2013-2014 și locul 1 la liceal. 
Județul Prahova are o accesibilitate de transport scăzută – inaccesibilitate ridicată (indicatorul de inaccesibilitate la transport are în 
vedere: amplasarea școlii, informații cu privire la școală și transport) – de peste 0,329. 
Un număr mare de copii cu CES abandonează școala imediat după grădiniță sau după școala primară. 
Absenteism marcat peste media națională în școlile din zonele dezavantajate din mediul urban. 
Situația dotării școlilor este relativ bună, existând încă necesitatea dotării cu grupuri sanitare a 17 școli. Asigurarea condițiilor de 
igienă din școli este o prioritate mai ales în condițiile epidemiologice actuale.  
Învățământul liceal și cel profesional sunt în ultima perioadă în stagnare, dotarea instituțiilor școlare cu laboratoare, echipamentele 
de calcul și atelierele școală fiind insuficiente.  
Învățământul profesional, mai ales cel dual, este insuficient dezvoltat - Județul Prahova se situează sub media națională, cu doar 25,4% 
pondere acordată învățământului profesional, cu toate că sectorul industrial are o evoluție dinamică pozitivă la nivelul județului. 
Distanțele lungi de mers pe jos până la grădinițele din zonele rurale și cheltuielile cu naveta constituie deja bariere în calea accesului 
la o educație de calitate, în timp ce serviciile de transport școlar sunt insuficiente, în special în zonele rurale. 
Rata de participare la învățământul superior este sub media națională, ceea ce reprezintă un risc pentru dezvoltarea județului – lipsa 
forței de muncă calificate putând deveni un handicap.  
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Centrul universitar are un număr de studenți în scădere, acesta având un potențial insuficient exploatat în atragerea de studenți și 
astfel în creșterea ratei de participare la învățământul terțiar al populației școlare.  
 
Obiectivul se încadrează în direcțiile asumate prin Strategia pentru modernizarea infrastructurii educaţionale 2018 – 2023 

Nr. 
crt. Măsuri Acțiuni Indicatori de 

realizare 
Surse de 
verificare Responsabil Termen Resurse 

financiare 
I.1.1 Reducerea 

procentului 
unităților de 
învățământ care 
funcționează 
fără avize sau 
autorizații 
(indicele privind 
caracterul 
adecvat al 
utilităților) -
condiții de 
siguranță și 
funcționare a 
spațiilor de 
învățare  

I.1.1.1 - Dotarea cu 
grupuri sanitare 
corespunzătoare a 
tuturor școlilor din 
județ, cu prioritate a 
celor 17 care în 
prezent nu sunt 
corespunzătoare 

Număr grupuri 
sanitare 
modernizate; 
Rata de 
cuprindere /  
participare a 
elevilor în 
școlile cu 
condiții de 
funcționare 
îmbunătățite; 
Număr unități 
școlare care 
funcționează 
fără avize 
sanitare; 
Indicele 
utilităților / 
prevalența 
utilităților 
inadecvate într-

Rapoarte 
publice școli 
/ DSP; 
Site-uri 
autorități / 
instituții; 
Portal date 
deschise 
 

APL din 
localitățile unde 
grupurile sanitare 
sunt 
necorespunzătoar
e; 
Inspectoratul 
Școlar; 
CJ; 
Direcția Sănătate 
Publică 

31.12. 2021 Bugete 
proprii 
UAT/CJ 
POR 
PNDR 
Alte surse  
 



 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Competența face diferența! 

 
 www.poca.ro  

 54/501 

 

o unitate de 
învățământ 

I.1.1.2 - 
Accesibilizarea 
tuturor școlilor cu 
prioritate a celor 
unde sunt înregistrați 
copii cu handicap 
fizic 

Număr de școli 
accesibilizate 
pentru persoane 
cu handicap 
fizic 

Rapoarte 
publice școli 
/ IS 
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

Conducerile 
școlilor  
APL din 
localitățile unde 
școlile nu sunt 
accesibilizate  
Inspectoratul 
Școlar 
Inspecția Stat 
Construcții 
CJ 
AJPIS  

30.09.2022 Bugete 
proprii 
UAT/CJ 
POR  
PNDR 
Alte surse 

I.1.1.3 - Consolidarea 
școlilor aflate în zone 
cu risc seismic, 
activități de 
consolidare în funcție 
de riscurile 
identificate, 
asigurarea / 
îmbunătățirea 
eficienței energetice, 
inclusiv și măsuri 
pentru utilizarea unor 

Număr de școli 
consolidate 

Rapoarte 
publice școli 
/ IS 
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

APL din 
localitățile cu 
risc seismic  
Inspectoratul 
Școlar 
CJ 
Inspecția Stat 
Construcții 

31.12.2027 Bugete 
proprii 
UAT/CJ 
POR 
PNDR 
Alte surse 
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surse alternative de 
energie 

I.1.2 Creșterea 
calității, 
eficacității și 
relevanței 
ofertei și 
procesului 
educațional și a 
spațiilor de 
învățare din 
învățământul 
primar, 
gimnazial, liceal 
și cel profesional 
din județ;  
Educație și 
formare 
profesională 
modernă, 
atractivă, 
adecvată erei 
digitale și 
tranziției verzi 

I.1.2.1. Asigurarea 
logisticii instituțiilor 
din sistemul 
educațional / elevilor 
pentru aplicarea de 
metode digitale de 
învățare  

Rata de 
cuprindere /  
participare a 
elevilor în 
școlile / liceele 
cu condiții de 
funcționare 
îmbunătățite 

Rapoarte 
publice școli 
/ IS 
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

Conducerile 
școlilor  
APL  
CJ 
Centre de 
excelență 
AJPIS 

Permanent Bugete 
proprii 
UAT/CJ 
POR 
PNDR 
Alte surse  

I.1.2.2. Adaptarea 
programelor de 
pregătire și a 
dotărilor la cerințele 
pieței în competențe 
profesionale practice 
cheie - Dotarea 
liceelor tehnologice 
cu laboratoare, 
echipamente de 
calcul și ateliere 
școală  

Rata de 
cuprindere a 
elevilor în 
învățământul 
liceal și 
profesional; 
Rata de 
angajare a 
absolvenților 
din 
învățământul 
liceal, 
profesional-
tehnic  

Rapoarte 
publice licee 
/ IS 
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

Conducerile 
liceelor 
tehnologice 
CJ  
Inspectoratul 
Școlar 
Firme partenere 

Permanent Bugete 
proprii 
UAT/CJ 
POR 
PNDR 
POCU 
Alte surse 
publice / 
private 
 

I.1.3. Creșterea 
capacității de 
școlarizare în 
învățământul 

I.1.3.1. Creșterea 
capacității de 
școlarizare în 

Număr de copii 
în creșe; 
Număr de creșe 
în zonele 

Rapoarte 
publice creșe 
/ IS 

Conducerile 
creșelor 
CJ 
Consilii locale 

Permanent Bugete 
proprii 
UAT/CJ 
POR 
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antepreșcolar și 
profesional, cu 
precădere dual 

învățământul 
antepreșcolar  

urbane care 
suferă de 
deficit de forță 
de muncă 

Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

IS PNDR 
POCU Alte 
surse 
publice / 
private 
 

I.1.3.2. Creșterea 
numărului de locuri 
din învățământul 
profesional / dual 
cu dezvoltarea 
parteneriatului public 
- privat între liceele 
tehnice și angajatori 
pentru învățământ 
dual 

Ponderea %; 
Număr de clase; 
Număr de 
beneficiari 
 

Rapoarte 
unități 
învățământ 
profesional / 
IS 
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

Conducerile 
unităților de 
învățământ 
profesional 
CJ 
Consilii locale 
IS 
Angajatori 

Permanent Bugete 
proprii 
UAT/CJ 
Alte surse 
publice / 
private 
Angajatori 

I.1.4. Creșterea ratei 
de participare – 
scăderea 
absenteismului / 
abandonului 
școlar al copiilor 
din zonele / 
mediile 
defavorizate  

I.1.4.1. Programe de 
tip after-school 
școala după școală, 
centre de zi pentru 
copii, cu prioritate în 
zonele urbane 
defavorizate  

Număr de locuri 
generate de 
programe de tip 
after-school 
școala după 
școală, centre 
de zi în zonele 
urbane 
defavorizate 

Rapoarte 
conduceri 
școli / IS 
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

Conducerile 
școlilor  
CJ 
Consilii locale 
IS 
SPAS 
ONG 

Permanent Bugete 
proprii 
UAT/CJ 
POR 
PNDR 
POCU - FSE 
Alte surse 
publice / 
private 
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I.1.4.2. 
Îmbunătățirea 
accesului de 
transport public / 
școlar pentru elevi 
(dotarea cu 
microbuze școlare, 
finanțarea / 
asigurarea gratuității 
transportului elevilor 
la toate nivelele, 
etc.) 

Timpul mediu 
de deplasare al 
elevilor în 
funcție de 
accesibilitatea 
mijloacelor de 
transport  
 

Rapoarte 
conducere 
școli / IS 
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

Conducerile 
școlilor  
CJ 
Consilii locale 
IS 
 

Permanent Bugete 
proprii 
UAT/CJ 
Alte surse 
publice / 
private 
 

I.1.4.3. Asigurarea de 
sprijin pentru elevii 
din învățământul 
liceal și profesional 
defavorizați - 
posibilități de cazare, 
burse sociale, etc.  

Număr de locuri 
în cămine; 
Număr de burse 
sociale pentru 
elevii 
defavorizați  

Rapoarte 
conducere 
școli / IS 
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

Conducerile 
școlilor  
CJ 
Consilii locale 
IS 
 

Permanent Bugete 
proprii 
UAT/CJ 
Alte surse 
publice / 
private 
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I.1.5 Creșterea ratei 
de participare – 
a absolvenților 
de învățământ 
liceal la studii 
superioare – cu 
precădere la 
Universitatea din 
Ploiești 

Program comun de 
promovare a 
oportunităților de 
studii superioare în 
județul Prahova și de 
sprijin al 
absolvenților 
prahoveni care doresc 
să studieze aici  

Număr de 
absolvenți de 
liceu care 
urmează studii 
superioare  

Statistici 
naționale / 
județene  
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

Conducere 
Universitate 
Conducere licee 
CJ 
Consilii locale 
IS 
Parteneriate cu 
ONGT 
(organizații de / 
pentru tineret) 

Permanent Surse proprii 
Alte surse 
publice / 
private 
 

I.1.6 Dezvoltarea 
abilităților de 
viață cheie ale 
populației 

I.1.6.1. Programe de 
educație / dezvoltare 
a abilitatilor, 
competențelor și 
cunoștințelor adulți,  
copii și  tineri  în 
vederea pregătirii 
acestora pentru piața 
muncii, domenii cheie 
– digital, educație 
financiară și 
antreprenorială, 
educație sanitară, de 
mediu și dezvoltare 
durabilă și programe 
derulate în centrele 
de tineret din 
Prahova pe alte teme 
importante pentru 

Număr de 
programe; 
Număr de teme 
 

Statistici 
naționale / 
județene  
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

Instituții de 
cultură și 
educație 
județene, 
Școli, licee, 
universități, 
Administratori 
zone naturale 
protejate, ONG-
uri, Camera de 
Comerț, 
organizații ale 
economiei 
sociale – Case de 
ajutor reciproc, 
bănci 
cooperatiste de 
credit, UAT  

Permanent Surse proprii 
POCU 
Alte surse 
publice / 
private 



 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Competența face diferența! 

 
 www.poca.ro  

 59/501 

 

educația pentru viață 
a tinerilor, inclusiv 
utilizând   metode de 
educație nonformală, 
facilitate de lucrători 
de tineret, mentori, 
etc.  
I.1.6.2 Dezvoltarea 
universității ca pol de 
digital skills, 
competențe digitale / 
centru de învățare 
ICT pentru studenți, 
copii dar și adulții din 
comunitate pentru 
dobândirea / 
actualizarea 
competențelor 
digitale și de lucru cu 
internetul și alte 
tehnologii 
informaționale, 
inclusiv prin dotare 
tehnică / laboratoare 

Număr 
programe; 
Număr teme; 
Număr dotări 
dedicate 

Statistici 
naționale / 
județene  
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

Universitatea 
Ploiești,  
Inspectoratul 
Școlar,  
Instituții de 
cultură și 
educație,  
Școli, licee, 
universități, 
clubul copiilor, 
Furnizori formare 
profesională 
adulți, AJOFM, 
Camera de 
Comerț, 
organizații ale 
economiei 
sociale – 
cooperative, 
întreprinderi 
sociale de 
inserție 

Permanent Surse 
proprii 
POCU 
Alte surse 
publice / 
private 
POR 
POCU 
Programul 
Operaţional 
Creștere 
Inteligentă 
şi 
Digitalizare 
2021-2027 



 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Competența face diferența! 

 
 www.poca.ro  

 60/501 

 

I.1.7 Digitizarea 
managementului 
și operațiunior 
instituțiilor de 
educație 

I.1.7.1. Dotarea cu 
echipamente și 
infrastructură, baze 
de date, soft, 
platforme digitale – 
proiecte strategice 

Număr de 
instituții din 
educație cu 
management și 
operare 
digitalizate; 
Număr de date 
publice – 
publicate din 
oficiu 

Rapoarte 
instituționale  
Statistici 
naționale / 
județene  
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

Școli generale, 
Licee teoretice și  
licee 
tehnologice, 
Inspectorat 
Școlar 
 

Permanent Bugete 
proprii 
APL – UAT SI 
CJ 
Alte surse 
publice / 
private 
Programul 
Operaţional 
Creștere 
Inteligentă 
şi 
Digitalizare 
2021-2027 

I.1.7.2. Dezvoltarea 
de proceduri de lucru 
și transparență 
instituțională prin 
resurse digitale 

Număr de 
proceduri de 
lucru cu 
publicul 
digitalizate – 
elevi, părinți; 
Număr clienți – 
părinți, elevi cu 
acces digital la 
evidențele și 
operarea 
instituțiilor 

Rapoarte 
instituționale 
Statistici 
naționale / 
județene  
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

Școli generale, 
Licee teoretice și  
licee 
tehnologice, 
Inspectorat 
Școlar 
 

Permanent Bugete 
proprii 
APL – UAT SI 
CJ 
Alte surse 
publice / 
private 
Programul 
Operaţional 
Creștere 
Inteligentă 
şi 
Digitalizare 
2021-2027 



 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Competența face diferența! 

 
 www.poca.ro  

 61/501 

 

Obiectiv specific OS.I.2 - Creșterea echilibrată a numărului de locuri de muncă și îmbunătățirea ofertei de ocupare pe teritoriul 
județului 

Context OS I.2: 
Resursele de muncă ale județului Prahova s-au redus constant inclusiv în perioada de referință 2012-2018, cu valori peste media 
națională. Resursele de muncă actuale la rândul lor nu sunt ocupate la un nivel apropiat de media națională. Rata ocupării în județ, 
deși în creștere rapidă, continuă să rămână semnificativ sub media națională. 
Industria prelucrătoare a înregistrat o creștere importantă de peste 12% a numărului de locuri de muncă în intervalul de referință, 
acest sector fiind principalul angajator al județului, cu 73.900 de lucrători. 
Sectorul agriculturii și silviculturii a înregistrat o scădere majoră ca angajator de peste 31%, dar rămâne al doilea angajator important, 
numărul lucrătorilor din acest sector fiind în 2018 de 45.200. 
Creșteri importante s-au înregistrat și în alte sectoare cum ar fi comerțul, construcțiile, transport și depozitare, sănătate și asistență 
socială, serviciile administrative care oferă fiecare peste 10.000 de locuri de muncă la nivelul județului. 
Număr mare de șomeri neindemnizați, 4.440 persoane, al patrulea cel mai mare număr de șomeri din regiune; cel mai mare număr de 
șomeri se înregistrează în rândul celor cu studii primare, gimnazial și professional, sau fără studii. 
Dezvoltarea inegală a oportunităților de ocupare și insuficienta mobilitate a forței de muncă în interiorul județului, 20 de localități 
înregistrând scăderi ale numărului de salariați în perioada 2012-2018, cuprinse între 0,5% și până la 52%. 
Strategii / direcții strategice relevante Europene „De la fermă la consumator”: sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic 
 

Nr. 
crt. Măsuri Acțiuni 

Indicatori de 
realizare 

Surse de 
verificare Responsabil Termen 

Resurse 
financiare 
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I.2.1 
 

Sprijinirea 
creării de 
locuri de 
muncă 
sustenabile pe 
tot teritoriul 
județului, 
inclusiv în 
zonele rurale 
/ formalizarea 
locurilor de 
muncă din 
sectoare 
aflate în 
declin (ex. 
agricultura de 
semi-
subzistență și 
în agricultură 
și industria 
alimentară – 
sau în deficit 
de forță de 
muncă, 
turism, etc.) 

I.2.1.1. Creșterea 
oportunităților de ocupare 
formală sustenabilă în 
zonele rurale printr-un 
program de consolidare a 
capacităților de producție, 
depozitare și marketing a 
produselor agricole – 
branding de zonă agricolă 

Număr de 
locuri de 
muncă din 
sectorul 
agricol și agro-
alimentar, 
Capacitate 
spații de 
depozitare 
produse 
agricole 
 
 

Statistici 
naționale / 
județene – 
întreprinderi 
pe domenii 
de activitate 
Statistici 
oficiale 
ocupare  
Statistici 
oficiale 
Ministere de 
resort – 
agricultură, 
turism  
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

CJ 
CL UAT cu 
obiecte de 
patrimoniu 
natural și / 
sau cultural 
Administrator 
de zone / arii 
protejate 
Romsilva 
 

Permanent Bugete proprii 
APL – UAT  
CJ 
Alte surse 
publice / 
private 
PNDR 
Organizații ale 
producătorilor 
agricoli 
 

I.2.1.2. Creșterea numărului 
de locuri de muncă din 
turism inclusiv în zonele 
rurale prin diversificarea 
activităților turistice, 
servicii turistice comunitare 
și eco-turism, dezvoltarea 
turismului școlar și social și 

Număr de 
locuri de 
muncă din 
sectorul eco-
turistic; 
Număr 
capacități 
turistice 

Statistici 
naționale / 
județene – 
întreprinderi 
pe domenii 
de activitate 

CJ 
CL UAT cu 
obiecte de 
patrimoniu 
natural și / 
sau cultural 

Permanent Bugete proprii 
APL – UAT SI 
CJ 
Alte surse 
publice / 
private 
PNDR 
POR 
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branding de destinație (ex. 
Spații de campare în toate 
localitățile turistice cu 
patrimoniu natural sau 
cultural ale județului – 
Proiecte de protejare, 
dezvoltare și promovare a 
activelor turistice publice și 
servicii turistice conexe) 

Statistici 
oficiale 
ocupare  
Statistici 
oficiale 
Ministere de 
resort – 
agricultură, 
turism 
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

Administrator 
de zone / arii 
protejate 
Romsilva 

Programul 
Operațional 
Combaterea 
Sărăciei 

I.2.1.3 Creșterea numărului 
de producători agricoli de 
dimensiune medie / ferme 
cu capacitate de vânzare 
economic viabile prin 
asigurarea / creșterea 
rolului fermierilor asupra 
lanțului de distribuție – a 
piețelor din zonele urbane 
ale județului - program de 
restructurare consolidare / 
modernizare a piețelor / 
depozitelor agricole din 
zonele urbane ale județului 

Ponderea 
fermierilor în 
organele de 
conducere / 
administrare 
ale piețelor 
urbane; 
Număr de 
piețe urbane 
controlate de 
fermieri și 
producători 
agro-
alimentari din 
județ 

Statistici 
naționale / 
județene – 
întreprinderi 
pe domenii 
de activitate 
Statistici 
oficiale 
ocupare  
Statistici 
oficiale 
Ministere de 
resort – 
agricultură, 
turism  

CJ 
CL UAT urban 
CL UAT rural 
Organizații / 
cooperative / 
grupuri de 
producători 
agricoli 
Organizații 
ale 
producătorilo
r din industria 
agro-
alimentară 

Permanent Bugete proprii 
APL – UAT SI 
CJ 
Alte surse 
publice / 
private 
PNDR 
POR 
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– piețele controlate de 
fermieri 

Rapoarte 
APL – 
administrare
a piețelor 
urbane 
Statistici – 
indicatori 
întreprinderi 
agricultură, 
industrie 
agro-
alimentară 
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 
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I.2.2  Promovarea 
ocupării 
locale prin 
achiziții 
publice social 
responsabile 
în 
implementare
a proiectelor 
de investiții 
publice cu 
creare de 
locuri de 
muncă pe 
plan local 

I.2.2.1 Achiziții sociale 
responsabile cu generare de 
locuri de muncă pe plan 
local – în toate planurile de 
achiziții publice anuale și a 
criteriilor sociale / de 
ocupare în derularea 
procedurilor de achiziții 
publice județene, ale 
instituțiilor publice din 
subordinea CJ, alte UAT 
pentru toate proiectele cu 
investiții publice (ex. 
Proiecte de eficiență 
energetică a clădirilor 
publice) și inserarea în 
procedurile de achiziție 
publică, ce au ca scop 
investițiile pe domeniul 
public sau achiziționarea de 
servicii pentru comunitate, 
a obligativității angajării de 
personal din categorii 
defavorizate. 
 

Număr 
contracte de 
achiziție 
publică cu 
clauze sociale 
de ocupare; 
Număr de 
locuri de 
muncă create 
pe plan 
județean prin 
achizițiile 
publice; 
Număr de 
planuri de 
achiziții 
publice care 
include 
achiziții cu 
clauze sociale 
de ocupare 

Planurile de 
achiziții 
publice ale 
instituțiilor 
Rapoartele 
privind 
achizițiile 
publice 
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 
 

CJ 
Instituții din 
subordinea CJ 
Alte UAT și 
alte instituții 
publice  
Unități 
protejate 
autorizate 
(care 
angajează 
persoane cu 
dizabilități) 
Întreprinderi 
sociale de 
inserție care 
angajează 
lucrători 
defavorizați 

Permanent Bugete proprii 
UAT/CJ 
Instituții 
publice din 
subordine 
Alte surse 
publice / 
private 
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I.2.3 Asigurarea 
forței de 
muncă 
necesare în 
zonele care 
înregistrează 
deficite, ex. 
industria 
prelucrătoare 
prin 
sprijinirea 
integrării 
sustenabile pe 
piața muncii  
pentru 
lucrătorii 
defavorizați, 

I.2.3.1 Extinderea 
oportunităților de învățare 
practică la locul de muncă, 
prin programe de stagii de 
practică în producție, 
ucenicie, etc. în proiectele 
instituțiilor publice 
 
 

Număr de 
stagii de 
practică și 
ucenicie; 
Număr 
beneficiari 

Rapoarte 
anuale 
AJOFM 
Rapoarte 
anuale 
instituții de 
învățământ 
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

AJOFM, 
Inspectorat 
Școlar, 
Licee tehnice 
și 
profesionale 
inclusive 
cooperatiste, 
Universități, 
Agenți 
economici 
și furnizori de 
servicii 
sociale pentru 
lucrători 
defavorizați 

Permanent Bugetul de 
stat – 
programul 
național de 
ocupare 
POCU 
Bugetele 
instituțiilor de 
învățământ 
Angajatori 
Alte surse 
publice / 
private  
ONG-uri – 
furnizori de 
servicii 
sociale 
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în special 
pentru tineri, 
șomeri de 
lungă durată, 
grupurile 
dezavantajate 
pe piața 
muncii, foști 
deținuți, 
persoane 
inactive 

 

I.2.3.2. Promovarea 
economiei sociale – inclusiv 
a auto-ocupării pentru 
lucrătorii informali (munca 
la negru), zilieri, sezonieri și 
alți lucrători defavorizați – 
prin întreprinderi sociale de 
inserție / ferme sociale, 
cooperative / firme 
deținute de lucrători 
(meșteșugărești, de 
producători) în sectoare 
cum ar fi construcții, 
deșeuri – reciclare, agricol, 
turism, domeniul public și 
amenajarea teritoriului, 
inclusiv proiecte de 
restaurare a terenurilor și 
clădirilor și de reconversie a 
acestora, cooperative 
sociale în servicii sociale, 
ex. îngrijiri la domiciliu 
pentru persoanele vârstnice, 
cu dizabilități,  
 

Număr 
persoane 
inactive 
înregistrate la 
agențiile de 
ocupare; 
Număr de 
persoane 
inactive 
angajate; 
Număr de 
întreprinderi 
sociale de 
inserție; 
Număr de 
unități 
protejate 
autorizate; 
Număr 
lucrători 
defavorizați 
integrați 
socio-
profesional pe 
grupe 

Statistici 
oficiale 
ocupare 
Rapoarte 
anuale 
AJOFM 
Rapoarte 
anuale 
întreprinderi 
sociale de 
inserție 
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

 

AJOFM 
Inspectorat 
Școlar 
Licee tehnice 
și 
profesionale  
Universități 
Agenți 
economici 
și furnizori de 
servicii 
sociale pentru 
lucrători 
defavorizați 
Întreprinderi 
sociale și de 
inserție 
Unități 
protejate 
autorizate 
Producători 
agricoli 

Permanent Bugetul de 
stat – 
programul 
național de 
ocupare 
POCU 
Bugete proprii 
UAT/CJ 
Alte surse 
publice / 
private  
ONG-uri – 
întreprinderi 
sociale, 
furnizori de 
servicii 
sociale 
Programul 
Combaterea 
Sărăciei 2021-
2027  
Programul 
Operaţional 
Tranziție 
Echitabilă 
2021-2027 
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constituire de întreprinderi 
comunitare cu participarea 
autorităților locale și 
valorificarea unor patrimonii 
locale dezafectate, achiziții 
sociale de servicii publice 
de la aceste întreprinderi 

     

I.2.3.3 Creșterea numărului 
persoanelor inactive 
înregistrate la serviciile 
publice de ocupare și care 
beneficiază de măsurile și 
serviciile de ocupare a 
forței de muncă Ex – 
subvenționarea locului de 
muncă) a angajatorilor 
publici și privați și o mai 
bună diseminare a  
serviciilor și măsurilor de 
ocupare,  oferte de 
recalificare,  de locuri de 
munca și consiliere 
vocatională. 

Număr măsuri; 
Număr 
beneficiari 

Planul 
național de 
ocupare – 
număr 
beneficiari 
județul 
Prahova  
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

AJOFM 
Prahova 
Parteneriat 
între structuri 
de tineret și 
AJOFM 
Prahova 
Consiliul 
Județean 

Permanent Bugete proprii 
UAT/CJ 
Alte surse 
publice / 
private  
ONG 
POCU 
Programul 
Combaterea 
Sărăciei 2021-
2027  
Programul 
Operaţional 
Tranziție 
Echitabilă 
2021-2027 
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I.2.3.4. Dezvoltarea 
inserției socio-profesionale, 
incluziunea activă a 
persoanelor inactive / 
aflate în căutarea unui loc 
de muncă, pregatirea 
pentru piața muncii a 
lucrătorilor defavorizați 
inclusiv a tinerilor cu 
precădere a celor 
defavorizați, NEETs în 
întreprinderi sociale de 
inserție specializate, unități 
protejate persoane cu 
dizabilități prin cooperarea 
cu ONG-uri, cooperative, 
servicii sociale și de ocupare 
specializate etc. – inclusiv 
licențierea / autorizarea / 
dobândirea atestatului și 
mărcii sociale pentru 
acestea 

 

Număr măsuri; 
Număr 
beneficiari 

Planul 
național de 
ocupare – 
număr 
beneficiari 
județul 
Prahova  
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

AJOFM 
Inspectorat 
Școlar 
Licee tehnice 
și 
profesionale  
Universități 
Agenți 
economici 
și furnizori de 
servicii 
sociale pentru 
lucrători 
defavorizați 
Întreprinderi 
sociale și de 
inserție 
Unități 
protejate 
autorizate 
Producători 
agricoli 
pentru ferme 
sociale 
Parteneriate 
cu ONGT 
(organizatii 
de/pentru 
tineret) 

Permanent Bugetul de 
stat – 
programul 
național de 
ocupare 
Fonduri 
europene  
Bugete proprii 
UAT/CJ 
Alte surse 
publice / 
private 
POCU 
PNDR 
Programul 
Combaterea 
Sărăciei 2021-
2027  
Programul 
Operaţional 
Tranziție 
Echitabilă 
2021-2027 
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I. 2.3.5. Mobilitate 
județeană și locală adaptată 
nevoilor angajatorilor și 
lucrătorilor, inteligentă și 
intermodală - planuri și 
măsuri de mobilitate 
județeană la nivelul polului 
de dezvoltare Ploiești, a 
structurilor asociative ale 
unităților administrativ-
teritoriale – GAL-urilor și a 
celor bazate pe nevoia de 
mobilitate de pe piața 
muncii – ale angajatorilor și 
lucrătorilor, inclusiv ale 
persoanelor inactive pe 
piața muncii în prezent, 
pentru care mobilitatea 
reprezintă un obstacol în 
accesul pe piața muncii 

Număr de 
persoane care 
se deplasează 
– fac naveta la 
un loc de 
muncă pe 
teritoriul 
județului 

Statistici de 
transport 
județean 
Sondaje de 
opinie – 
AJOFM, 
statistici 
măsuri de 
ocupare 
active 
mobilitate 

Consiliul 
Județean 
Parteneriate 
cu ONGT 
(organizații 
de / pentru 
tineret) 

Permanent Bugetul de 
stat – 
programul 
național de 
ocupare 
Bugete proprii 
UAT/CJ 
Alte surse 
publice / 
private 
Fonduri 
europene  
POCU 
PNDR 
 

I.2.4. Ajustarea 
dezechilibrelor 
dintre 
localități și a 
deficitelor de 
pe piață prin 
măsuri 
structurale  
 

I.2.4.1. Planificarea 
măsurilor active de ocupare 
pe piața muncii pe baza 
nevoilor și oportunităților 
apărute cu participarea 
tuturor actorilor interesați 
în formularea Planului 
județean de inserție socio-
profesională elaborat pe o 

Număr planuri 
de inserție; 
Număr 
revizuiri 

AJOFM 
Parteneri 
AJOFM  

Agenția 
județeană de 
ocupare, prin 
compartiment
ul pentru 
economie 
socială,  

Permanent Bugete proprii 
UAT/CJ 
Alte surse 
publice / 
private  
Buget propriu 
AJOFM 
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perioadă de 3 ani, revizuit 
anual 

Întreprinderi 
sociale de 
inserție, 
Serviciile 
publice de 
asistență 
socială de la 
nivel local și 
județean, 
Licee 
tehnologice, 
Furnizori de 
servicii 
sociale – de 
ex. pentru 
tinerii care 
ies din 
instituțiile de 
ocrotire, 
persoane cu 
dizabilități și 
de ocupare, 
Angajatori – 
parteneri din 
învățământul 
profesional 
tehnic dual 

  I.2.4.2. Digitizare servicii de 
ocupare, servicii sociale și 

Număr 
instituții / 

AJPIS 
AJOFM 

Agenția 
județeană / 

Permanent Bugete proprii 
UAT/CJ 
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interoperabilitate educație, 
ocupare, inserție VMG 
(echipamente și 
infrastructură, baze de 
date, soft, platforme 
digitale), furnizori de 
servicii sociale, 
întreprinderi sociale și 
întreprinderi sociale de 
inserție 

servicii publice 
de ocupare, 
furnizori de 
servicii sociale 
publici și 
privați, UAT – 
pentru VMG  
cu 
management și 
operare 
digitalizate  

ALOFM 
SPAS 
UAT pt 
persoanele 
cu venit de 
inserție 
 

agenții locale 
de ocupare,  
Întreprinderi 
sociale de 
inserție, 
Serviciile 
publice de 
asistență 
socială de la 
nivel local și 
județean, 
Licee 
tehnologice, 
Furnizori de 
servicii 
sociale – de 
ex. pentru 
tinerii care 
ies din 
instituțiile de 
ocrotire, 
persoane cu 
dizabilități și 
de ocupare, 
Angajatori – 
parteneri din 
învățământul 
profesional 
tehnic dual 

Alte surse 
publice / 
private  
AJOFM 
PO Creștere 
Inteligentă şi 
Digitalizare 
2021-2027 
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Obiectiv specific OS I.3 - Consolidarea activităților de cercetare – dezvoltare – inovare adaptate la provocările economice actuale, 
prin cooperarea dintre mediul universitar, centre de cercetare și companii 

Context OS. I.3: 
Dezvoltarea durabilă și adaptarea la tendințele politicii europene în domeniul economic și al protecției mediului impun existența unei 
viziuni strategice clare și consolidarea domeniului cercetarii și al inovării, precum și digitalizarea.  
Existența, la nivelul județului Prahova, a unui centru universitar cu tradiție poate facilita atât stabilirea unei strategii cu privire la 
cercetare cât și a unor parteneriate cu entități economice ce își desfășoară activitatea în județ si nu numai, însa profilul industrial al 
economiei județului poate reprezenta un avantaj din perspectiva posibilităților de asociere în HUB-uri tehnologice care să favorizeze 
procesele de inovare. 
 

Nr. 
crt Măsuri Acțiuni 

Indicatori de 
realizare 

Surse de 
verificare Responsabil Termen 

Resurse 
financiare 

I.3.1 Îmbunătățirea 
capacității de 
cercetare - 
inovare 

I.3.1.1 Integrarea 
ecosistemului 
Cercetare Dezvoltare 
Inovare în spațiul de 
cercetare și Inovare 
European 

Număr de 
proiecte 
derulate în 
parteneriat 

Universități 
Alte entități 
publice 
Mediu privat 
Rapoarte ale 
proiectelor 
Mass media 

Consiliul 
Județean 
Prahova 
Camera de 
Comerț și 
Industrie Prahova 

Permanent Fonduri 
europene - 
Programul 
Operațional 
Creștere 
inteligentă 
și 
digitalizare 
Buget local 
Alte surse 
publice/priv
ate 
Fonduri 
naționale 
pentru 
cercetare 
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I.3.1.2 Stimularea 
atractivității 
economice a 
sistemului de inovare 

Număr de 
proiecte ale 
căror rezultate 
sunt preluate în 
activitatea 
economică 

Universități 
Alte entități 
publice 
Mediu privat 
Rapoarte ale 
proiectelor 
Mass media 

 Consiliul 
Județean 
Prahova 
Camera de 
Comerț și 
Industrie Prahova 

Permanent Fonduri 
europene - 
Programul 
Operațional 
Creștere 
inteligentă 
și 
digitalizare 
Buget local 
Alte surse 
publice/priv
ate 
Fonduri 
naționale 
pentru 
cercetare 

I.3.1.3 Dezvoltarea 
capacității 
administrative a 
cercetării la nivel 
județean 

Număr de 
proiecte / 
consorții 
sprijinite 

Universități 
Alte entități 
publice 
Mediu privat 
CCI Prahova 
 Rapoarte ale 
proiectelor 
Mass media 

 Consiliul 
Județean 
Prahova 
Camera de 
Comerț și 
Industrie Prahova 

Permanent Fonduri 
europene 
Buget local 
Alte surse 
publice/priv
ate 
Fonduri 
naționale 
pentru 
cercetare 
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I.3.2 Digitalizare 
pentru o viață 
mai bună 

I.3.2.1. Creșterea 
gradului de 
digitalizare a 
serviciilor publice 

Grad de 
digitalizare a 
serviciilor 
publice 

CJ 
UAT 
Alte entități 
publice 
 
Rapoarte ale 
proiectelor 
Mass media 

Consiliul 
Județean 
Prahova 
UATuri 

Permanent Fonduri 
europene – 
Programul 
Operațional 
Creștere 
inteligentă 
și 
digitalizare 
Bugete 
locale 
Alte surse 
publice/priv
ate 

I.3.2.2. Accelerarea 
transformării digitale 
în mediul privat 

Grad de 
digitalizare în 
mediul privat 

Mediu privat 
Rapoarte ale 
proiectelor 
Mass media 

 Consiliul 
Județean 
Prahova 
UATuri 

Permanent Fonduri 
europene - 
Programul 
Operațional 
Creștere 
inteligentă 
și 
digitalizare 
Buget local 
Alte surse 
publice/priv
ate 
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Obiectiv General OG II - Creștere economică durabilă, prin dezvoltarea antreprenoriatului și a competitivității sectoriale 

Obiectiv specific OS II.1 - Creșterea competitivității IMM-urilor din județ cu accent pe zonele urbane aflate în declin 

Context OS. II.1: 
La nivelul anului 2019, larga majoritate a firmelor prahovene erau IMM-uri (99.7%), iar ele angajau 63% din salariații din județ, deși 
cifra de afaceri cumulată a acestora acoperea mai puțin de jumătate din total (respectiv, 43.39%).  
Din cele 24211 companii, 1908 erau firme cu capital străin (provenind din 82 de țări).  
În județul Prahova erau (în sept. 2019) 185505 salariați (3,7% din numărul salariaților înregistrați la nivel național), din care 146497 
salariați în societățile comerciale. Rata șomajului se situa la 2.4%, sub nivelul național (3.0%). 
Județul Prahova are o pondere importantă în cadrul economiei naționale, iar în cadrul economiei județului mai mult de jumătate din 
PIB-ul județului este asociat activităților industriale, iar dintre activitățile industriale ponderea cea mai mare o au industriile extractivă 
și prelucrătoare.  
Din punctul de vedere al nivelului PIB per capita, la nivelul anului 2018 acesta se situa la aprox. 70.6% din media europeană, fiind 
estimat la aprox. 11400 Euro.  
 

Nr. 
crt. Măsuri Acțiuni Indicatori de 

realizare 
Surse de 
verificare Responsabil Termen Resurse 

financiare 
II.1.1 Sprijinirea 

creării de noi 
companii și 
creșterea ratei 
de supraviețuire 
a acestora în 
județ 

II.1.1.1 - Sprijin 
pentru crearea de noi 
întreprinderi 

Număr de start-
up uri sprijinite 
în primii doi ani 
de funcționare 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Site-uri 
autorități / 
instituții / 
firme 

CJ Prahova 
UAT 
ADR Sud-
Muntenia 
CCI PH 
Parteneriate 
cu ONGT 
(organizații de 

Permanent Bugete proprii 
UAT/CJ 
Alte surse 
publice/private 
Fonduri 
europene – 
Programul 
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Portal date 
deschise 

/ pentru 
tineret) 

Operațional 
Regional  
 

II.1.1.2 - Sprijin 
pentru creșterea ratei 
de supraviețuire a 
noilor întreprinderi 

Număr de start-
up-uri sprijinite 
și în al treilea 
an de 
funcționare 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Site-uri 
autorități / 
instituții / 
firme 
Portal date 
deschise 

CJ Prahova 
ADR Sud-
Muntenia 
CCI Prahova 

Permanent Bugete proprii 
UAT/CJ 
Fonduri 
Europene – 
Programul 
Operațional 
Regional 
Alte surse 
publice/private 
 

II.1.1.3 – Crearea 
infrastructurii pentru 
și consilierea pentru 
buna planificare și 
gestionare a 
activității 
întreprinderilor nou 
lansate sau mai tinere 
de trei ani 

Numărul de 
întreprinderi 
consiliate 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Site-uri 
autorități / 
instituții / 
firme 
Portal date 
deschise 

 CJ Prahova 
ADR Sud-
Muntenia 
CCI Prahova 

Permanent Bugete proprii 
UAT/CJ 
Fonduri 
Europene – 
Programul 
Operațional 
Regional 
Alte surse 
publice/private 
 

II.1.2 
 
 

Creșterea 
competitivității 
economice în 
județ 

II.1.2.1 Stimularea și 
facilitarea 
investițiilor în noi 
tehnologii 

Număr de 
proiecte 
finalizate cu 
succes 
 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Site-uri 
autorități / 

 CJ Prahova 
ADR Sud-
Muntenia 
CCI Prahova 

Permanent Bugete proprii 
UAT/CJ 
Fonduri 
Europene – 
Programul 
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instituții / 
firme 
Portal date 
deschise 

Operațional 
Regional 
Alte surse 
publice/private 
 

II.1.2.2. Acordarea 
sprijinului pentru 
desfacerea producției 
pe piețele 
internaţionale 

Număr de 
companii 
sprijinite pentru 
a încheia 
contracte de 
desfacere a 
produselor / 
serviciilor în 
afara României 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Site-uri 
autorități / 
instituții / 
firme 
Portal date 
deschise 

 CJ Prahova 
ADR Sud-
Muntenia 
CCI Prahova 

Permanent Bugete proprii 
UAT/CJ 
Fonduri 
Europene – 
Programul 
Operațional 
Regional 
Alte surse 
publice/private 
 

II.1.2.3. Realizarea 
de investiții în 
capacități de 
producție care 
conduc la 
diversificare și 
reconversie 
economică 

Număr de 
companii 
sprijinite 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Site-uri 
autorități / 
instituții / 
firme 
Portal date 
deschise 

 CJ Prahova 
ADR Sud-
Muntenia 
CCI Prahova 

Permanent Bugete proprii 
UAT/CJ 
Fonduri 
Europene – 
Programul 
Operațional 
Regional 
Alte surse 
publice/private 
 

II.1.2.4. Susţinerea 
adoptării 
tehnologiilor IT&C de 
către IMM-uri  

Număr de 
companii 
sprijinite pentru 
a face trecerea 

Statistica 
programelor 
de finanțare 

 CJ Prahova 
ADR Sud-
Muntenia 
CCI Prahova 

Permanent Bugete proprii 
UAT/CJ 
Fonduri 
Europene – 
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la standarde 
compatibile 
Industry 4.0 

Site-uri 
autorități / 
instituții / 
firme 
Portal date 
deschise 

Programul 
Operațional 
Regional 
Alte surse 
publice/private 
 

II.1.2.5. Deschiderea 
unor birouri de 
consiliere și asistență 
cu privire la piața 
unică europeană  

Numărul de 
întreprinderi 
consiliate 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Site-uri 
autorități / 
instituții / 
firme 
Portal date 
deschise 

 CJ Prahova 
ADR Sud-
Muntenia 
CCI Prahova 

Permanent Bugete proprii 
UAT/CJ 
Fonduri 
Europene – 
Programul 
Operațional 
Regional 
Alte surse 
publice/private 
 

II.1.3 Creșterea 
competitivității 
IMM-urilor din 
județ prin 
stimularea 
internaționalizăr
ii / creșterii 
capacității de 
export a 
acestora,  
Inclusiv / cu 
precădere / cu 

II.1.3.1. Identificarea 
de programe și 
domenii prioritare 
(ex. - pentru mobilă, 
agricultura bio, 
produse industriale, 
IT, etc.), 
implementarea la 
nivel local a unor 
proiecte care să 
stimuleze 
internaționalizarea  

Numărul de 
întreprinderi 
cooptate în 
proiecte de 
stimulare a 
internaționaliză
rii 
Număr domenii 
Valoare export 

Statistici 
naționale / 
județene 
Statisticile 
CCI PH 

 CJ Prahova 
ADR Sud-
Muntenia 
CCI Prahova  

Permanent Bugete proprii 
UAT/CJ 
Fonduri 
Europene – 
Programul 
Operațional 
Regional 
Alte surse 
publice/private 
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accent pe zonele 
urbane aflate în 
declin 

II.1.3.2. Realizarea 
de parteneriate 
pentru organizarea de 
acțiuni de promovare 
la nivel local, 
național sau 
internațional 
(forumuri, târguri și 
expoziții, platforme 
de promovare online, 
etc.) 

Numărul de 
acțiuni de 
promovare 
organizate 

Statisticile 
CCI PH 

CCI Prahova 
CJ Prahova 

Permanent Bugete proprii 
UAT/CJ 
Fonduri 
Europene – 
Programul 
Operațional 
Regional 
Alte surse 
publice/private 
 

II.1.3.3. Participarea 
la misiuni economice 
/ târguri și expoziții 
prin Programul 
guvernamental de 
Promovare a 
Exportului (PPE) cu 
facilități oferite în 
scopul creșterii 
gradului de 
internaționalizare a 
companiilor 
românești, a 
competitivității 
produselor românești 
pentru export, 
creșterea gradului de 
ocupare a forței de 

Numărul de 
misiuni 
economice / 
târguri și 
expoziții la care 
au participat 
întreprinderi 
prahovene 
 
Numărul de 
acorduri de 
colaborare / 
contracte 
comerciale 
încheiate ca 
urmare a 
acestor misiuni 

Statisticile 
CCI Prahova 

CCI Prahova 
CJ Prahova 

Permanent Bugete proprii 
UAT/CJ 
Fonduri 
Europene – 
Programul 
Operațional 
Regional 
Alte surse 
publice/private 
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muncă în domeniile 
aferente, precum și a 
performanțelor și 
productivității 
acesteia, promovarea 
produselor și 
serviciilor românești 
de calitate 
II.1.3.4. Fructificarea 
activă a rețelei 
externe a Ministerului 
Economiei, Energiei și 
Mediului de Afaceri și 
anume Consilierii 
Economici din cadrul 
Ambasadelor 
României în 
străinătate precum și 
organismele omologe 
cu care au fost 
semnate Acorduri de 
Colaborare 

Numărul de 
acorduri de 
colaborare / 
contracte 
comerciale 
încheiate ca 
urmare a 
acestor misiuni 

Statistici 
naționale / 
județene 
Statisticile 
CCI Prahova 

CCI Prahova 
CJ Prahova 

Permanent Bugete proprii 
UAT/CJ 
Fonduri 
Europene – 
Programul 
Operațional 
Regional 
Alte surse 
publice/private 
 

II.1.3.5. Elaborarea și 
instituirea unor 
facilități fiscale 
locale pentru firmele 
care realizează 
producție și export de 
produse finite cu 

Numărul de 
întreprinderi 
stimulate prin 
facilitățile 
fiscale instituite 
Sectoarele de 
activitate vizate 

Statistici 
naționale / 
județene 
Statisticile 
CCI Prahova 

CCI Prahova  
CJ Prahova 

Permanent Bugete proprii 
UAT/CJ 
Fonduri 
Europene – 
Programul 
Operațional 
Regional 
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valoare adaugată 
ridicată 

de facilitățile 
fiscale 

Alte surse 
publice/private 

Obiectiv specific OS II.2 - Dezvoltarea antreprenoriatului și economiei sociale într-un climat general favorabil întreprinderilor – 
instituții prietenoase cu mediul de afaceri și facilități 

Context OS. II.2: 
La nivelul anului 2019, larga majoritate a firmelor prahovene erau IMM-uri (99.7%), iar ele angajau 63% din salariații din județ, deși 
cifra de afaceri cumulată a acestora acoperea mai puțin de jumătate din total (respectiv, 43.39%).  
Din cele 24211 companii, 1908 erau firme cu capital străin (provenind din 82 de țări).  
În județul Prahova erau (în oct. 2019) 185505 salariați (3,8% din numărul salariaților înregistrați la nivel național), din care 146497 
salariați în societățile comerciale. Rata șomajului se situa la 2.36%, sub nivelul național (2.98%). 
Județul Prahova are o pondere importantă în cadrul economiei naționale iar în cadrul economiei județului, mai mult de jumătate din 
PIB-ul județului este asociat activităților industriale, iar dintre activitățile industriale, ponderea cea mai mare o au industriile 
extractivă și prelucrătoare.  
Din punctul de vedere al nivelului PIB per capita, la nivelul anului 2018, acesta se situa la aprox. 70.6% din media europeană, fiind 
estimat la aprox 11400 Euro.  
 
Prioritățile politicii județene pentru IMM-uri și antreprenoriat ar trebui să se axeze pe competențe și inovare și pe piața unică 
europeană. Optimizarea mediului antreprenorial ar trebui să constituie bazele progresului în materie de „internaționalizare” și „acces 
la finanțare”, cu implicații în promovarea exporturilor, încurajarea investițiilor private și accesul la surse alternative de finanțare și 
stimularea competențelor TIC. Luarea deciziilor pentru acest domeniu trebuie să fie transparentă și prietenoasă cu mediul de afaceri 
și societatea. Mai mult, o mai bună digitalizare atât în sectorul public, cât și în cel privat ar ajuta economia județului să devină mai 
competitivă și să-și îmbunătățească perspectivele de creștere. Educația în domeniul antreprenorial ar trebui să devină o prioritate, 
alături de stimularea activităților de dezvoltare socială.  
 

Nr. 
crt Măsuri Acțiuni 

Indicatori de 
realizare 

Surse de 
verificare Responsabil Termen 

Resurse 
financiare 
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II.2.1 Stimularea 
atragerii de 
investiții în 
județul Prahova 

II.2.1.1. Realizarea 
unei baze de date 
unice, integrate, cu 
locațiile pretabile 
investițiilor și a 
terenurilor de 
concesionat, în scopul 
promovării mediului 
investițional și 
acordării de servicii și 
facilități locale 
solicitate de 
potențialii investitori, 
prin cooperarea 
organizațiilor de 
afaceri și mediului 
antreprenorial cu 
UAT-urile  

Număr de UAT-
uri implicate în 
proces 
Suprafețe de 
teren 
identificat și tip 
de activitate 
preferat (coduri 
CAEN) 

Statistici 
naționale / 
județene 
Statisticile 
CCI Prahova 

CJ Prahova 
UAT-uri 
CCI Prahova 

Permanent Bugete proprii 
UAT/CJ 
Fonduri 
Europene – 
Programul 
Operațional 
Regional 
Alte surse 
publice/private 
 

II.2.1.2 – 
Documentarea (studii 
/ analize) și 
promovarea activă a 
potențialului 
investițional pentru a 
face cât mai vizibile 
oportunitățile oferite 
de județul Prahova, 
în vederea 
direcționării 

Număr de studii 
/ analize 
Număr acțiuni 
de promovare 
(campanii, 
evenimente, 
filme, etc.)  

Statistici 
naționale / 
județene 
Statisticile 
CCI Prahova 

CJ Prahova 
CCI Prahova 

Permanent Bugete proprii 
UAT/CJ 
Fonduri 
Europene – 
Programul 
Operațional 
Regional 
  
Alte surse 
publice/private 
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fondurilor de orice tip 
(guvernamentale sau 
europene) sau 
investițiilor private 
către acele domenii / 
zone unde pot avea 
impactul socio-
economic cel mai 
ridicat 
II.2.1.3 – Promovarea 
investițiilor de tip 
green-field  

Numărul de 
investiții green 
field realizate 
Număr acțiuni 
de promovare 
(campanii, 
evenimente, 
filme, etc.) 
Valoarea 
estimată a fi 
generată în 
economia 
județului  

Statistica CJ 
Statistica CCI 
Prahova 

CJ Prahova 
UATuri 
CCI Prahova 

Permanent Bugete proprii 
UAT/CJ 
Fonduri 
europene  
Alte surse 
publice/private 

II.2.1.4 Activarea și 
implementarea 
prevederilor de 
natură 
antreprenorială 
cuprinse în Acordurile 
de Înfrățire dintre 

Număr de 
acțiuni de 
promovare 
întreprinse pe 
baza acordurilor 
de înfrățire  

Statistica CJ 
Statisticile 
UATurilor 
Statistica CCI 
Prahova 

CJ Prahova 
UATuri 
CCI Prahova 

Permanent Bugete proprii 
UAT/CJ 
Fonduri 
Europene – 
Programul 
Operațional 
Regional 
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localitățile din 
Prahova cu cele din 
străinătate. 

Alte surse 
publice/private 

II.2.2 Stimularea 
antreprenoriatul
ui și economiei 
sociale 

II.2.2.1 Stimularea 
antreprenoriatului 
prin programe de 
finanțare aplicabile la 
nivel local / regional, 
destinate dezvoltării 
spiritului 
antreprenorial în 
toate mediile socio-
economice 

Numărul de 
programe de 
finanțare 
stabilite  
 
Numărul de 
beneficiari ai 
acestor 
programe de 
finanțare 

Statistica CJ 
Statistica CCI 
Prahova 

CJ Prahova 
CCI Prahova 
 

Permanent Fonduri 
Europene – 
Programul 
Operațional 
Regional 
Buget local 
Alte surse 
publice/private 
POR 

II.2.2.2 Promovarea 
elementelor de 
responsabilitate 
socială a 
întreprinderilor și la 
nivelul IMM-urilor și 
micro-întreprinderilor 

Numărul de 
parteneriate 
încheiate  

Statistica CJ 
Statistica CCI 
Prahova 

CJ Prahova 
CCI Prahova 
 

Permanent Fonduri 
Europene – 
Programul 
Operațional 
Regional 
Buget local 
Alte surse 
publice/private 
POR 

II.2.2.3 Realizarea de 
parteneriate în 
vederea 
implementării de 
proiecte destinate 
dezvoltării socio-

Numărul de 
parteneriate 
încheiate  

Statistica CJ 
Statistica CCI 
Prahova 

CJ Prahova 
CCI Prahova 
 

Permanent Fonduri 
Europene – 
Programul 
Operațional 
Regional 
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economice a 
teritoriului 

Programul 
Operational 
Incluziune si 
demnitate 
socialaBuget 
local 
Alte surse 
publice/private 
POR 

Obiectiv specific OS II.3 - Adaptarea industriei locale la progresul tehnologic și la cerințele de mediu 

Context OS. II.3: 
La nivelul anului 2019, larga majoritate a firmelor prahovene erau IMM-uri (99.7%), iar ele angajau 63% din salariații din județ, deși 
cifra de afaceri cumulată a acestora acoperea mai puțin de jumătate din total (respectiv, 43.39%).  
Din cele 24211 companii, 1908 erau firme cu capital străin (provenind din 82 de țări).  
În județul Prahova erau (în oct. 2019) 185505 salariați (3,8% din numărul salariaților înregistrați la nivel național), din care 146497 
salariați în societățile comerciale. Rata șomajului se situa la 2.36%, sub nivelul național (2.98%). 
Județul Prahova are o pondere importantă în cadrul economiei naționale iar în cadrul economiei județului, mai mult de jumătate din 
PIB-ul județului este asociat activităților industriale, iar dintre activitățile industriale, ponderea cea mai mare o au industriile 
extractivă și prelucrătoare.  
Din punctul de vedere al nivelului PIB per capita, la nivelul anului 2018, acesta se situa la aprox 70.6% din media europeană, fiind 
estimat la aprox 11400 Euro.  
 
Mulţi consideră că mediul este ceva care ni se cuvine, însă presiunea asupra resurselor limitate ale planetei noastre crește într-un ritm 
fără precedent. Dacă aceasta va continua, generațiile viitoare vor fi private de moștenirea lor legitimă. Abordarea problemei presupune 
acțiuni colective care implică UE, autoritățile naționale, regionale și locale, întreprinderile, ONG-urile și oamenii obișnuiți.  
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La nivelul mediului economic european, presiunile impuse de nevoia de a proteja mediul înconjurător sunt tot mai intense, iar politicile 
actualei Comisii Europene, precum și țintele la orizontul de timp al anilor 2050, indică nevoia de adaptare și de adoptare cât mai 
rapidă a noilor tehnologii. 
 

Nr. 
crt Măsuri Acțiuni Indicatori de 

realizare 
Surse de 
verificare Responsabil Termen Resurse 

financiare 
II.3.1 Adaptarea 

industriei locale 
la progresul 
tehnologic 

II.3.1.1 Colaborări 
interinstituționale 
lucrative și 
funcționale între 
organizațiile de 
afaceri, mediul 
antreprenorial și 
instituțiile de 
învățământ superior 
din regiune 

Număr de 
proiecte 
întreprinse în 
baza acordurilor 
de colaborare 

Statistica CCI  
și a CJ 
Prahova 

CJ Prahova 
CCI Prahova 

Permanent Fonduri 
europene – 
Programul 
Operațional 
Regional  
Programul 
Operațional 
Educație și 
ocupare 
Buget local 
Alte surse 
publice/private 
 

II.3.1.2 Realizarea de 
parteneriate public-
privat (PPP) cu 
Clustere / Hub-uri / 
Incubatoare prin care 
se susțin inovarea în 
afaceri și 
digitalizarea 

Număr de 
parteneriate 
încheiate 

Statistica CCI  
și a CJ 
Prahova 

CJ Prahova 
CCI Prahova 
Parteneriate 
cu ONGT 
(organizatii 
de/pentru 
tineret ) 

Permanent Fonduri 
europene – 
Programul 
Operațional 
Regional 
Programul 
Operațional 
Creștere 
inteligentă  
Buget local 
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Alte surse 
publice/private 

II.3.1.3 Creșterea 
nivelului calității 
produselor și 
serviciilor prin 
introducerea 
tehnologiilor înalte, 
elementelor de 
inovare socială și 
tehnologică și 
folosirea 
competențelor TIC 

Număr de 
întreprinderi 
certificate ISO 
 
Percepția 
consumatorilor 
cu privire la 
calitatea 
produselor și 
serviciilor 
realizate în 
județ 

Statistica CCI 
și a CJ 
Prahova 
Rapoarte ale 
proiectelor 
Mass media 

CJ Prahova 
CCI Prahova 

Permanent Fonduri 
europene – 
Programul 
Operațional 
Regional 
Programul 
Operațional 
Creștere 
inteligentă  
Buget local 
Alte surse 
publice/private 
 

II.3.1.4 Promovarea 
investițiilor în 
tehnologii emergente 
și cercetare prin 
acordarea de 
facilități   

Număr de 
proiecte de 
investiții bazate 
pe tehnologii 
emergente și 
cercetare 
realizate  

Statistica CCI 
și a CJ 
Prahova 
Rapoarte ale 
proiectelor 
Mass media  

CJ Prahova 
CCI Prahova  

Permanent Fonduri 
europene – 
Programul 
Operațional 
Regional 
Programul 
Operațional 
Creștere 
inteligentă  
Buget local 
Alte surse 
publice/private 
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II.3.2 Adaptarea 
industriei locale 
la cerințele de 
mediu 

II.3.2.1 Sprijinirea 
dezvoltării unei 
infrastructuri de 
alimentare cu energie 
regenerabilă în 
cantități care pot 
satisface nevoile 
industriei 
materialelor de bază, 
în scopul furnizării de 
energie fără emisii de 
GES, la prețuri 
competitive și la un 
nivel ridicat de 
fiabilitate 

Capacitatea 
instalată a 
proiectelor de 
generare a 
energiei din SER 
 
Cantitatea 
anuală de 
energie 
generată din 
SER 

Statistica CCI 
și a CJ 
Prahova 
Rapoarte ale 
proiectelor 
Mass media  

 CJ Prahova 
CCI Prahova 

Permanent Fonduri 
europene - 
PODD 
Buget local 
Alte surse 
publice/private 
 

II.3.2.2 Stimularea 
dezvoltării prin 
aplicarea unor 
concepte inovative cu 
privire la utilizarea 
materiilor prime și 
reciclare 

Număr de 
proiecte de 
utilizare a 
materiilor prime 
reciclate 
Cantități de 
materii prime 
reciclate la 
nivelul județului  

Statistica CCI 
și a CJ 
Prahova 
Rapoarte ale 
proiectelor 
Mass media  

CJ Prahova 
CCI Prahova 
APM 
Parteneriate 
cu ONGT 
(organizații de 
/ pentru 
tineret) 

Permanent Fonduri 
europene - 
PODD 
Buget local 
Alte surse 
publice/private 
 

Obiectiv specific OS II.4 - Hrană suficientă și sănătoasă prin sprijinirea dezvoltării agriculturii 
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Context OS. II.4: 
Suprafața agricolă a județului, 269,4 mii de hectare, reprezintă aprox. 2% din suprafața agricolă a țării, fiind distribuită astfel: 53,2% 
– suprafață arabilă, 25,9% pășuni, 14% fânețe, 3,6% livezi și 3% podgorii de viță de vie. 
Ponderea sectorului agricol în economia județului reprezenta aprox. 2% din cifra de afaceri la nivelul anului 2019.  
Totodată, ponderea producției agricole a județului în producția agricolă a țării se află în scădere, de la 2.26% (1.45 mld. lei) în anul 
2012, la 1.94% (1.68 mld. lei) în anul 2018, ilustrând o creștere mai lentă în județul Prahova față de creșterea ramurii la nivel național.  
Culturile preponderente sunt: cereale pentru boabe, porumb pentru boabe, plante uleioase, floarea-soarelui, cartofi, legume, fructe, 
struguri.  
Cele mai numeroase terenuri arabile sunt amplasate în localitățile de câmpie din jumătatea de sud a județului, implicând o dependență 
a acestora de activitățile din acest sector economic.  
Accesul producătorilor mici la piața de desfacere este limitat iar absența unei infrastructuri de colectare și depozitare a produselor 
realizate afectează atât accesul consumatorilor la produsele realizate local, cât și concurența.  
În contextul în care păsările și insectele, în special polenizatorii, sunt indicatori cheie ai sănătății agroecosistemelor și sunt esențiali 
pentru producția agricolă și securitatea alimentară, Comisia Europeană propune inversarea declinului acestora prin diminuarea 
considerabilă a cantităților de pesticide utilizate în agricultură oferind, ca politică alternativă, stimularea creșterii suprafețelor de 
teren pe care se practica agricultura organică.  
Aceasta poate reprezenta o oportunitate pentru agricultura județului Prahova, avându-se în vedere dimensiunea medie a exploatațiilor 
agricole. 
 

Nr. 
crt 

Măsuri Acțiuni Indicatori de 
realizare 

Surse de 
verificare 

Responsabil Termen Resurse 
financiare 

II.4.1 Consolidarea 
sectorului 
agricol în 
economia 
județului 

II.4.1.1 Contribuții la 
asigurarea, pentru 
agricultori, a unor 
venituri echitabile 

Număr de 
măsuri adoptate  

Site-urile 
instituțiilor 
Rapoarte ale 
proiectelor 
Mass media 

UAT-uriAPIA 
CJ Prahova 
GAL-uri 

Permanent Fonduri 
europene - 
PNDR 
Buget local 
Alte surse 
publice / 
private 
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II.4.1.2 Stimularea 
competitivității și 
productivității 
agricole  a 
exploatațiilor, intr-un 
mod sustenabil  

Număr de 
măsuri adoptate  

Site-urile 
instituțiilor 
Rapoarte ale 
proiectelor 
Mass media 

Statis

tici INS 

 UAT-uri 
APIA 
CJ Prahova 
GAL-uri 

Permanent Fonduri 
europene - 
PNDR 
Buget local 
Alte surse 
publice / 
private 

II.4.1.3 Restabilirea 
echilibrului de putere 
în lanțul alimentar și 
ameliorarea pozitiei 
fermierilor în cadrul 
lanțului valoric 

Număr de 
măsuri adoptate  

 
Site-urile 
instituțiilor 
Rapoarte ale 
proiectelor 
Mass media 
Statistici INS 

 
UAT-uri  
APIA 
CJ Prahova 
GAL-uri 

Permanent Fonduri 
europene - 
PNDR 
Buget local 
Alte surse 
publice / 
private 

II.4.1.4 Sprijinirea 
reînnoirii 
generaționale prin 
modernizarea 
sectorului agricol și 
atragerea tinerilor și 
accelerarea 
dezvoltării afacerilor 
acestora 

Număr de 
măsuri adoptate  

 
Site-urile 
instituțiilor 
Rapoarte ale 
proiectelor 
Mass media 
Statistici INS 

 
UAT-uri APIA 
CJ Prahova 
GAL-uri 

Permanent Fonduri 
europene - 
PNDR 
Buget local 
Alte surse 
publice / 
private 

II.4.1.5 Dinamizarea 
zonelor rurale prin 
promovarea ocupării 
forței de muncă, a 

Număr de 
măsuri adoptate  

Site-urile 
instituțiilor 
Rapoarte ale 
proiectelor 

 UAT-uri 
APIA 
CJ Prahova 
GAL-uri 

Permanent Fonduri 
europene - 
PNDR 
Buget local 
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creșterii, a incluziunii 
sociale și a 
dezvoltării locale în 
zonele rurale, inclusiv 
a bioeconomiei și a 
silviculturii 
sustenabile 

Mass media 
Statistici INS 
 

Alte surse 
publice / 
private 

II.4.1.6 Protejarea 
calității alimentelor și 
a sănătății 
consumatorilor și 
practicarea 
agriculturii durabile, 
inclusiv prin 
diminuarea cantității 
de pesticide utilizate 
și organice 

Număr de 
măsuri adoptate  

 
Site-urile 
instituțiilor 
Rapoarte ale 
proiectelor 
Mass media 
Statistici INS 

UAT-uri APIA 
CJ Prahova 
GAL-uri  
DSV 

Permanent Fonduri 
europene - 
PNDR 
Buget local 
Alte surse 
publice / 
private 
 

II.4.1.7 Încurajarea 
producătorilor locali 
pentru creşterea 
calității produselor 
prin aplicarea 
tehnologiilor moderne 
şi crearea produselor 
noi, în special a celor 
ecologice 

Număr de 
campanii de 
promovare 

Site-urile 
instituțiilor 
Rapoarte ale 
proiectelor 
Mass media 
Statistici INS 

 UAT-uri 
APIA 
CJ Prahova 
GAL-uri 

Permanent Fonduri 
europene - 
PNDR 
Buget local 
Alte surse 
publice / 
private 
 

II.4.1.8 Dezvoltarea 
infrastructurii de 
colectare și 

Număr de 
capacității 
dezvoltate  

Site-urile 
instituțiilor 

UAT-uri  
CJ Prahova 
GAL-uri 

Permanent Fonduri 
europene - POR 
Buget local 
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depozitare a 
produselor agricole 

Capacitatea de 
depozitare 

Rapoarte ale 
proiectelor 
Mass media 
 

Alte surse 
publice / 
private 
 

II.4.1.9 Dezvoltarea 
infrastructurii de 
colectare și procesare 
a gunoiului de grajd 
în localitățile cu 
potențial de 
creșterea animalelor 

Număr de 
capacității 
dezvoltate  
Cantitatea de 
compost 
produsă 

Site-urile 
instituțiilor 
Rapoarte ale 
proiectelor 
Mass media 
 

UAT-uri  
CJ Prahova 
GAL-uri 

Permanent Fonduri 
europene – POR, 
PODD, PNDR 
Buget local 
Alte surse 
publice / 
private 
 

II.4.1.10 Promovarea 
extinsă a alimentaţiei 
sănătoase în rândurile 
populaţiei conform 
principiului: de la 
produse alimentare 
sigure la un regim 
alimentar sănătos 

Număr de 
campanii de 
promovare 

Site-urile 
instituțiilor 
Rapoarte ale 
proiectelor 
Mass media 
 

UAT-uri  
CJ Prahova 
GAL-uri 
Producători 
locali 
DSP 

Permanent Fonduri 
europene PNDR 
Buget local 
Alte surse 
publice / 
private 
 

II.4.1.11. Dezvoltarea 
și promovarea 
agriculturii digitale 

Număr de 
proiecte 
implementate 
în domeniul 
agriculturii 
digitale 

Site-urile 
instituțiilor 

 

UAT-uri  
APIA 
CJ Prahova 
GAL-uri 

 

Permanent Fonduri 
europene - 
PNDR 
Buget local 
Alte surse 
publice / 
private 
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II.4.1.12. Înființarea 
unor hub-uri și rețele 
de schimb de 
cunoștințe în 
domeniul agricol 

Număr de hub-
uri inființate 
Număr de 
întâlniri 
organizate  

Site-urile 
instituțiilor 

 

UAT-uri  
APIA 
CJ Prahova 
GAL-uri 
 

Per
manent 

Fonduri 
europene - 
PNDR 
Buget local 
Alte surse 
publice / 
private 

 
II.4.1.13. Facilitarea 
adaptării sectorului 
agricol la schimbările 
climatice și 
fenomenele meteo 
extreme  

Număr de 
proiecte 
implementate 

Site-urile 
instituțiilor 

 

UAT-uri  
APIA 
CJ Prahova 
GAL-uri 
 

Per
manent 

Fonduri 
europene - 
PNDR 
Buget local 
Alte surse 
publice / 
private 

II.4.2 Combaterea 
schimbărilor 
climatice, 
protecția 
mediului și 
conservarea 
peisajelor și 
biodiversității 

II.4.2.1 Diminuarea 
emisiilor directe de 
GES prin utilizarea 
tehnologiilor de 
atenuare sau a 
practicilor agricole 
adecvate (în principal 
reducerea emisiilor 
de CH4 și N2O 
provenite de la 
rumegătoare și 
utilizarea 
fertilizanților cu azot) 

Cantitatea de 
fertilizanți 
anorganici 
utilizată per 
hectar și an 
 
Cantitatea de 
fertilizanți 
organici 
utilizată per 
hectar și an 
 
Număr de 
animale 

 
Site-urile 
instituțiilor 
Rapoarte ale 
proiectelor 
Mass media 
Statistici INS 

 UAT-uri  
CJ Prahova 
GAL-uri 
Producători 
locali 
DSV 

Permanent Fonduri 
europene - 
PNDR 
Buget local 
Alte surse 
publice / 
private 
 



 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Competența face diferența! 

 
 www.poca.ro  

 95/501 

 

rumegătoare 
incluse anual în 
programe de 
diminuare a 
emisiilor de CH4 

II.4.2.2 Asigurarea 
captării carbonului 
prin acumularea de 
carbon organic în sol, 
utilizând un 
management adecvat 
al solului / protejarea 
fertilității solului, 
diminuarea eroziunii 
și creșterea cantității 
de materie organică 
în sol 

Suprafețe de 
teren aflate 
anual în 
programe de 
management al 
solului 

 Site-urile 
instituțiilor 
Rapoarte ale 
proiectelor 
Mass media 
 

 UAT-uri  
CJ Prahova 
APIA 

Permanent Fonduri 
europene - 
PNDR 
Buget local 
Alte surse 
publice / 
private 
 

II.4.2.3 Asigurarea 
producției durabile 
de biomasă, inclusiv 
împăduriri, fără a 
afecta securitatea 
alimentară 

Suprafețe de 
teren utilizate 
anual pentru 
producția 
durabilă de 
biomasă, 
inclusiv 
împăduriri 

 
Site-urile 
instituțiilor 
Rapoarte ale 
proiectelor 
Mass media 
Statistici INS 

APIA 
UATuri 
CJ Prahova 
INS Direcția 
Județeană 

Permanent Fonduri 
europene - 
PNDR 
Buget local 
Alte surse 
publice / 
private 

II.4.2.4 Diminuarea 
intensității de carbon 
a producției agricole 

Cantitatea 
medie anuală 
de combustibil 
fosil utilizat 

 Site-urile 
instituțiilor 
Rapoarte ale 
proiectelor 

 APIA 
UATuri 
CJ Prahova 

Permanent Fonduri 
europene - 
PNDR 
Buget local 
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(energie și produse 
agrochimice) 

pentru unitatea 
de teren agricol  
Cantitatea 
medie anuală 
de produse 
agrochimice 
utilizată pentru 
unitatea de 
teren agricol 

Mass media 
Statistici INS 

INS Direcția 
Județeană 

Alte surse 
publice / 
private 
 

II.4.2.5 Diminuarea 
pierderilor de 
producție și a 
cantității de deșeuri 
rezultate în producția 
agricolă 

Cantitatea 
anuală a 
pierderilor din 
producția 
agricolă 
 
Cantitatea 
anuală a 
deșeurilor 
rezultate din 
producția 
agricolă 

Site-urile 
instituțiilor 
Rapoarte ale 
proiectelor 
Mass media 
Statistici INS  

APIA 
UATuri 
CJ Prahova 
INS Direcția 
Județeană  

Permanent Fonduri 
europene - 
PNDR 
Buget local 
Alte surse 
publice / 
private 

II.4.2.6 Participarea 
activă la restaurarea 
ecosistemelor 
terestre și acvatice 

Procent anual 
din suprafața 
agricolă inclus 
în proiecte de 
restaurare a 
ecosistemelor 

 Site-urile 
instituțiilor 
Rapoarte ale 
proiectelor 
Mass media 
Statistici INS 

 APIA 
UATuri 
CJ Prahova 
INS Direcția 
Județeană 

Permanent Fonduri 
europene - 
PNDR 
Buget local 
Alte surse 
publice / 
private 
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II.4.2.7 Promovarea 
soluțiilor bazate pe 
natură în vederea 
stimulării investițiilor 
cu privire la capitalul 
natural și la economia 
circulară, în 
agricultură 

Număr de 
inițiative 
sprijinite 

Site-urile 
instituțiilor 
Rapoarte ale 
proiectelor 
Mass media 
 
 

 APIA 
UATuri 
CJ Prahova 
INS Direcția 
Județeană 

Permanent Fonduri 
europene - 
PNDR 
Buget local 
Alte surse 
publice / 
private 

II.4.2.8 Dezvoltarea 
unui sistem de 
monitorizare și 
predicție a efectelor 
schimbărilor 
climatice și 
fenomenelor meteo 
extreme asupra 
sectorului agro-
alimentar din județul 
Prahova 

Sistem 
funcțional 

Site-urile 
instituțiilor 
Rapoarte ale 
proiectelor 
Mass media 

ANM 
APIA 
UAT-uri 
CJ Prahova 
GAL-uri 
Fermieri 

2021 - 2024 Fonduri 
europene – 
PNDR 
Buget local 
Alte surse 
publice/private 

 

Obiectiv specific OS II.5 - Consolidarea și modernizarea turismului prahovean – factor de progres economico-social al județului 

Context OS. II.5: 
Prahova oferă atracții turistice remarcabile, care ilustrează întreaga paletă de atracții specifice turismului peisagistic – montan, 
turismului balnear, turismului cultural – istoric, turismului tematic, turismului religios, turismului de afaceri etc. Cadrul natural oferit 
de Valea Prahovei, Valea Teleajenului, Valea Slănicului, Valea Doftanei, de Munții Bucegi, la care se adaugă numeroasele stațiuni 
turistice și dotările de care acestea dispun, alături de o serie de alți factori (populație numeroasă, important centru de afaceri, 
universitar, traversat de principalele căi rutiere și feroviare ce fac legătura cu restul țării) fac ca județul Prahova să se situeze între 
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primele județe ale țării, din punct de vedere al numărului de turiști cazați.În același timp, infrastructura de transport se constituie 
într-un factor de limitare a dezvoltării turismului în zona montană. 
Pentru economia județului Prahova, activitatea turistică reprezintă un sector important în special prin potențialul de dezvoltare pe 
care îl are, dar și prin efectul de multiplicare generat. Turismul beneficiează de bogăția și diversitatea elementelor și resurselor 
naturale, dar și a celor de natură antropică. 
Ocuparea populației în turism, deși în ușoară creștere, rămâne mică pentru un județ cu un potențial turistic peste medie. Mai mult, 
evoluția demografică și cea a ratelor de ocupare în orașele stațiune de pe Valea Prahovei arată că acest sector nu reușește să fie un 
motor de dezvoltare pentru aceste localități. 
 

Nr. 
crt Măsuri Acțiuni Indicatori de 

realizare 
Surse de 
verificare Responsabil Termen Resurse 

financiare 
II.5.1 Promovarea 

turismului 
prahovean, prin 
acțiuni generale 
și prin acțiuni 
specifice fiecărui 
tip de turism 

II.5.1.1 Conceperea și 
susținerea unor 
campanii de 
management al 
destinațiilor turistice 
prahovene 

Număr de 
campanii de 
promovare 

Site APDT 
Prahova 
Agenții și 
operatori de 
turism 

APDT Prahova 
CJ 
UAT 
Întreprinzători 
în turism 

Permanent Fonduri 
europene – 
Programul 
operational 
regional  
Buget local 
Alte surse 
publice / 
private 

II.5.1.2 Derularea de 
campanii de 
cercetare de piață și 
monitorizare a 
fluxurilor turistice, în 
vederea adaptării 
strategiilor de 
promovare turistică 

Număr de 
campanii de 
cercetare de 
piață 

Site APDT 
Prahova 
Mass media 

APDT Prahova 
CJ 
UAT 
Întreprinzători 
în turism 

Permanent Fonduri 
europene  – 
Programul 
operational 
regional 
Buget local 
Alte surse 
publice / 
private 
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II.5.1.3 Stimularea 
dezvoltării de 
proiecte de 
promovare în 
parteneriate locale / 
naționale / europene 

Număr de 
proiecte și 
număr de 
parteneriate 

Site APDT 
Prahova 
Agenții și 
operatori de 
turism  
Mass media 

APDT Prahova 
CJ 
UAT 
Întreprinzători 
în turism 

Permanent Fonduri 
europene – 
Programul 
operational 
regional 
Buget local 
Alte surse 
publice / 
private 

II.5.1.4 Conceperea și 
facilitarea 
implementării unor 
programe turistice în 
județ 

Număr de 
programe 
inițiate 

 Site APDT 
Prahova 
Agenții și 
operatori de 
turism 

APDT Prahova 
CJ 
UAT 
Întreprinzători 
în turism 

Permanent Fonduri 
europene – 
Programul 
operational 
regional 
Buget local 
Alte surse 
publice / 
private 

II.5.1.5 Promovarea 
evenimentelor și a 
festivalurilor 
organizate în județ 

Număr de 
evenimente 
promovate 

 Site APDT 
Prahova 
Agenții și 
operatori de 
turism 
Mass media 

APDT Prahova 
CJ 
UAT 
Întreprinzători 
în turism 

Permanent Fonduri 
europene – 
Programul 
operational 
regional 
Buget local 
Alte surse 
publice / 
private 
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II.5.1.6 Dezvoltarea 
unei platforme 
multilinguale online 
pentru promovarea 
turismului prahovean 

Număr anual de 
vizitatori ai 
platformei 

 
Site APDT 
Prahova 
Agenții și 
operatori de 
turism 
Mass media 

APDT Prahova 
CJ 
UATuri 
Întreprinzători 
în turism 

Permanent Fonduri 
europene – 
Programul 
operational 
regional 
Buget local 
Alte surse 
publice / 
private 

  II.5.1.7 Promovarea 
traseului turistic 
Drumul Vinului 

Număr anual de 
vizitatori 

Site APDT 
Prahova 
Agenții și 
operatori de 
turism 
Mass media 

APDT Prahova 
CJ 
UATuri 
Întreprinzători 
în turism 

Permanent Fonduri 
europene – 
Programul 
operational 
regional 
Buget local 
Alte surse 
publice / 
private 

II.5.2 Susținerea 
dezvoltării 
turismului 
durabil  

II.5.2.1 
Implementarea unui 
sistem de etichetare 
verde (utilizare 
energie regenerabilă, 
hrană locală 
organică, colectare 
selectivă și reciclare 
deșeuri etc.) și 
inițierea certificării 

Număr de 
unități 
certificate 

Site APDT 
Prahova 
Agenții și 
operatori de 
turism 
Mass media  

APDT  Prahova 
CJ 
UATuri 

Permanent Fonduri 
europene – 
Programul 
operational 
regional 
Buget local 
Alte surse 
publice / 
private 
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unităților de cazare 
turistică 
II.5.2.2 Conceperea și 
implementarea unor 
campanii de 
ecologizare a 
traseelor și arealelor 
turistice 

Număr de 
unități 
certificate 

Rapoarte 
proiecte 
Mass media 

APDT Prahova 
CJ 
UATuri 
Parteneriate 
cu ONGuri 

Permanent Fonduri 
europene – 
Programul 
operational 
regional 
Buget local 
Alte surse 
publice / 
private 

II.5.2.3 Conceperea 
unui program și 
derularea unor 
campanii de educație 
ecologică a publicului 
(potențial turist), a 
personalului activ în 
domeniu 

Număr anual de 
absolvenți 

 
Rapoarte 
proiecte 
Mass media 

APDT Prahova 
CJ 
UATuri 
Întreprinzători 
Parteneriate 
cu ONGuri 

Permanent Fonduri 
europene – 
Programul 
operational 
regional 
Buget local 
Alte surse 
publice / 
private 

II.5.3 Îmbunătățirea 
pregătirii 
resursei umane 
ce activează în 
domeniul 
turismului 

II.5.3.1 Organizarea 
de programe de 
instruire și 
perfecționare pentru 
personalul implicat în 
activitățile de turism 

Număr și tip de 
programe de 
instruire / 
specializare 
organizate  
 
Număr de 
absolvenți ai 

Site-urile 
instituțiilor 
de profil 
Rapoarte ale 
proiectelor 
Mas media 

APDT Prahova 
CJ 
UATuri 

Permanent Fonduri 
europene - 
POCU 
Buget local 
Alte surse 
publice / 
private 
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programelor de 
instruire  

II.5.3.2 Calificarea / 
reconversia 
profesională a 
populației din mediul 
rural în vederea 
dobândirii de 
competențe specifice 
sectorului turistic 

Număr și tip de 
programe de 
instruire / 
specializare 
organizate  
 
Număr de 
absolvenți ai 
programelor de 
instruire 

 Site-urile 
instituțiilor 
de profil 
Rapoarte ale 
proiectelor 
Mas media 

APDT Prahova 
CJ 
UATuri 

Permanent Fonduri 
europene - 
POCU 
Buget local 
Alte surse 
publice / 
private 

II.5.3.3 Organizarea 
de cursuri de instruire 
pentru 
întreprinzătorii activi 
în domeniul 
turismului, în vederea 
îmbunătățirii și 
diversificării 
activității și a valorii 
adăugate a serviciilor 
prestate 

Număr și tip de 
programe de 
instruire / 
specializare 
organizate  
 
Număr de 
absolvenți ai 
programelor de 
instruire 

 
Site-urile 
instituțiilor 
de profil 
Rapoarte ale 
proiectelor 
Mas media 

 
APDT Prahova 
CJ 
UATuri 

Permanent Fonduri 
europene - 
POCU 
Buget local 
Alte surse 
publice / 
private 
 

Obiectiv specific OS II.6 - Îmbunătățirea calității serviciilor pentru creșterea nivelului de trai al populației 

Context OS. II.6: 
Activitatea de comerț este cea mai însemnată din punctul de vedere al numărului de firme care desfășoară o activitate economică, 
înregistrate în județul Prahova. Din punctul de vedere al cifrei de afaceri, comerțul se situează pe locul doi, după industrie (cu 
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aproximativ 35% din total, în anul 2019). Datorită poziției geografice de care beneficiază județul și în special Municipiul Ploiești, 
comerțul a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă. Alte activități de servicii care s-au dezvoltat în perioada recentă sunt activitățile de 
transport, depozitare și activitățile anexe transporturilor care dețin ponderea cea mai însemnată în totalul cifrei de afaceri realizate 
de firmele prahovene ce desfășoară afaceri în domeniul serviciilor, urmate de serviciile profesionale, administrative și de suport, 
acestea fiind domeniile cu ponderea cea mai însemnată și în ceea ce privește profitul obținut în domeniul serviciilor. 
Sistemul bancar este reprezentat în județul Prahova printr-un număr de 32 instituții bancare cu peste 200 de subunități.  
Domeniul prezintă un potențial semnificativ de dezvoltare si de îmbunătățire a calitații, astfel încât măsurile propuse să contribuie la 
obiectivul general de îmbunătățire a calității vieții locuitorilor județului. 
 

Nr. 
crt Măsuri Acțiuni Indicatori de 

realizare 
Surse de 
verificare Responsabil Termen Resurse 

financiare 
II.6.1 Stimularea 

dezvoltării 
infrastructurii 
comerciale și 
extinderea 
acesteia în 
zonele rurale 

II.6.1.1 Evaluarea 
infrastructurii 
comerciale existente 
în profil teritorial și 
identificarea zonelor 
aflate în deficit  

Număr de zone 
aflate în deficit 
al infrastructurii 
comerciale 

 
Rapoarte, 
analize 
Mass media 

CCI Prahova 
CJ  
UATuri 

Permanent Buget local 
Alte surse 
publice / 
private 

II.6.1.2 Adoptarea 
unui set de 
stimulente care să 
faciliteze extinderea 
infrastructurii 
comerciale în zonele 
identificate 

Număr de spații 
comerciale 
deschise în 
zonele aflate în 
deficit 

 
Rapoarte 
Analize 
Mass media 

CCI Prahova 
CJ  
UATuri 

Permanent Fonduri 
europene 
Buget local 
Alte surse 
publice / 
private 

II.6.2 Diversificarea 
canalelor de 
distribuţie şi 
comercializare a 
produselor / 

II.6.2.1 Îmbunătățirea 
relației de cooperare 
între producători – 
angrosişti - detailişti, 

Număr de 
acorduri de 
cooperare 
încheiate / 
număr de 

 
Rapoarte 
Analize 
Mass media 

CCI Prahova 
CJ  
UATuri 

Permanent Fonduri 
europene - POR 
Buget local 
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serviciilor 
comerciale 

în special în domeniul 
logisticii 

reuniuni 
organizate 

Alte surse 
publice / 
private 

II.6.2.2 Sprijinirea 
acțiunilor de 
modernizare a 
formelor de 
distribuţie a 
produselor agro-
alimentare prin 
conlucrarea dintre 
marile firme şi 
întreprinderile mici şi 
mijlocii 

Număr de 
reuniuni 
organizate  

 
Rapoarte 
Analize 
Mass media 

CCI Prahova 
CJ  
UATuri 

Permanent Fonduri 
europene P- OR  
Buget local 
Alte surse 
publice / 
private 

II.6.3 Îmbunătățirea 
calităților 
profesionale ale 
personalului 
implicat în 
activitatea de 
comerț și în 
unitățile de 
alimentație 
publică 

II.6.3.1 Organizarea 
de programe de 
perfecționare pentru 
personalul angajat în 
domeniul comerțului 

Număr de 
cursuri 
organizate 
 
Număr de 
absolvenți ai 
cursurilor de 
perfecționare 

Rapoarte ale 
proiectelor 
Site-uri ale 
instituțiilor 
responsabile 
Mass media 

CCI Prahova 
CJ  
 

Permanent Fonduri 
europene - 
POCU 
Buget local 
Alte surse 
publice / 
private 

II.6.3.2 Crearea 
parteneriatului 
public-privat, pe de o 
parte şi a 
parteneriatului 
mediul academic - 
mediul privat, pe de 

Număr de 
cursuri 
organizate 
 
Număr de 
absolvenți ai 

Rapoarte ale 
proiectelor 
Site-uri ale 
instituțiilor 
responsabile 
Mass media 

CCI Prahova 
CJ  
Inspectoratul 
școlar 
Unități de 
învățământ 

Permanent Fonduri 
europene - 
POCU 
Buget local 
Alte surse 
publice / 
private 
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altă parte, în vederea 
pregătirii 
specialiştilor pentru 
domeniul comerţului 
și în unitățile de 
alimentație publică 

cursurilor de 
perfecționare 

 

 

 

Obiectiv General OG III - Creșterea contribuției echitabile a județului Prahova la realizarea țintei de decarbonizare a României 
și îmbunătățirea calității mediului 

Obiectiv specific OS III.1 - Creșterea gradului de atenuare și adaptare la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor 

Context OS. III.1:  
Schimbările climatice reprezintă o amenințare tot mai mare atât la nivel global cât și la nivelul României. Dacă nu se iau măsuri cât 
mai rapid de atenuare și adaptare la schimbările climatice, amenințările actuale, cum ar fi siguranța alimentară și deficitul de apă, 
pot lua amploare.  
 
Economia județului Prahova bazată preponderent pe exploatarea și prelucrarea petrolului a făcut ca atenuarea și adaptarea la 
schimbările climatice să nu reprezinte priorități pe agenda publică. Cum însă și județul Prahova se confruntă din ce în ce mai des cu 
efectele schimbărilor climatice, precum secetă, precipitații abundente, valuri de frig, valuri de căldură, furtuni și alte fenomene 
meteo extreme, cu consecințe asupra sănătății oamenilor și animalelor și asupra sectoarelor economice și agriculturii, este imperios 
necesar ca acest subiect să devină prioritar.  
 
Prin Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă 2030, România și-a asumat la Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 13 – Acțiune 
Climatică, până în 2030 următoarele ținte:  
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- Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare a României la riscurile legate de climă și dezastre naturale; 
- Îmbunătățirea capacității de reacție rapidă la fenomene meteorologice extreme intempestive de mare intensitate; 
- Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și instituționale privind atenuarea schimbărilor climatice, 

adaptarea, reducerea impactului și alerta timpurie; 
- Intensificarea eforturilor României pentru a realiza tranziția la o economie „verde”, cu emisii reduse de dioxid de carbon, 

rezilientă la schimbările climatice și pentru integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în sectoarele vulnerabile 
economice, sociale şi de mediu, în conformitate cu politicile UE. 

Politica integrată a UE privind schimbările climatice şi energia are ca țintă globală menținerea creșterii temperaturii medii globale sub 
2°C (preferabil sub 1,5°C) în comparație cu nivelurile perioadei preindustriale. În cazul depășirii limitei de 2°C (sau chiar a pragului 
de 1,5°C), riscurile sunt numeroase, periculoase şi imprevizibile, determinând o creştere exponențială a costurilor adaptării comparativ 
cu cheltuielile pentru intervenția și încetinirea acestui fenomen. Pentru ducerea la îndeplinire a acestui obiectiv Uniunea Europeană 
a dezvoltat pachetul Pactul Verde European (European Green Deal), iar pentru zonele a căror industrie este dependentă de 
combustibilii fosili, UE a elaborat mecanismul de Tranziție Justă (Just Transition) cu scopul declarat de a sprijini aceste zone să facă 
trecerea către o economie neutră din punct de vedere climatic. Județul Prahova este inclus în lista județelor beneficiare ale 
mecanismului de tranziție justă și poate beneficia de aceste fonduri. 
 

Nr. crt Măsuri Acțiuni Indicatori de 
realizare 

Surse de 
verificare Responsabil Termen Resurse 

financiare 
III.1.1 Reducerea 

emisiilor de 
gaze cu efect 
de seră în 
instituțiile 
publice din 
județ 

III.1.1.1 Consolidarea, 
modernizarea și 
reabilitarea termică a 
clădirilor aflate în 
patrimoniul 
administrației publice 
locale 

Număr de 
proiecte 
implementate 
Număr de 
clădiri 
reabilitate 
termic 
Economii de 
combustibil 
realizate 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Raportări 
UAT-uri 
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

CJ  
UAT-uri 
Alte instituții 
publice 

Permanent POR 
PODD 
Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 
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III.1.1.2 Modernizarea 
și eficientizarea 
sistemelor de 
iluminat din 
instituțiile publice 
locale 

Număr de 
proiecte 
implementate 
Număr de 
sisteme de 
iluminat 
eficientizate 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Raportări 
UAT-uri 
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

CJ 
UAT-uri 
Alte instituții 
publice 

Permanent POR 
Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 

III.1.1.3 
Eficientizarea și 
modernizarea 
sistemelor de 
încălzire / răcire 
aferente clădirilor 
administrației publice 
locale 

Număr de 
proiecte 
implementate 
Număr de 
sisteme de 
încălzire / 
răcire 
eficientizate 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Raportări 
UAT-uri 
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

CJ 
UAT-uri 
Alte instituții 
publice 

Permanent POR 
Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 

III.1.2 Reducerea 
emisiilor de 
gaze cu efect 
de seră 
aferente 
iluminatului 
public  

III.1.2.1 Dezvoltarea 
sistemelor inteligente 
de iluminat public 

Număr de 
proiecte 
implementate 
Număr de 
sisteme 
inteligente de 
iluminat public 
 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Raportări 
UAT-uri 
Site-uri 
autorități / 
instituții 

CJ 
UAT-uri 
 

Permanent POR 
Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 



 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Competența face diferența! 

 
 www.poca.ro  

 108/501 

 

Portal date 
deschise 

III.1.2.2 Asigurarea 
energiei necesare 
iluminatului public, 
prin utilizarea 
surselor de energie 
regenerabilă 

Număr de 
proiecte 
implementate 
Capacitatea de 
producție de 
energie 
dezvoltată din 
surse 
regenerabile 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Raportări 
UAT-uri 
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

CJ 
UAT-uri 
 

Permanent POR 
Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 
publice 
sau 
private 

III.1.3 Reducerea 
emisiilor de 
gaze cu efect 
de seră în 
clădirile 
rezidențiale 

III.1.3.1. Reabilitarea 
termică a locuințelor 
multi-etajate și 
măsuri de utilizare a 
unor surse alternative 
de energie 

Număr de 
proiecte 
implementate 
Număr de 
locuințe 
reabilitate 
Cantitatea de 
energie 
provenită din 
resurse 
regenerabile 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Raportări 
UAT-uri 
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

UAT-uri 
 

Permanent PODD 
POR 
Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 
publice 
sau 
private 

III.1.3.2 Stimularea 
reabilitării termice a 
locuințelor uni-
familiale și măsuri de 
utilizare a unor surse 

Număr de 
proiecte 
implementate 
Număr de 
locuințe 
reabilitate 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Raportări 
UAT-uri 

UAT-uri Permanent PODD 
POR 
Buget 
local 
Alte 
programe 
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alternative de 
energie 

Cantitatea de 
energie 
provenită din 
resurse 
regenerabile 

Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

sau 
finanțări 
publice 
sau 
private 

III.1.3.3. Reabilitarea 
termică a clădirilor 
aparținând familiilor 
aflate în sărăcie 
energetică 

Număr de 
proiecte 
implementate 
Număr de 
locuințe 
reabilitate 
 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Raportări 
UAT-uri 
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

UAT-uri Permanent PODD 
POR 
Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 
publice 
sau 
private 

III.1.3.4 
Îmbunătățirea 
eficienței energetice 
în domeniul încălzirii 
centralizate bazată 
pe combustili 
alternativi / SACET 
de condominiu 

Număr de 
proiecte 
implementate 
Număr de 
sisteme de 
încălzire 
centralizată 
modernizate 
Economii de 
combustibil 
realizate 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Raportări 
UAT-uri sau 
concesionari 
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

UAT-uri, 
concesionari 
serviciu public de 
termoficare 
urbană (încălzire 
și răcire 
centralizată) 
 

Permanent POR 
Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 
publice 
sau 
private 
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III.1.4 Reducerea 
emisiilor de 
gaze cu efect 
de seră în 
economie 

III.1.4.1 Proiecte 
demonstrative și de 
eficiență energetică 
în IMM-uri și măsuri 
de sprijin adiacente 

Număr de 
proiecte 
implementate 
Economii de 
combustibil 
realizate 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Site-urile 
beneficiarilor 

Agenți economici  
 

Permanent PODD 
Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 
publice și 
private 

III.1.4.2 Proiecte de 
eficiență energetică 
în întreprinderile 
mari și măsuri de 
sprijin adiacente 

Număr de 
proiecte 
implementate 
Economii de 
combustibil 
realizate 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Site-urile 
beneficiarilor 

Agenți economici  
 

Permanent PODD 
Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 
publice și 
private 

III.1.5 Creșterea 
gradului de 
prevenire a 
producerii 
riscurilor 
naturale și 
reducerea 
efectelor şi a 
pagubelor 
cauzate de 
acestea, în 

III.1.5.1 Infrastructuri 
verzi construite 
pentru adaptarea la 
schimbările climatice 

Populația care 
beneficiază de 
măsuri de 
protecție 
împotriva 
inundațiilor 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Site-urile 
beneficiarilor 

Administrația 
Națională Apele 
Române (ANAR), 
Administrația 
Națională de 
Meteorologie, 
ROMSILVA, 
Agenţia 
Naţională de 
Îmbunătăţiri 
Funciare 

Permanent PODD 
Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 
publice și 
private 
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principal de 
inundaţii, 
secetă 

III.1.5.2 Sisteme noi 
sau modernizate de 
monitorizare, de 
pregătire, de alertă și 
de reacție în caz de 
dezastre 

Populația care 
beneficiază de 
măsuri de 
protecție 
împotriva 
dezastrelor 
naturale 
legate de 
climă (altele 
decât 
inundațiile și 
incendiile 
forestiere)  

 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Site-urile 
beneficiarilor 

ISU Prahova Permanent PODD 
Buget 
local 
Alte 
program e 
sau 
finanțări 
publice și 
private 

III.1.6 Creșterea 
gradului de 
informare și 
conștientizare 
a cetățenilor 
cu privire la 
atenuarea și 
adaptarea la 
schimbările 
climatice 

III.1.6.1 
Implementarea de 
campanii de 
informare și 
conștientizare a 
cetățenilor privind 
atenuarea și 
adaptarea la 
schimbările climatice 

Număr de 
campanii 
implement
ate 
Număr de 
beneficiari 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Site-urile 
beneficiarilor 

UAT-uri 
ONG-uri 
Școli 
Universități 

Permanent PODD 
Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 
publice și 
private 

Obiectiv specific OS. III.2 - Îmbunătățirea calității factorilor de mediu  

Context OS.III.2: Îmbunătățirea calității factorilor de mediu 
Deși relativ bine dezvoltată infrastructura de apă și apă uzată de la nivelul județului Prahova, există încă zone rurale mai puțin 
acoperite sau cu standarde scăzute. Începând din 2021, planurile de siguranță a apei vor deveni obligatorii, pentru sistemele de 
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aprovizionare cu apă potabilă colective sau individuale care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m³/zi sau 
care deservesc mai mult de 5.000 de persoane. 
Conform Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României, țintele Obiectivului de Dezvoltare Durabilă 6 - Apă curată și 
sanitație sunt următoarele: 

- Creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele și asigurarea unui proces durabil de captare și 
furnizare a apei potabile, pentru a face față deficitului de apă, 

- Conectarea gospodăriilor populației din orașe, comune și sate compacte la rețeaua de apă potabilă și canalizare în proporție 
de cel puțin 90%, 

- Creșterea accesului la apă potabilă pentru grupurile vulnerabile și marginalizate, 
- Îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea depozitării deșeurilor și reducerea la minimum a produselor 

chimice și materialelor periculoase, reducând proporția apelor uzate netratate și sporind substanțial reciclarea și reutilizarea 
sigură, 

- Realizarea accesului la condiții sanitare și de igienă adecvate și echitabile pentru toți, acordând o atenție specială celor în 
situații vulnerabile. 

 
Sistemul de gestionare a deşeurilor din România este unul dintre cele mai puţin dezvoltate din UE, cu rate ridicate de depozitare a 
deşeurilor şi o calitate slabă a infrastructurii pentru deşeuri. Județul Prahova se confruntă și el cu această problematică a gestionării 
eficiente a deșeurilor. S-au identificat nevoile de investiţii pentru a finaliza sistemul de gestionare a deşeurilor, pentru a promova 
tranziţia la o economie circulară şi pentru a investi în consolidarea capacităţilor tuturor părţilor interesate implicate în tranziţia la 
economia circulară. Gestionarea deșeurilor face parte din ODD 12-  Consum și producție responsabile și conform Strategiei Naționale 
pentru Dezvoltare Durabilă au fost stabilite următoarele ținte: 

- Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe utilizarea rațională și responsabilă a resurselor cu introducerea 
unor elemente ale economiei circulare, elaborarea unei foi de parcurs, 

- Înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei de alimente la nivel de vânzare cu amănuntul și de consum și reducerea pierderilor 
de alimente de-a lungul lanțurilor de producție și de aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-recoltare, 

- Reciclarea în proporţie de 55% a deșeurilor municipale până în 2025 și 60% până în 2030, 
- Reciclarea în proporţie de 65% a deșeurilor de ambalaje până în 2025 (materiale plastice 50%; lemn 25%; metale feroase 70%, 

aluminiu 50%, sticlă 70%, hârtie și carton 75%) și 70% până în 2030 (materiale plastic 55%; lemn 30%; metale feroase 80%, 
aluminiu 60%, sticlă 75%, hârtie și carton 85%), 
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- Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022, a deșeurilor biologice până în 2023 și a materialelor 
textile până în 2025. 

 
Calitatea aerului în județ are foarte mult de suferit, în mod special în zona polului de creștere, fie din cauza industriei petroliere, fie 
din cauza incineratorului de la Brazi sau a depozitelor de deșeuri din împrejurimi. Calitatea aerului din aglomerările urbane a atras 
atenționări repetate din partea instituțiilor UE, din cauza riscului crescut al mortalității cauzate de afecţiuni respiratorii și 
cardiovasculare. 
Țintele ODD 11 - Orașe și comunități durabile pentru 2030 sunt: 

- Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra sănătății umane și a mediului prin acordarea unei atenții 
deosebite calității aerului, 

- Reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate de produsele chimice periculoase de poluare și de 
contaminarea aerului, apei și a solului. 

 
Poluarea istorică cu produse petroliere își face încă simțită prezența în județ. La momentul actual mai există un număr de 11 situri 
contaminate, care necesită restaurare, astfel: 3 situri contaminate (2 depozite de fosfogips Valea Călugărească, unul de cenuşă de 
pirită Valea Călugărească), 7 situri potenţial contaminate (provenite din industria minieră) şi un sit orfan abandonat (batal de reziduuri 
petroliere - Zona Vega). Ținta aferentă ODD 15 Viață terestră pentru 2030 este: 

- Combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor degradate, inclusiv a terenurilor afectate de deșertificare, secetă 
și inundații. 

Utilizarea instrumentelor de Tranziție Justă ar putea conduce la restaurarea siturilor contaminate istoric. 

Nr. 
crt Măsuri Acțiuni Indicatori de 

realizare 
Surse de 
verificare Responsabil Termen Resurse 

financiare 
III.2.1 Promovarea 

managementului 
durabil al apei 

III.2.1.1 Dezvoltarea 
sistemelor de apă 
(reabilitarea și 
construcţia de stații 

Lungimea 
conductelor noi 
sau reabilitate 
pentru 

Statistica 
programelor 
de finanțare 

Asociaţia de 
Dezvoltare 
Intercomunitară 
prin Operatorul 

2021 - 2027 PODD 
Buget 
local 
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de tratare, transport 
și distribuire a apei 
destinate consumului 
uman) şi apă uzată 
(construirea și 
reabilitarea reţelelor 
de canalizare şi 
construirea / 
reabilitarea / 
modernizarea 
(treaptă terțiară) 
stațiilor de epurare a 
apelor uzate care 
asigură colectarea şi 
epurarea încărcării 
organice 
biodegradabile  
 

conectarea 
locuințelor la 
rețelele de apă;  
Lungimea 
rețelelor de 
canalizare nou 
construite sau 
reabilitate;  
Capacități noi 
sau 
modernizate 
pentru tratarea 
apelor uzate;  
Număr de 
beneficiari; 
Reducerea (%) 
cantității de 
apă pierdută în 
sistemele de 
distribuție a 
alimentării 
publice cu apă.  

Site-urile 
beneficiarilor 

Regional (OR) de 
Apă  
CJ, Autorități 
publice locale 
 

Alte 
programe 
sau 
finanțări 
publice și 
private 



 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Competența face diferența! 

 
 www.poca.ro  

 115/501 

 

III.2.1.2 Investiții în 
managementul 
nămolului rezultat în 
cadrul procesului de 
epurare a apelor 
uzate / tratare a apei 
potabile.  

Număr sisteme 
realizate; 
Capacitatea 
sistemelor 
realizate 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Site-urile 
beneficiarilor 
Site-ul CJ 

Asociaţia de 
Dezvoltare 
Intercomunitară 
prin Operatorul 
Regional (OR) de 
Apă  
CJ, Autorități 
publice locale 
 

2021 - 2027 PODD 
Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 
publice și 
private 

III.2.2 Promovarea 
tranziţiei către o 
economie 
circulară.  
 

III.2.2.1 Extinderea 
schemelor de 
gestionare a 
deșeurilor la nivel de 
județ, inclusiv 
îmbunătăţirea 
sistemelor integrate 
existente de 
gestionare a 
deșeurilor, pentru a 
crește reutilizarea și 
reciclarea, pentru a 
preveni generarea 
deșeurilor și devierea 
de la depozitare 

Capacități 
suplimentare 
pentru 
reciclarea 
deșeurilor;  
Investiții în 
instalații pentru 
colectarea 
separată a 
deșeurilor; 
Populație 
deservită 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Site-urile 
beneficiarilor 
Site-ul CJ 

Asociaţia de 
Dezvoltare 
Intercomunitară 
prin Consiliul 
Județean 
UAT-uri, 
Autorități 
publice locale 
 

2021 - 2027 PODD 
Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 
publice și 
private 

III.2.2.2 Investiții 
individuale 
suplimentare pentru 
închiderea 

Număr de 
depozite de 
deșeuri închise 
 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Site-urile 
beneficiarilor 

CJ 
UAT-uri 
Autorități 
publice locale 

2021 - 2027 PODD 
Buget 
local 
Alte 
programe 
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depozitelor de 
deșeuri 

sau 
finanțări 
publice și 
private 

  III.2.2.3 Investiții în 
consolidarea 
capacității părților 
interesate fie publice 
sau private, pentru a 
susține tranziția la 
economia circulară și 
care să promoveze 
acțiuni / măsuri 
privind economia 
circulară, inclusiv 
conștientizarea 
publicului, prevenirea 
deșeurilor, colectarea 
separată, reciclarea 
și întoarcerea 
materialelor rezultate 
în circuitul de 
producție  

Număr campanii 
de 
conștientizare 
desfășurate; 
Număr persoane 
informate / 
conștientizate 
 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Site-urile 
beneficiarilor 

Asociaţiile de 
Dezvoltare 
Intercomunitară 
prin Consiliile 
Județene  
UAT-uri 
ONG-uri 
IMM-uri 
Institute de 
cercetare 
Autorități 
publice locale 

2021 - 2027 PODD 
Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 
publice și 
private 
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III.2.3
. 

Creșterea 
calității aerului 

Înlocuirea instalațiilor 
individuale (casnice) 
de încălzire a 
locuințelor / 
gospodăriilor din 
mediul urban (în 
special cele care ard 
combustibil lemnos în 
sobe), acolo unde 
este posibil, cu 
instalații mai 
performante (de ex. 
boilere), fiind 
necesară aplicarea 
unei strategii de 
control pentru sobele 
de lemne interne;  
 
Finanțarea sistemelor 
de încălzire (instalații 
noi sau înlocuirea 
celor existente cu 
unele performante) 
pentru scopuri de 
atenuare a 
schimbărilor 
climatice, atât la 
nivelul agenților 
economici cât și la 

Număr de 
capacități 
înlocuite; 
Număr de 
capacități noi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Număr de 
capacități 
înlocuite; 
Număr de 
capacități noi 
 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Site-urile 
beneficiarilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statistica 
programelor 
de finanțare 
Site-urile 
beneficiarilor 

UAT-uri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UAT-uri 
Instituții publice 
Agenți economici 
 

2021 – 2027 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021 - 2027 

PODD 
Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 
publice și 
private 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PODD 
Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 
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nivelul sistemelor de 
alimentare 
centralizată cu 
energie termică la 
nivelul autorităților 
publice și / sau altor 
entități publice 
(spitale, unități de 
învățământ etc.) sau 
a instalațiilor 
individuale de 
încălzire a locuințelor 
/ gospodăriilor, 
utilizând gaz natural.  

publice și 
private 

III.2.4
. 

Creșterea 
calității solurilor 

Regenerarea spațiilor 
urbane degradate și 
abandonate, 
reconversia 
funcţională a 
terenurilor virane 
degradate / 
neutilizate / 
abandonate şi 
reincluderea acestora 
în circuitul social / 
economic  
 

Suprafețe 
regenerate (ha) 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Site-urile 
beneficiarilor 

UAT-uri 2021 - 2027 POTJ 
PODD 
Buget 
local 
Alte 
program e 
sau 
finanțări 
publice și 
private 
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Obiectiv specific OS.III.3 - Îmbunătățirea protecției naturii și biodiversității 

Context OS.III.3: Îmbunătățirea protecției naturii și biodiversității 
Județul Prahova deține un patrimoniu inestimabil de biodiversitate atât datorită așezării sale geografice, ce cuprinde principalele 
forme de relief, cât și datorită Parcului Național Bucegi, ce adăpostește numeroase specii de floră și faună montană. O atenție 
deosebită trebuie acordată protecției și conservării biodiversității care poate reprezenta un punct de atracție pentru dezvoltarea unui 
turism sustenabil în regiune, dar care aduce și o gamă largă de servicii ecosistemice de care depindem, precum hrana, apa dulce, 
polenizarea, protecția împotriva inundațiilor etc. 
 
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă prevede următoarele ținte pentru 2030 la Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 15 – Viață 
terestră: 

- Asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversității acestora, în scopul de a spori capacitatea acestora de 
a oferi beneficii esențiale pentru dezvoltare durabilă, 

- Susținerea instituțiilor și infrastructurilor de cercetare-dezvoltare de interes național și european pentru studierea, 
gestionarea, protejarea și conservarea diversității patrimoniului natural, 

- Gestionarea durabilă a pădurilor, eliminarea tăierilor ilegale de arbori, dezvoltarea sistemului informatic integrat pentru 
monitorizarea exploatării și transportului masei lemnoase, inclusiv la punctele de frontieră, asigurarea împăduririi și 
reîmpăduririi terenurilor din fondul forestier și a celor degradate sau supuse deșertificării, desfășurarea plantării programate 
a perdelelor forestiere pentru protecția culturilor agricole și a elementelor de infrastructură în scopul limitării impactului 
schimbărilor climatice. 
 

Nr. 
crt Măsuri Acțiuni Indicatori de 

realizare 
Surse de 
verificare Responsabil Termen Resurse 

financiare 
III.3.1 Protejarea, 

restaurarea și 
utilizarea 
sustenabilă a 

Investiții în rețeaua 
Natura 2000 - 
Elaborarea, revizuirea 
și implementarea 
Planurilor de 

Suprafața 
siturilor Natura 
2000 care fac 
obiectul unor 
măsuri de 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Site-urile 
beneficiarilor 

Universităţi / 
ONG-uri / 
Administratori ai 
ariilor naturale 
protejate / 

2021 - 2027 PODD 
Buget 
local 
Alte 
program 
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siturilor Natura 
2000.  
 

management a 
siturilor Natura 2000 
/ Planuri de acțiune 
pentru specii; măsuri 
de menținere și de 
refacere a siturilor 
Natura 2000 pentru 
specii și habitate, 
precum și a 
ecosistemelor 
degradate și a 
serviciilor furnizate în 
afara ariilor naturale 
protejate 

protecție și 
restaurare 
 

ROMSILVA / 
Autorități ale 
administrației 
publice centrale 
/ locale / alte 
structuri în 
coordonarea / 
subordonarea 
autorităţilor 
centrale / locale  
 

sau 
finanțări 
publice și 
private 
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III.3.2 Îmbunătățirea 
protecției naturii 
și a 
biodiversității, a 
infrastructurii 
verzi în special în 
mediul urban și 
reducerea 
poluării 

III.3.2.1 Regenerarea 
spațiilor urbane 
degradate, inclusiv 
prin promovarea 
investiţiilor în 
infrastructura verde 
în zonele urbane 
 
 

Infrastructura 
verde sprijinită 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Site-urile 
beneficiarilor 

UAT-uri 
Universităţi / 
ONG-uri / 
Administratori ai 
ariilor naturale 
protejate / 
ROMSILVA / 
Autorități ale 
administrației 
publice centrale 
/ locale / alte 
structuri în 
coordonarea / 
subordonarea 
autorităţilor 
centrale / locale 

2021 - 2027 POR 
PODD 
Buget 
local 
Alte 
program 
sau 
finanțări 
publice și 
private 

  III.3.2.2 Reconversia 
funcțională a 
terenurilor virane 
degradate / 
neutilizate / 
abandonate 
 

Suprefețe (ha) 
ce au suferit 
reconversie 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Site-urile 
beneficiarilor 

UAT-uri 2021-2027 POR 
PODD 
Buget 
local 
Alte 
program 
sau 
finanțări 
publice și 
private 
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  III.3.2.3 Modernizarea 
/ extinderea spațiilor 
verzi existente 

Suprafețe (ha) 
modernizate / 
extinse 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Site-urile 
beneficiarilor 

UAT-uri 2021-2027 POR 
PODD 
Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 
publice și 
private 

  III.3.2.4 Elaborarea 
strategiei și planului 
de acțiune privind 
protecția peisajului in 
județul Prahova 

Strategie si plan 
de acțiune 
operționale 

Rapoarte ale 
CJ Prahova 
Site-ul CJ 
Mass media 

CJ Prahova 2021 - 2024 Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 
publice și 
private 
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III.3.3 Consolidarea 
capacității  
administrative a 
autorităților și 
entităților cu rol 
în managementul 
rețelei Natura 
2000  
și a altor arii 
naturale 
protejate 

3.3.1. Programe de 
îmbunătățire a 
capacității 
administrative a 
entităților cu rol de 
management al ariilor 
protejate 

Număr persoane 
instruite 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Site-urile 
beneficiarilor 

Administratori ai 
ariilor naturale 
protejate  
 

2021 - 2027 PODD 
Buget 
local 
Alte 
program 
sau 
finanțări 
publice și 
private 

III.3.3.2 Dezvoltarea 
capacității 
administrative de a 
implementa politica 
în domeniul 
biodiversității prin 
implementarea unui 
sistem pentru 
cartarea 
ecosistemelor natural 
si seminaturale 
degradate, 
biodegradate, 
contaminate, 
existente pe teritoriul 
județului Prahova 

Sistem cartare 
funcțional 

Site-uri de 
profil  
Mass media 
Rapoarte ale 
proiectelor 

ANAP 
CJ 
Administratori ai 
ariilor naturale 
protejate  
ONGuri de profil 
 

2021- 2025 PODD 
Buget 
local 
Fonduri 
norvegiene 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 
publice 
sau 
private 

III.3.3.3. Promovarea 
implicării 
comunităților locale 

Număr 
comunități 
implicate 

Site-urile 
UAT-urilor 
implicate 

ANAP 
CJ 
UAT-uri 

Permanent PODD 
Buget 
local 
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în managementul 
ariilor protejate din 
județul Prahova 

Număr persoane 
implicate 
Număr de 
proiecte 
realizate în 
parteneriat 

 

Site-uri ale 
ONGurilor de 
profil 
Rapoartele 
proiectelor 
Mass media 
locală 

Administratori ai 
ariilor naturale 
protejate  
ONGuri de profil 
Universități 

Fonduri 
norvegiene 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 
publice 
sau 
private 

III.3.3.4. Dezvoltarea 
unor modele pentru 
valorificarea 
sustenabilă a 
potențialului 
economic al ariilor 
natural protejate din 
județul Prahova 

Număr de 
proiecte 
implementate 
Număr de 
ghiduri realizate 
Număr persoane 
implicate 

Site-urile 
UAT-urilor 
implicate 
Site-uri ale 
ONGurilor de 
profil 
Rapoartele 
proiectelor 
Mass media 
locală 

ANAP 
CJ 
UAT-uri 
Administratori ai 
ariilor naturale 
protejate  
ONGuri de profil 
Universități 

2021 - 2025 PODD 
Buget 
local 
Fonduri 
norvegiene 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 
publice 
sau 
private 
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III.3.4 Creșterea 
gradului de 
informare și 
conștientizare a 
populației cu 
privire la 
conservarea și 
protejarea naturii 

Implementarea de 
campanii de 
conștientizare cu 
privire la conservarea 
și protejarea naturii 

Număr de 
campanii 
implementate 
Număr de 
beneficiari 
Număr de 
spoturi 
distribuite 
Număr de 
vizualizări 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Site-urile 
beneficiarilor 

Administratori ai 
ariilor naturale 
protejate  
ONG-uri 
UAT-uri 

2021 - 2027 PODD 
Buget 
local 
Alte 
program 
sau 
finanțări 
publice și 
private 

Obiectiv specific OS.III.4 - Promovarea tranziției juste către o economie neutră din punct de vedere climatic 

Context OS.III.4: Județul Prahova face parte din cele 6 județe selectate să participe la mecanismul de tranziție justă. Acest mecanism 
este compus din 3 piloni: 1) Fondul de Tranziție Justă ce va contribui la diversificarea economiei din zonele cele mai afectate de 
tranziția climatică, 2) o schemă dedicată de investiții - InvestEU și 3) o facilitate de împrumut pentru sectorul public care să mobilizeze 
investiții adiționale în regiunile vizate. 
Județul Prahova se încadrează în categoria regiunilor ce pot benefia de aceste fonduri, prin care să contribuie la transformarea regiunii 
atât din punct de vedere economic, ecologic, cât și social.  
 
Uniunea Europeană este hotărâtă să devină, până în 2050, primul bloc din lume care să fie neutru din punct de vedere climatic. Pentru 
aceasta este nevoie de investiții semnificative atât din partea UE și a sectorului public național, cât și din partea sectorului privat. 
Planul de investiții pentru Pactul ecologic european va mobiliza investiții publice și va contribui la deblocarea de fonduri private prin 
intermediul unor instrumente financiare ale UE. 
Fondul pentru Tranziție Justă permite regiunilor și cetățenilor să facă față efectelor sociale, economice și de mediu ale tranziției către 
o economie neutră din punct de vedere climatic.  

Nr. 
crt Măsuri Acțiuni Indicatori de 

realizare 
Surse de 
verificare Responsabil Termen Resurse 

financiare 
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III.4.1 Creșterea 
gradului de 
inovare și 
utilizare de noi 
tehnologii 

III.4.1.1 Investiții în 
activități de 
cercetare și inovare, 
de promovare a 
transferului de 
tehnologii avansate și 
sprijinirea cooperării 
dintre industrie și 
cercetători 

Număr de 
proiecte 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Site-urile 
beneficiarilor 

Agenți economici 
Institute de 
cercetare 

2021 - 2027 POTJ 
Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 
publice și 
private 

III.4.1.2 Investiții 
productive în IMM-uri, 
inclusiv în 
întreprinderi nou 
înființate, care 
conduc la 
diversificare și 
reconversie 
economică 

Număr de 
proiecte 
Număr de 
beneficiari 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Site-urile 
beneficiarilor 

IMM-uri 2021 - 2027 POTJ 
Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 
publice și 
private 

III.4.1.3 Investiții în 
dezvoltarea de 
tehnologii și 
infrastructuri pentru 
o energie curată la 
prețuri accesibile 

Număr de studii 
și cercetări 
dezvoltate 
Număr de 
brevete 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Site-urile 
beneficiarilor 

Universități 
Institute de 
cercetare și 
proiectare 
Operatori 
economici 

2021 - 2027 POTJ 
Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 
publice și 
private 
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  III.4.1.4 Acțiuni de 
prevenire a generării 
de deșeuri și 
reducerea cantității 
acestora, precum și 
acțiuni de creștere a 
reutilizării eficiente 
și  reciclării acestora 
 

Cantitatea 
evitată de a 
deveni deșeu 
Cantitatea 
reutilizată 
Cantitatea 
reciclata 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Site-urile 
beneficiarilor 

UAT-uri  
Agenți economici 
Institute de 
cercetare 

2021 - 2027 POTJ 
Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 
publice și 
private 

III.4.1.5 Promovarea 
noilor tehnologii – 
Proiecte pilot pentru 
implementarea 
tehnologiilor bazate 
pe hidrogen, 
respectiv, conversia 
gazelor naturale în 
hidrogen, stocarea de 
energie cu hidrogen, 
pile de combustie, 
cogenerare de înaltă 
eficiență pentru 
producția de apă 
caldă, căldură și 
energie electrică 
utilizând gaze 
naturale în amestec 
cu hidrogen, cluster 

Număr de 
proiecte 
implementate 
Număr de firme 
implicate 
Număr de 
capacități ce 
utilizează 
hidrogenul 

Raportările 
proiectelor 
Site-uri ale 
beneficiarilor 
Mass media 

Universități 
Institute de 
Cercetare 
Agenți economici 
CCI - PH 

2021 - 2027 PODD 
POTJ 
Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 
publice și 
private 
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industrial pentru 
tehnologii destinate 
utilizării 
hidrogenului. 

 

 

Obiectiv General OG IV - Îmbunătățirea semnificativă a calității vieții cetățenilor din județul Prahova într-un climat de incluziune 
socială 

Obiectiv specific OS IV.1 - Creșterea gradului de bunăstare generală inclusiv pentru grupurile sociale vulnerabile printr-o rețea de 
servicii sociale bazate pe comunitate și pe parteneriate cu furnizorii de servicii sociale privați, organizații neguvernamentale 

Context OS.IV.1: 
Rețea slab dezvoltată de servicii sociale mai ales în mediul rural – acolo unde sunt cele mai mari probleme – copii în situație de risc, 
rată de participare redusă la educație, etc. 
Rețea slab dezvoltată de servicii pentru vârstnici – mai ales având în vedere că populația județului Prahova este semnificativ îmbătrânită; 
servicii de îngrijiri la domiciliu existente doar într-o localitate a județului. 
Lipsa serviciilor comunitare pentru persoanele cu dizabilități în afara orașului Ploiești. 
Puține ONG-uri furnizoare de servicii sociale. 
Numărul mare de instituții care trebuie să treacă prin procesul de dezinstituționalizare – atât în domeniul protecției copilului cât și 
pentru persoanele cu dizabilități. 

Nr. crt Măsuri Acțiuni 
Indicatori de 

realizare 
Surse de 
verificare Responsabil Termen 

Resurse 
financiare 

IV.1.1 Derularea / 
finalizarea cu 
succes a 
procesului de 
dezinstituțional

IV.1.1.1 Creșterea 
numărului de 
persoane 
dezinstituționalizate 
din domeniul 

Număr instituții 
reziențiale cu 
capacitate de 
peste 120 de 
persoane 

Rapoarte 
anuale  
CJ 
ANPDC 
ANPD 

CJ 
ONG-uri furnizoare 
de servicii sociale 
CL UAT 

Permanent POR 
POCU 
PNDR 
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izare – atât în 
domeniul 
protecției 
copilului cât și 
pentru 
persoanele cu 
dizabilități 

protecției copilului și 
a persoanelor cu 
dizabilități. 
 
 

Număr de 
instituții 
restructurate 
Număr de 
persoane 
defavorizate 
dezinstituționali
zate 
Număr de 
servicii 
comunitare 
dezvoltate 
Număr de 
persoane 
incluse/ 
deservite de 
servicii sociale 
comunitare 

IV.1.2 Dezvoltarea 
rețelei de 
servicii sociale 
a județului – în 
parteneriat cu 
ONG-uri 
furnizoare de 
servicii sociale, 
servicii sociale 
comunitare 
organizate de 

IV.1.2.1 Creșterea 
numărului de servicii 
sociale autorizate, a 
numărului de 
furnizori de servicii 
sociale privați, 
organizații 
neguvernamentale și 
autorități publice 
locale acreditați ca 
furnizori de servicii 

Număr de 
furnizori de 
servicii sociale 
privați și 
autorități 
publice locale 
acreditați ca 
furnizori de 
servicii sociale 
în județ 

Rapoarte 
ANPIS 
ANPD 
ANPDC 
CJ, 
Furnizori de 
servicii 
sociale 
ONG-uri 
întreprinderi 

CJ 
ONG-uri furnizoare 
de servicii sociale 
CL UAT 
 

Permanent Surse 
proprii 
ONG 
POCU 
Program 
Combater
ea 
Sărăciei 
2021-2027 
– Program 
Multifond 



 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Competența face diferența! 

 
 www.poca.ro  

 130/501 

 

autoritățile 
locale cu 
prioritate 
pentru 
grupurile 
defavorizate 
principale – 
familii nevoiașe 
cu copii, 
vârstnici și 
persoane cu 
dizabilități 

sociale care activează 
în județul Prahova 
prin subvenționare 
corespunzătoare 
Legea 34/1888 și 
parteneriat public 
privat, public-public 

Număr de 
servicii sociale 
licențiate în 
județ  
Număr de locuri 
în serviciile 
sociale 
licențiate 

sociale de 
inserție 
Unități 
protejate 
autorizate 

FSE+ și 
FEDR 

IV.1.2.2. Creșterea 
numărului de locuri și 
de centre de zi 
pentru copii, cu 
precădere în 
comunități 
marginalizate 

Număr de 
servicii sociale 
licențiate în 
județ pentru 
copiii 
defavorizați din 
familii 
Număr de locuri 
în serviciile 
sociale 
licențiate 
pentru copiii 
defavorizați din 
familii 

Rapoarte 
ANPIS 
ANPD 
ANPDC 
CJ, Furnizori 
de servicii 
sociale 
ONG-uri 
întreprinderi 
sociale de 
inserție 
Unități 
protejate 
autorizate 

CJ 
ONG-uri furnizoare 
de servicii sociale 
CL UAT 
 

Permanent Surse 
proprii 
ONG 
POCU 
Program 
Combater
ea 
Sărăciei 
2021-2027 
– Program 
Multifond 
FSE+ și 
FEDR 

IV.1.2.3 Asigurarea de 
servicii rezidențiale și 
de îngrijiri la 
domiciliu, locuințe 
protejate pentru 
vârstnici singuri 
nedeplasabili din 

Număr de 
servicii sociale 
licențiate în 
județ pentru 
vârstnici, 
rezidențiale și 

Rapoarte 
ANPIS 
ANPD 
ANPDC 
CJ, Furnizori 
de servicii 
sociale 

CJ 
ONG-uri furnizoare 
de servicii sociale 
CL UAT 
 

Permanent Surse 
proprii 
ONG 
POCU 
Program 
Combater
ea 
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județ în cooperare / 
co-finanțare cu ONG-
uri și/sau 
organizațiile 
mutualiste ale 
vârstnicilor –casa de 
ajutor reciproc a 
pensionarilor CARP 

la domiciliu, pe 
localități 
Număr de locuri 
în serviciile 
sociale 
licențiate 

ONG-uri 
întreprinderi 
sociale de 
inserție 
Unități 
protejate 
autorizate 

Sărăciei 
2021-2027 
– Program 
Multifond 
FSE+ și 
FEDR 

IV.1.2.4 Asigurarea de 
servicii pentru 
persoane cu 
handicap, centre de 
recuperare / 
readaptare, centre de 
inserție / reinserție 
socială și profesională 
- terapie 
ocupațională și alte 
terapii speciale, 
ateliere / unități 
protejate 

Număr de 
persoane cu 
dizabilități care 
beneficiază de 
servicii de 
reabilitare și 
inserție socio-
profesională, 
locuri de muncă 
protejate 

Rapoarte 
ANPIS 
ANPD 
CJ, Furnizori 
de servicii 
sociale,  
ONG-uri 
întreprinderi 
sociale de 
inserție, 
Unități 
protejate 
autorizate 

AJOFM 
CJ 
CL 
ONG-uri – unități 
protejate / 
Întreprinderi sociale 
de inserție 
 

Permanent Surse 
proprii 
ONG 
POCU 
Program 
Combater
ea 
Sărăciei 
2021-2027 
– Program 
Multifond 
FSE+ și 
FEDR 

IV.1.2.5. Inserția 
socio-profesională a 
grupurilor 
defavorizate - familii 
beneficiare de venit 
minim de inserție, 
copii și tineri 
defavorizați, tineri 

Număr de 
persoane cu 
dizabilități care 
beneficiază de 
servicii de 
reabilitare și 
inserție socio-
profesională, 

Rapoarte 
ANPIS 
ANPD 
CJ, Furnizori 
de servicii 
sociale, 
ONG-uri 
întreprinderi 

AJOFM 
CJ 
CL 
ONG-uri – unități 
protejate / 
Întreprinderi sociale 
de inserție 
 

Permanent Surse 
proprii 
ONG 
POCU 
Program 
Combater
ea 
Sărăciei 
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care ies din instituții, 
persoane cu 
dizabilități, victime 
ale violenței, foști 
deținuti etc. - servicii 
sociale suport în 
întreprinderi sociale 
de inserție , inclusiv 
prin crearea de 
sevicii integrate: 
servicii medicale de 
bază; asistență 
socială; asistență 
juridică în 
soluționarea 
diferitelor situații cu 
care se confruntă, 
servicii de educație și 
de dezvoltare atât 
personală cât și 
profesională în 
parteneriat cu 
societatea civilă 

locuri de muncă 
protejate 

sociale de 
inserție, 
Unități 
protejate 
autorizate 

2021-2027 
– Program 
Multifond 
FSE+ și 
FEDR 

Obiectiv specific OS IV.2 - Îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru toți, inclusiv grupuri și comunități defavorizate asigurarea 
infrastructurii, dotărilor edilitare necesare 

Context OS.IV.2: 
Calitatea locuirii este grav afectată de absenţa apei. În județul Prahova, conform datelor oficiale, doar 83% dintre locuinţe dispuneau 
de apă în interiorul locuinţei și, conform DJS-Prahova, 10 UAT-uri nu au alimentare cu apă. 
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Numai 42 din cele 104 de unități administrativ-teritoriale ale județului dețin canalizare, dintre acestea toate cele 14 localități urbane. 
În perioada de 5 ani studiată numai 2 noi localități rurale au reușit să își dezvolte o rețea de canalizare. Una din trei locuințe este 
reabilitată termic. Conform Atlasului zonelor urbane marginalizate, probleme de locuire semnificative care afectează aproximativ 10% 
din populație se înregistrează în localități de pe Valea Prahovei.  
 

Nr. crt Măsuri Acțiuni Indicatori de 
realizare 

Surse de 
verificare Responsabil Termen Resurse 

financiare 
IV.2.1 Dezvoltarea 

sistemelor de 
apă și apă uzată 

IV.2.1.1 Asigurarea 
alimentării cu apă a 
locuințelor din județ, 
Proiecte de 
alimentare cu apă în 
cele 6 UAT-uri care în 
prezent nu dețin 

Număr de 
familii / 
persoane care 
beneficiază de 
condiții 
îmbunătățite de 
locuit 

Direcția 
Județeană de 
statistică – 
publicații 
periodice » 
Produse și 
Servicii » 
Statistici 
județene » 
Locuinţe şi 
utilităţi 
publice 

CJ 
CL  
Proprietari de 
locuințe  
Asociații de 
proprietari de 
locuințe 
Regia / societatea 
de apă 
Bănci și instituții 
financiare non-
bancare IFN inclusiv 
CAR pentru produse 
financiare destinate 
reabilitării 
locuințelor 
CJ 

Permanent ProgramO
peraţional 
Dezvoltare 
Durabilă 
2021-2027 
(PODD) 
 
POR 
 

IV.2.1.2 Asigurarea 
canalizării apelor 
uzate în zonele dens 
populate cu prioritate 

Număr de 
familii / 
persoane care 
beneficiază de 
condiții 

Direcția 
Județeană de 
statistică – 
publicații 
periodice » 

CJ 
CL  
Proprietari de 
locuințe  

Permanent ProgramO
peraţional 
Dezvoltare 
Durabilă 
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Proiecte de 
canalizare 

îmbunătățite de 
locuit 

Produse și 
Servicii » 
Statistici 
județene » 
Locuinţe şi 
utilităţi 
publice 

Asociații de 
proprietari de 
locuințe 
Regia / societatea 
de apă 
Bănci și instituții 
financiare non-
bancare IFN inclusiv 
CAR pentru produse 
financiare destinate 
reabilitării 
locuințelor 
CJ 

2021-2027 
(PODD) 
 
POR 
 

IV.2.2 Reabilitarea 
termică a 
clădirilor / 
eficiența / 
incluziune 
energetică  

IV.2.2.1 Investiții în 
clădirile rezidențiale 
în vederea asigurării 
/ îmbunătățirii 
eficienței energetice, 
inclusiv activități de 
consolidare în funcție 
de riscurile 
identificate și măsuri 
pentru utilizarea unor 
surse alternative de 
energie 

Număr de 
familii / 
persoane care 
beneficiază de 
condiții 
îmbunătățite de 
locuit 

Direcția 
Județeană de 
statistică – 
publicații 
periodice » 
Produse și 
Servicii » 
Statistici 
județene » 
Locuinţe şi 
utilităţi 
publice 

CJ 
CL  
Proprietari de 
locuințe  
Asociații de 
proprietari de 
locuințe 
Regia / societatea 
de apă 
Bănci și instituții 
financiare non-
bancare IFN inclusiv 
CAR pentru produse 
financiare destinate 
reabilitării 
locuințelor 

Permanent ProgramO
peraţional 
Dezvoltare 
Durabilă 
2021-2027 
(PODD) 
 
POR 
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CJ 
IV.2.2.2 
Îmbunătățirea 
eficienței energetice 
în domeniul încălzirii 
centralizate bazată 
pe combustili 
alternativi / SACET 
de condominiu 

Număr de 
familii / 
persoane care 
beneficiază de 
condiții 
îmbunătățite de 
locuit 

Direcția 
Județeană de 
statistică – 
publicații 
periodice » 
Produse și 
Servicii » 
Statistici 
județene » 
Locuinţe şi 
utilităţi 
publice 

CJ 
CL  
Proprietari de 
locuințe  
Asociații de 
proprietari de 
locuințe 
Regia / societatea 
de apă 
Bănci și instituții 
financiare non-
bancare IFN inclusiv 
CAR pentru produse 
financiare destinate 
reabilitării 
locuințelor 
CJ 

Permanent ProgramO
peraţional 
Dezvoltare 
Durabilă 
2021-2027 
(PODD) 
 
POR 
 

Obiectiv specific OS IV.3 - Îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin servicii de sănătate accesibile și performante, capabile 
să facă față mai bine provocărilor actuale 

Context OS.IV.3: 
Ratele mari ale mortalității premature printr-o serie de afecțiuni cum ar fi bolile cardio-vasculare, ischemice și respiratorii înregistrate 
în județul Prahova ar putea fi evitate prin prevenție și ale mortalității prin cauze tratabile ar putea fi reduse substanțial prin politici de 
sănătate publică și de prevenție mai eficace, un rol consolidat al asistenței medicale primare, precum și un acces mai bun la servicii 
medicale de specialitate. 
Accesul populației la paturi de spital și proceduri de specialitate este mai redus decât cel înregistrat la nivel național, ceea ce este 
surprinzător pentru un județ cu nivel de trai / câștiguri ale populației peste medie.  
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De asemenea, numărul de medici, alții decât cei de familie, rămâne insuficient raportat la numărul populației, posibil din cauza 
capacităților spitalicești și de medicină de specialitate reduse.  
Numărul cadrelor medicale medii este de asemenea destul de redus, ca o consecință posibilă a capacităților medicale relativ reduse. 
 

Nr. crt Măsuri Acțiuni Indicatori de 
realizare 

Surse de 
verificare Responsabil Termen Resurse 

financiare 
IV.3.1 Îmbunătățirea 

stării de 
sănătate a 
populației prin 
asigurarea 
accesului la 
asistență 
medicală de 
specialitate și 
în spital 

IV.3.1.1 Dezvoltarea 
serviciilor – creșterea 
accesului populației 
la paturi de spital și 
la proceduri de 
specialitate, cu 
precădere în 
domeniul bolilor 
cardio-vasculare și al 
afecțiunilor 
respiratorii 

Rata incidenței 
/ mortalității 
premature pe 
afecțiuni 
ischemice și 
boli cardio-
vasculare,  
respiratorii 
Număr de paturi 
în spitale 
Număr de 
proceduri 
medicale (CT, 
RMN, 
angioplastii) 

Ministerul 
Sănătăţii 
Institutul 
Naţional de 
Sănătate 
Publică 
Centrul 
Naţional de 
Statistică și 
Informatică 
în Sănătate 
Publică 

Direcția Sănătate 
Publică – Ministerul 
Sănătății 
Casa Județeană de 
Asigurări de 
Sănătate 
APL UAT 
Colegiul Medicilor 
Spitale 
Policlinici / clinici 
CJ 
 

Permanent Buget de 
Stat  - 
Buget 
Asigurări 
de 
Sănătate 
Bugete 
locale 
Program 
Operaţion
al 
Sănătate 
2021-2027 
POCU 
POR 
Investitori 
privați 

IV.3.1.2 Dezvoltarea 
serviciilor – creșterea 
accesului populației 
la servicii medicale 
de specialitate, cu 
precădere în 

Număr de paturi 
în spitale 
Număr de 
proceduri 
medicale (CT, 

Ministerul 
Sănătăţii 
Institutul 
Naţional de 
Sănătate 
Publică 

Direcția Sănătate 
Publică – Ministerul 
Sănătății 
Casa Județeană de 
Asigurări de 
Sănătate 

Permanent Buget de 
Stat - 
Buget 
Asigurări 
de 
Sănătate 
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domeniul bolilor 
cardio-vasculare și al 
afecțiunilor 
respiratorii 

RMN, 
angioplastii) 

Centrul 
Naţional de 
Statistică și 
Informatică 
în Sănătate 
Publică 

APL UAT 
Colegiul Medicilor 
Spitale 
Policlinici / clinici 
CJ 
 

Bugete 
locale 
Program 
Operaţion
al 
Sănătate 
2021-2027 
POCU 
POR 
Investitori 
privați 

IV.3.1.3 Creșterea 
numărului de medici, 
alții decât cei de 
familie, ce revin la 
10,000 locuitori 

Numărul de 
medici, alții 
decât cei de 
familie, ce 
revin la 10,000 
locuitori 

Ministerul 
Sănătăţii 
Institutul 
Naţional de 
Sănătate 
Publică 
Centrul 
Naţional de 
Statistică și 
Informatică 
în Sănătate 
Publică 

Direcția Sănătate 
Publică – Ministerul 
Sănătății 
Casa Județeană de 
Asigurări de 
Sănătate 
APL UAT 
Colegiul Medicilor 
Spitale 
Policlinici / clinici 
CJ 
 

Permanent Buget de 
Stat - 
Buget 
Asigurări 
de 
Sănătate 
Bugete 
locale 
Program 
Operaţion
al 
Sănătate 
2021-2027 
POCU 
POR 
Investitori 
privați 
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IV.3.2 Creșterea 
eficienței 
politicilor 
locale și 
județene de 
protecție a 
sănătății 
publice și 
prevenție, 
Consolidarea 
asistenței 
medicale 
primare 
 

IV.3.2.1 Asigurarea 
medicului de familie 
în toate localitățile 
județului, inclusiv în 
cele în care nu există 
în prezent 
 Cărbunești 
 Gura Vadului 
 Păcureți 
 Vadu Săpat 

Număr de 
localități fără 
medic de 
familie 

Ministerul 
Sănătăţii 
Institutul 
Naţional de 
Sănătate 
Publică 
Centrul 
Naţional de 
Statistică și 
Informatică 
în Sănătate 
Publică 

Direcția Sănătate 
Publică – Ministerul 
Sănătății 
Casa Județeană de 
Asigurări de 
Sănătate 
APL UAT 
Colegiul Medicilor 
Spitale 
Policlinici / clinici 
CJ 
 

Permanent Buget de 
Stat - 
Buget 
Asigurări 
de 
Sănătate 
Bugete 
locale 
Program 
Operaţion
al 
Sănătate 
2021-2027 
POCU 
POR 
Investitori 
privați 

IV.3.2.2 Asigurarea 
populației cu asistenți 
medicali, asistenți 
comunitari, mediatori 
sanitari, cel puțin la 
nivelul mediei 
naționale 

Rata de 
asigurare a 
populației cu / 
numărul de 
asistenți 
medicali, 
asistenți 
comunitari /  
mediatori 
sanitari  
la ‰o locuitori 

Ministerul 
Sănătăţii 
Institutul 
Naţional de 
Sănătate 
Publică 
Centrul 
Naţional de 
Statistică și 
Informatică 
în Sănătate 
Publică 

Direcția Sănătate 
Publică – Ministerul 
Sănătății 
Casa Județeană de 
Asigurări de 
Sănătate 
APL UAT 
Colegiul Medicilor 
Spitale 
Policlinici / clinici 
CJ 
 

Permanent Buget de 
Stat - 
Buget 
Asigurări 
de 
Sănătate 
Bugete 
locale 
Program 
Operaţion
al 



 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Competența face diferența! 

 
 www.poca.ro  

 139/501 

 

Sănătate 
2021-2027 
POCU 
POR 
Investitori 
privați 

Obiectiv specific OS IV.4 - Dezvoltarea ofertei de servicii culturale 

Context OS. IV.4: 
 
Cu un bogat patrimoniu cultural, județul Prahova se plasează pe locul 2 după București, ceea ce îl face foarte atractiv atât pentru 
locuitorii săi cât și pentru turiștii care îl vizitează. Oferta culturală însă este relativ limitată, fie din cauza unei promovări limitate, fie 
din cauza formelor convenționale de manifestare a activităților culturale. 
 
Strategia Sectorială în domeniul Culturii și Patrimoniului Național pentru perioada 2014 – 2020 definește cultura în contextul socio-
economic astfel: “Cultura nu este o dimensiune secundară a dezvoltării socio-economice, ea este parte din însuși țesutul societal pe 
baza căruia se poate construi orice strategie de dezvoltare”. 
 
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă stabilește pentru 2030, în cadrul Obiectivului de Dezvoltare Durabilă 11 – Orașe și 
comunități durabile, următoarea țintă: Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului cultural și natural, a 
elementelor de peisaj din mediul urban și rural. 
 

Nr. crt Măsuri Acțiuni Indicatori de 
realizare 

Surse de 
verificare Responsabil Termen Resurse 

financiare 
IV.4.1 Creșterea și 

diversificarea 
categoriilor de 
public / 

IV.4.1.1 Adaptarea 
infrastructurii 
culturale la nevoile 
grupurilor vulnerabile 

Număr de 
proiecte 
implementate 

Statistica 
programelor 
de finanțare 

CJ Prahova 
UAT-uri 
Agenți economici 
Instituții culturale 

Permanent POR 
Buget 
local 
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consumator 
cultural, cu 
accent pe 
categorii 
vulnerabile 

Raportări 
UAT-uri 
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

Alte 
programe 
sau 
finanțări 

IV.4.1.2 Facilitarea 
accesului la bunuri și 
servicii culturale 
pentru categoriile 
vulnerabile 

Număr de 
proiecte 
implementate 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Raportări 
UAT-uri 
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

CJ Prahova 
UAT-uri 
Agenți economici 
Instituții culturale 

Permanent POR 
Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 

IV.4.1.3 Susținerea 
delocalizării și 
apropierea ofertei de 
comunități mai mici 
sau mărginașe 

Număr de 
proiecte 
implementate 
Număr de 
comunități 
acoperite 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Raportări 
UAT-uri 
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

CJ Prahova 
UAT-uri 
Agenți economici 
Instituții culturale 

Permanent POR 
Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 
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IV.4.2 Promovarea 
vizibilității și 
cunoașterii 
expresiilor 
culturale ale 
grupurilor 
etnice şi 
categoriilor 
vulnerabile 

IV.4.2.1 Susținerea și 
dezvoltarea educației 
pentru consumul de 
oferte culturale ale 
grupurilor etnice și 
categoriilor 
vulnerabile, 
diversificarea și / sau 
fidelizarea 
consumatorilor 

Număr de 
proiecte 
implementate 
Număr de 
beneficiari 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Raportări 
UAT-uri 
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

CJ Prahova 
UAT-uri 
Agenți economici 
Instituții culturale 
Parteneriate cu 
ONGT (organizații 
de / pentru tineret) 

Permanent POR 
Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 

IV.4.2.2 Promovarea 
interactivității între 
ofertanți (staff / 
actori culturali / 
artiști) și consumatori 

Număr de 
acțiuni 
dezvoltate 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Raportări 
UAT-uri 
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

CJ Prahova 
UAT-uri 
Agenți economici 
Instituții culturale 

Permanent POR 
Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 

IV.4.3 Promovarea 
mijloacelor de 
producție și 
distribuție 
creative, 
inovatoare și 
durabile 

IV.4.3.1 Promovarea 
consumului cultural în 
spațiile convenționale 
și neconvenționale 

Număr de 
locații 
identificate 
Număr de 
activități 
desfășurate în 
locații 
neconvenționale 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Raportări 
UAT-uri 
Site-uri 
autorități / 
instituții 

CJ Prahova 
UAT-uri 
Agenți economici 
Instituții culturale 
Parteneriate cu 
ONGT (organizații 
de / pentru tineret) 

Permanent POR 
Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 
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Portal date 
deschise 

IV.4.3.2 Combinarea 
ofertelor culturale cu 
unele de petrecere a 
timpului liber 

Număr de 
oferte integrate 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Raportări 
UAT-uri 
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

CJ Prahova 
UAT-uri 
Agenți economici 
Instituții culturale 

Permanent POR 
Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 

IV.4.3.3 Dezvoltarea 
și extinderea 
parteneriatelor cu 
societatea civilă și 
susținerea 
voluntariatului în 
activitățile 
organizațiilor 
culturale, mai ales în 
cele de promovare, 
educare, intervenție 
și animare 

Număr de 
parteneriate 
încheiate 
Număr de 
proiecte 
implementate 
în parteneriat 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Raportări 
UAT-uri 
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

CJ Prahova 
UAT-uri 
Agenți economici 
Instituții culturale 
ONG-uri 

Permanent POR 
Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 

IV.4.3.4 Susținerea 
inovării, căutării de 
forme alternative de 
exprimare artistică 

Exemple de 
bune practici 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Raportări 
UAT-uri 

CJ Prahova 
UAT-uri 
Agenți economici 
Instituții culturale 

Permanent Buget 
local 
Alte 
programe 
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Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

sau 
finanțări 

IV.4.3.5 
Cartografierea și 
promovarea online a 
tradițiilor, datinilor și 
meșteșugurilor locale 

Bază de date 
disponibilă 
online 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Raportări 
UAT-uri 
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

CJ Prahova 
UAT-uri 
Agenți economici 
Instituții culturale 

Permanent Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 

IV.4.4 Promovarea 
utilizării noilor 
tehnologii și 
noilor medii de 
comunicare în 
producția și 
consumul 
cultural 

IV.4.4.1 
Diversificarea 
consumului 
produselor culturale 
prin maximizarea 
potențialului oferit 
de mediul digital 

Exemple de 
bune practici 

Statistica 
programelor 
de finanțare 
Raportări 
UAT-uri 
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

CJ Prahova 
UAT-uri 
Agenți economici 
Instituții culturale 

Permanent Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 

IV.4.4.2 Încurajarea 
utilizării TIC pentru 
consum cultural 

Exemple de 
bune practici 

Statistica 
programelor 
de finanțare 

CJ Prahova 
UAT-uri 
Agenți economici 
Instituții culturale 

Permanent Buget 
local 
Alte 
programe 
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Raportări 
UAT-uri 
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

sau 
finanțări 

IV.4.5 Dezvoltarea și 
conservarea 
infrastructurii 
culturale 

IV.4.5.1 Consolidarea 
și reabilitarea 
infrastructurii 
culturale existente 

Nr. de clădiri 
reabilitate 

Raportări ale 
proiectelor 
Site-urile 
instituțiilor 
responsabile 
Statistici INS 
Mass media 
 

CJ Prahova 
UAT-uri 
Instituții culturale 

Permanent Fonduri 
europene 
- POR 
Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 

IV.4.5.2 Construirea 
de noi capacități 
culturale 

Nr de clădiri cu 
destinație 
culturală nou 
construite 
Număr de 
beneficiari 

Raportări ale 
proiectelor 
Site-urile 
instituțiilor 
responsabile 
Statistici INS 
Mass media 
 

CJ Prahova 
UAT-uri 
Instituții culturale 

Permanent Fonduri 
europene 
- POR 
Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 

Obiectiv specific OS IV.5 - Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor destinate sportului și petrecerii timpului liber 
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Context OS. IV.5: 
 
Dezvoltarea construcțiilor, în ultimii ani, a avut drept rezultat reducerea în dimensiune a spaţiilor verzi urbane, prin ocuparea unor 
suprafeţe din cadrul lor cu construcţii noi. Restrângerea spaţiilor verzi accentuează puternic riscurile ecologice urbane şi are un impact 
negativ imediat asupra calităţii vieţii şi stării de sănătate a populaţiei.  
Norma Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) este de 50 mp/locuitor spațiu verde, iar standardele Uniunii Europene sunt de 26 
mp/locuitor. 
Zona urbană industrializată a județului Prahova se confruntă și ea cu această diminuare a spațiilor verzi precum și a spațiilor destinate 
sportului și petrecerii timpului liber. 
 

Nr. crt Măsuri Acțiuni Indicatori de 
realizare 

Surse de 
verificare 

Responsabil Termen Resurse 
financiare 

IV.5.1 Dezvoltarea 
infrastructurii 
și serviciilor 
locale pentru 
desfășurarea 
activităților 
sportive (săli 
de sport, 
piscine, 
stadioane etc.) 

IV.5.1.1 Construirea 
și dotarea de noi 
obiective locale 
pentru desfășurarea 
de activități sportive 

Număr proiecte 
de 
infrastructură 
implementate, 
dedicate 
activităților 
sportive 

Raportări 
UAT-uri 
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

CJ Prahova 
UAT-uri 
Agenți economici 
 

Permanent Fonduri 
europene 
- POR 
Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 

IV.5.1.2 Aducerea la 
standardele europene 
a infrastructurii 
existente 

Număr proiecte 
de modernizare 
infrastructură, 
dedicate 
activităților 
sportive 

Raportări 
UAT-uri 
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

CJ Prahova 
UAT-uri 
Agenți economici 
 

Permanent Fonduri 
europene 
- POR 
Buget 
local 
Alte 
programe 
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sau 
finanțări 

IV.5.1.3 Promovarea 
serviciilor oferite 
pentru activitățile 
sportive 

Număr 
beneficiari 
atrași 

Raportări 
UAT-uri 
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

CJ Prahova 
UAT-uri 
Agenți economici 
 

Permanent Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 

IV.5.2 Dezvoltarea 
infrastructurii 
și serviciilor 
locale pentru 
petrecerea 
timpului liber 
(cinematografe
, teatre, săli de 
concerte, 
biblioteci, 
muzee etc.) 

IV.5.2.1 Construirea 
și dotarea de noi 
obiective locale 
pentru petrecerea 
timpului liber 

Număr proiecte 
de 
infrastructură 
implementate, 
dedicate 
petrecerii 
timpului liber 

Raportări 
UAT-uri 
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

CJ Prahova 
UAT-uri 
Agenți economici 
 

Permanent Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 

IV.5.2.2 Aducerea la 
standardele europene 
a infrastructurii 
existente 

Număr proiecte 
de modernizare 
implementate, 
dedicate 
petrecerii 
timpului liber 

Raportări 
UAT-uri 
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

CJ Prahova 
UAT-uri 
Agenți economici 
 

Permanent Fonduri 
europene 
- POR 
Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 

IV.5.2.3 Promovarea 
serviciilor oferite 
pentru petrecerea 
timpului liber 

Număr de 
beneficiari 
atrași 

Raportări 
UAT-uri 

CJ Prahova 
UAT-uri 
Agenți economici 
 

Permanent Buget 
local 
Alte 
programe 
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Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

sau 
finanțări 

IV.5.3 Creșterea 
suprafețelor 
verzi din 
spațiul urban 

IV.5.3.1 Modernizarea 
parcurilor și 
grădinilor publice 

Număr proiecte 
de modernizare 
a parcurilor și 
grădinilor 
implementate 

Raportări 
UAT-uri 
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

UAT-uri 
Agenți economici 
 

Permanent Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 

IV.5.3.2 Extinderea 
spațiilor verzi urbane 
și amenajarea lor 

Suprafața de 
spațiu verde 
extinsă (ha) 

Raportări 
UAT-uri 
Site-uri 
autorități / 
instituții 
Portal date 
deschise 

UAT-uri 
Agenți economici 
 

Permanent Buget 
local 
Alte 
programe 
sau 
finanțări 

 
 

Obiectiv General OG V - Creșterea gradului de conectivitate și mobilitate la nivelul județului Prahova 

Obiectiv specific OS V.1 - Îmbunătățirea conectivității digitale și a digitalizării serviciilor publice 
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Context OS. V.1: 
România ocupă locul doi în Uniunea Europeană din punctul de vedere al serviciilor de bandă largă de mare viteză, iar prețul la care 
aceste servicii sunt disponibile plasează România pe locul 10. Cu toate acestea, România se clasează pe locul 22 la capitolul 
conectivitate, atât în ceea ce privește acoperirea serviciilor de telefonie fixă de bandă largă, cât și acoperirea serviciilor mobile 4G. 
La utilizarea internetului de către cetățeni, țara noastră se situează pe ultimul loc în Uniunea Europeană, românii fiind reticenți în a 
utiliza serviciile bancare online sau comerțul electronic. În același timp, deși numărul de specialiși IT&C este unul mare, România se 
clasează pe ultimul loc și în privința prestării de servicii publice în sfera digitală.  
Județul Prahova nu face excepție, iar stimularea dezvoltării domeniului va aduce numeroase beneficii atât sectorului public cât și 
celui privat. 
 

Nr. crt Măsuri Acțiuni Indicatori de 
realizare 

Surse de 
verificare 

Responsabil Termen Resurse 
financiare 

V.1.1 Creșterea 
gradului de 
digitalizare a 
serviciilor 
publice pentru 
societatea 
românească 

V.1.1.1 Proiecte de 
digitalizare a 
serviciilor publice 

Grad de 
digitalizare  
 
Grad de 
utilizare a 
serviciilor 
digitale 

Raportările 
proiectelor 
Site-urile 
instituțiilor 
publice 
Mass media 

CJ Prahova 
UATuri 
Instituții 
deconcentrate  
 

Permanent Fonduri 
europene - 
POCID 
Buget local 
Alte surse 
publice/priva
te 

V.1.1.2 Proiecte care 
vizează dezvoltarea 
de platforme 
informatice 
alimentate cu datele 
generate de 
administrația publică 

Număr de 
proiecte și 
rezultate 
așteptate 

Raportările 
proiectelor 
Site-urile 
instituțiilor 
publice 
Mass media 

CJ Prahova 
UATuri 
Instituții 
deconcentrate 
 

Permanent Fonduri 
europene - 
POCID 
Buget local 
Alte surse 
publice/priva
te 

V.1.1.3. Digitizare și 
interoperabilitate 

Număr de 
proiecte și 

Raportările 
proiectelor 

CJ Prahova 
UATuri  

Permanent Fonduri 
europene 
Buget local 
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pentru educație, 
cultură și ocupare 

rezultate 
așteptate 

Site-urile 
instituțiilor 
publice 
Mass media  

Inspectoratul 
școlar 
 
 

Alte surse 
publice/priva
te 

V.1.2 Accelerarea 
transformării 
digitale a 
companiilor 

V.1.2.1 Încurajarea 
creării de website-uri 
adaptate activității 
de e-commerce și cu 
un grad ridicat de 
interactivitate 

Număr de 
companii care 
și-au 
restructurat 
website-urile 
prin program 

Raportările 
proiectelor 
Site-urile 
companiilor 
Mass media 

CCI Prahova 
CJ Prahova 
Companii 
private 
 

Permanent Fonduri 
europene - 
POCID 
Buget local 
Alte surse 
publice/priva
te 

V.1.2.2 Încurajarea 
derulării de programe 
de modernizare care 
să implice utilizarea 
conexiunilor de mare 
viteză, automatizarea 
proceselor, 
îmbunatățirea 
securității cibernetice 
în cadrul companiilor 

Număr de 
companii care 
au accesat 
programul 
pentru proiecte 
de digitalizare  

Raportările 
proiectelor 
Site-urile 
companiilor 
Mass media 

CCI Prahova 
CJ Prahova 
Companii 
private 
 

Permanent Fonduri 
europene - 
POCID 
Buget local 
Alte surse 
publice/priva
te 
 

Obiectiv specific OS V.2 - Consolidarea și modernizarea serviciilor de comunicații 

Context OS. V.2: 

Dezvoltarea infrastructurii de comunicații poate aduce o serie de beneficii pe termen lung; printre beneficiile pe termen lung, se 

enumeră: diminuarea excluziunii sociale a populaţiei din zonele izolate geografic, creşterea activității de afaceri (prin capacitatea de 

a accesa o bază mai mare de clienţi, prin capacitatea înteprinderilor de a oferi noi servicii, prin accesul la informaţii relevante pentru 
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afaceri), îmbunătăţirea calităţii vieţii (prin simplificarea proceselor de tranzacţii cu statul şi cu întreprinderile), dezvoltarea 

telemedicinei (cu efecte directe în reducerea necesităţii pentru construcţia de infrastructuri dispersate de îngrijire medicală), 

dezvoltarea învăţării la distanţă şi promovarea învăţării pe toată durata vieţii (aplicarea de noi metode de învăţare), sistemul 

eGuvernare (creşterea eficienţei administraţiei publice şi accesibilităţii prin facilitarea interacţiunilor dintre guvern şi cetăţeni sau 

companii) şi cel legat de eEconomy (dezvoltarea afacerilor e-business prin reducerea costurilor şi creşterea competitivităţii 

companiilor).  

Nr. crt Măsuri Acțiuni Indicatori de 
realizare 

Surse de 
verificare Responsabil Termen Resurse 

financiare 
V.2.1 Încurajarea 

accesului la 
infrastructura 
de 
telecomunicații 
existentă 

V.2.1.1 Inventarierea 
și caracterizarea 
elementelor de 
infrastructură de 
telecomunicații 
existentă la nivel de 
județ  

Existența 
documentului 

 
Rapoarte ale 
CJ Prahova 

CJ Prahova 
 

2024 Fonduri 
europene - 
POCID 
Buget local 
Alte surse 
publice/priva
te 

V.2.1.2 Încheierea de 
parteneriate în 
vederea permiterii 
acordării accesului la 
infrastructură de 
către companiile de 
utilităţi  

Acorduri 
încheiate 

 
Raportările 
proiectelor 
Site-urile 
instituțiilor 
publice 
Mass media 

CJ Prahova 
 

2024 Fonduri 
europene - 
POCID 
Buget local 
Alte surse 
publice/priva
te 

V.2.2 Accelerarea 
extinderii / 
implementării 
infrastructurii 
de bandă largă, 

V.2.2.1 Extinderea 
infrastructurii de 
bandă largă în zonele 
urbane 

Suprafață 
acoperită 
Procent din 
populație 
acoperit 

 
Raportările 
proiectelor 

CJ Prahova 
UATuri 

Permanent Fonduri 
europene - 
POCID 
Buget local 
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inclusiv în 
zonele rurale 
 

Site-urile 
instituțiilor 
publice 
Mass media 

Alte surse 
publice/priva
te 
 

V.2.2.2 Extinderea 
infrastructurii de 
bandă largă în zonele 
rurale 

Număr de 
localități 
acoperit 
Procent din 
populație 
acoperit 

 
Raportările 
proiectelor 
Site-urile 
instituțiilor 
publice 
Mass media 

CJ Prahova 
 
UATuri 

Permanent Fonduri 
europene - 
POCID 
Buget local 
Alte surse 
publice/priva
te 

Obiectiv specific OS V.3 - Creșterea mobilității, inter-conectivității și accesibilității locurilor de muncă, serviciilor și educației 
prin sisteme și servicii publice de transport performante și durabile  

Context OS. V.3: 
Județul Prahova face legătura dintre capitală și zona montană și asigură unul dintre culoarele de trecere dintre cele două provincii 
istorice ale României, respectiv Muntenia și Transilvania. Segmentul Comarnic - Brașov este renumit pentru coloanele de mașini care 
se formează în special la sfârșit de săptămână, iar realizarea unei autostrăzi care să lege Ploieștiul de Brașov a fost amânată în repetate 
rânduri. 
Infrastructura rutieră este completată cu drumuri de importanță mai mică (drumuri județene, drumuri comunale), al căror nivel de 
interconectare, în special cu cele din județele învecinate, poate fi îmbunătățit. 
 
În perioada recentă, nu au fost realizate lucrări majore în dezvoltarea / extinderea infrastructurii de transport a județului.  
 
La nivel de orașe, trei dintre acestea dețin parcuri proprii de mijloace de transport (în special, autobuze și microbuze. Municipiul 
Ploiești deține și utilizează și tramvaie și troleibuze).  
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Din punctul de vedere al transportului public județean, 137 de trasee străbat teritoriul județului și deservesc, prin curse regulate, 
cetățenii acestuia. În perioada recentă se înregistrează o tendință de diminuare a numărului de călători transportați, tendința fiind 
dificil de interpretat. 
 
Având în vedere atât tendințele europene, cât și obiectivele și direcționarea fondurilor, se impun îmbunătățirea și decarbonizarea 
serviciilor de transport public din județ.  
 

Nr. crt. Măsuri Acțiuni Indicatori de 
realizare 

Surse de 
verificare Responsabil Termen Resurse 

financiare 
V.3.1 Îmbunătățirea 

serviciilor de 
transport pe 
șosele și pe 
calea ferată  

V.3.1.1 Dotarea cu 
vehicule cu 
performanțe tehnice, 
de mediu și de 
comfort cât mai 
ridicate 

Număr de 
vehicule noi, 
moderne aflate 
în dotarea 
operatorilor de 
transport public 

 
Raportările 
proiectelor 
Site-urile 
instituțiilor 
publice 
Mass media 

CJ Prahova 
UATuri 

Permanent Fonduri 
europene – 
POR 
Transport 
Buget local 
Alte surse 
publice/priva
te 

V.3.1.2 Îmbunătățirea 
nivelului de pregătire 
profesională a 
conducătorilor 
mijloacelor de 
transport în comun 

Număr de 
absolvenți ai 
cursurilor de 
perfecționare  
 
Procent din 
total 
conducători 
auto ai 
mijloacelor de 
transport în 
comun 

 
Raportările 
proiectelor 
Site-urile 
instituțiilor 
publice 
Mass media 

CJ Prahova 
UATuri 

Permanent Fonduri 
europene 
Buget local 
Alte surse 
publice/priva
te 
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V.3.1.3 Dotarea cu 
garnituri de transport 
pe calea ferată cât 
mai moderne 

Număr de 
garnituri 
moderne aflate 
în circulație pe 
calea ferată, 
deservind rutele 
scurte cu 
plecare din 
Ploiești 

 
Raportările 
proiectelor 
Site-urile 
instituțiilor 
publice 
Mass media 

 
Ministerul 
Transporturilor 
SNCFR.SA 

Permanent Fonduri 
europene – 
PO Transport 
Buget local 
Alte surse 
publice/priva
te 
 

V.3.1.4 Modernizarea 
infrastructurii 
feroviare locale 
(rutele scurte din 
jurul Ploieștiului)  

Număr de km. 
de cale ferată 
modernizată 
 
Număr de stații 
CF modernizate 

 
Raportările 
proiectelor 
Site-urile 
instituțiilor 
publice 
Mass media 

 
Ministerul 
Transporturilor 
SNCFR.SA 

Permanent Fonduri 
europene – 
PO Transport 
Buget local 
Alte surse 
publice/priva
te 

V.3.1.5 Analizarea 
posibilităților de 
introducere a unor 
curse regulate 
destinate 
transportului elevilor 
și achiziționarea 
mijloacelor de 
transport sau a 
serviciilor necesare 

Număr de elevi 
transportați 
anual pe cursele 
speciale 

 
Raportările 
proiectelor 
Site-urile 
instituțiilor 
publice 
Mass media 

CJ Prahova 
UATuri 

Permanent Fonduri 
europene - 
POR 
Buget local 
Alte surse 
publice/priva
te 

V.3.2 Îmbunătățirea 
siguranței și 
securității 

V.3.2.1 Întocmirea 
unor analize 
diagnostic cu privire 

Număr de 
incidente 

 
Raportările 
proiectelor 

CJ Prahova 
UATuri 

Permanent Fonduri 
europene 
Buget local 
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pentru toate 
modurile de 
transport 

la situația siguranței 
și securității pe calea 
ferată și pe șosele și 
punerea în aplicare a 
soluțiilor de 
îmbunătățire 
identificate 

înregistrat 
anual  

Site-urile 
instituțiilor 
publice 
Statistici INS 
Mass media 

Poliția 
Județeană 

Alte surse 
publice/priva
te 
 

V.3.3 Investiții în 
dezvoltarea de 
terminale 
intermodale 

V.3.3.1 Construirea 
de terminale 
intermodale în 
nodurile feroviare 
importante din județ 

Număr de 
terminale 
intermodale 
construite 

 
Raportările 
proiectelor 
Site-urile 
instituțiilor 
publice 
Mass media 

CJ Prahova 
UATuri 

Permanent Fonduri 
europene – 
PO Transport 
Buget local 
Alte surse 
publice/priva
te 

Obiectiv specific OS V.4 - Dezvoltarea infrastructurii digitale și de transport 

Context OS. V.4: 
România ocupă locul doi în Uniunea Europeană din punctul de vedere al serviciilor de bandă largă de mare viteză, iar prețul la care 
aceste servicii sunt disponibile plasează România pe locul 10. Cu toate acestea, România se clasează pe locul 22 la capitolul 
conectivitate, atât în ceea ce privește acoperirea serviciilor de telefonie fixă de bandă largă, cât și acoperirea serviciilor mobile 4G. 
La utilizarea internetului de către cetățeni, țara noastră se situează pe ultimul loc în Uniunea Europeană, românii fiind reticenți în a 
utiliza serviciile bancare online sau comerțul electronic. În același timp, deși numărul de specialiși IT&C este unul mare, România se 
clasează pe ultimul loc și în privința prestării de servicii publice în sfera digitală.  
Județul Prahova nu face excepție, iar stimularea dezvoltării domeniului va aduce numeroase beneficii atât sectorului public cât și 
celui privat. Dezvoltarea rețelelor 5G, a tehnologiilor de tipul Blockchain, coroborat cu modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de 
transport, pot aduce un plus în nivelul de trai al locuitorilor județului. 
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Nr. crt Măsuri Acțiuni Indicatori de 
realizare 

Surse de 
verificare Responsabil Termen Resurse 

financiare 
V.4.1 Dezvoltarea 

infrastructurii 
digitale 

V.4.1.1 Extinderea 
infrastructurii digitale 

Suprafață 
acoperită 
Procent din 
populație 
acoperit 

 
Raportările 
proiectelor 
Site-urile 
instituțiilor 
publice 
Statistici INS 
Mass media 

CJ Prahova 
 
UATuri 

Permanent Fonduri 
europene - 
POCID 
Buget local 
Alte surse 
publice/priva
te 

V.4.1.2 Conectarea 
Consiliilor locale și a 
celorlalte instituții la 
internet  

Procent din 
totalul 
primăriilor și al 
instituțiilor din 
județ conectate 
la internet 

Raportările 
proiectelor 
Site-urile 
instituțiilor 
publice 
Statistici INS 
Mass media 
 

CJ Prahova 
UATuri 
 

Permanent Fonduri 
europene - 
POCID 
Buget local 
Alte surse 
publice/priva
te 

V.4.1.3 Conectarea 
instituțiilor de 
învățământ la 
internet și dotarea 
acestora cu 
infrastructura 
corespunzătoare (ex. 
calculatoare, 
videoproiectoare, 
table digitale și 
software asociat și 

Procent din 
totalul 
primăriilor și al 
instituțiilor 
subordonate 
conectate la 
internet 

Raportările 
proiectelor 
Site-urile 
instituțiilor 
publice 
Statistici INS 
Mass media 
 

CJ 
 
UATuri 
Inspectoratul 
Școlar Prahova 

Permanent Fonduri 
europene - 
POCID 
Buget local 
Alte surse 
publice/priva
te 
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adecvat procesului de 
învățământ etc.) 

V.4.2 Investiții în 
infrastructură 

V.4.2.1 Extinderea 
infrastructurii de 
bandă largă în zonele 
rurale 

Număr de 
localități 
acoperit 
Procent din 
populație 
acoperit 

 
Raportările 
proiectelor 
Site-urile 
instituțiilor 
publice 
Statistici INS 
Mass media 
 

CJ 
 
UATuri 

Permanent Fonduri 
europene - 
POCID 
Buget local 
Alte surse 
publice/priva
te 

V.4.2.2 Modernizarea 
infrastructurii 
feroviare locale 
(rutele scurte din 
jurul Ploieștiului)  

Număr de km. 
de cale ferată 
modernizată 
 
Număr de stații 
CF modernizate 

 
Raportările 
proiectelor 
Site-urile 
instituțiilor 
publice 
Statistici INS 
Mass media 
 

 
Ministerul 
Transporturilor 
SNCFR SA 

Permanent Fonduri 
europene – 
PO Transport 
Buget local 
Alte surse 
publice/priva
te 

V.4.2.3 Îmbunătățirea 
nivelului de 
conectare între 
localitățile județului 
dar și cu localități din 
județele învecinate 

Număr și km. de 
șosele 
modernizate 
 
Număr de 
poduri și podețe 
realizate  

 
Raportările 
proiectelor 
Site-urile 
instituțiilor 
publice 
Statistici INS 
Mass media 
 

CJ Prahova 
UATuri 

Permanent Fonduri 
europene 
Buget local 
Alte surse 
publice/priva
te 
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V.4.2.4 Îmbunătățirea 
infrastructurii 
specifice vehiculelor 
electrice  

Număr de stații 
de încărcare 
instalate 
 
Grad de 
acoperire a 
populației cu 
stații de 
încărcare a 
vehiculelor 
electrice 

 
Raportările 
proiectelor 
Site-urile 
instituțiilor 
publice 
Statistici INS 
Mass media 
 

CJ  
UAT 

Permanent Fonduri 
europene - 
POR 
Buget local 
Alte surse 
publice/priva
te 
 

V.4.2.5 Îmbunătățirea 
nivelului de dotare cu 
infrastructură 
destinată 
transportului 
alternativ, nepoluant 
(piste pentru 
biciclete, parcări 
securizate) 

Procent 
populație 
acoperit  

 
Raportările 
proiectelor 
Site-urile 
instituțiilor 
publice 
Statistici INS 
Mass media 
 

CJ Prahova 
UATuri 

Permanent Fonduri 
europene - 
POR 
Buget local 
Alte surse 
publice/priva
te 

 

 

Obiectiv General OG VI - Dezvoltarea de comunități durabile și solidare în județul Prahova care valorifică eficient oportunitățile 
de dezvoltare prin colaborare și parteneriat 
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Obiectiv specific OS VI.1 - Consolidarea măsurilor de bună guvernare la nivelul tuturor instituțiilor publice din județ 

Context OS. VI.1: 
Deși toate UAT-urile din județ au în implementare strategii de dezvoltare și alte documente strategice, nu sunt dezvoltate procese de 
monitorizare / evaluare și de valorificare a rezultatelor (rapoarte de progres, studii de impact, etc.); un proces de monitorizare a 
implementării unui document de politică publică integrată presupune o abordare complexă, permanentă și progresivă, care utilizează 
atât metode de măsurare funcționale, cât și statistice. 
Este nevoie de asigurarea de resurse financiare suficiente și de alocarea de resurse umane adecvate (cu abilități și cunoștințe necesare) 
pentru operaționalizarea și dezvoltarea continuă a sistemului de implementare / monitorizare / evaluare / revizuire a documentelor 
strategice. 
Digitalizarea în administrația publică, îmbunătățirea accesului la informații de interes public, aplicarea Parteneriatului pentru o 
guvernare deschisă reprezintă domenii de interes pentru următoarea perioadă de dezvoltare integrată a județului. 
Este nevoie de încurajarea dezvoltării sectorului neguvernamental în județ și de valorificarea mai eficientă a parteneriatelor cu 
societatea civilă, mediul de afaceri și mediul academic. 
Tipurile de proiecte cu finanțare europeană-guvernamentală nu sunt complementare în multe cazuri, iar mecanismele de accesare a 
fondurilor europene fiind diferite de cele de accesare a fondurilor guvernamentale (mult simplificate și potențial politizate), generează 
o tendință a localităților a căror conducere provine din același spectru politic cu conducerea la nivel județean / național de a aplica 
pe programe guvernamentale cu impact negativ asupra gradului de absorbție din fonduri europene. 
Deși județul Prahova a fost desemnat încă din 2009 la nivel european judeţul pilot în strategia europeană privind buna guvernare a 
localităţilor, această oportunitate nu a fost valorificată în practică. 
 

Nr. crt Măsuri Acțiuni Indicatori de 
realizare 

Surse de 
verificare Responsabil Termen Resurse 

financiare 
VI.1.1 Creșterea 

legitimității 
administrației 
publice locale 
prin raportare 

VI.1.1.1 Elaborarea / 
implementarea / 
monitorizarea / 
evaluarea periodică a 
unei strategii de 

Calitate 
document 
Număr întâlniri 
Număr 
propuneri 

Rapoarte 
Memo 
întâlniri 
Site 

Conducerile UAT-
urilor / 
instituțiilor 
publice din județ 

Permanent Bugete 
proprii 
APL – UAT SI 
CJ / 
instituții 
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la încrederea 
conferită de 
cetățeni 

comunicare a 
autorității / 
instituției publice 
privind obiectivele 
asumate, rezultatele 
de progres, sistemul 
de evaluare a 
performanțelor, etc. 

Plan 
monitorizare / 
evaluare 
 

Alte surse 
publice / 
private 

VI.1.1.2 Dezvoltarea 
şi implementarea de 
politici şi proceduri 
privind integritatea, 
valorile etice, 
egalitatea de șanse, 
evitarea conflictelor 
de interese, 
prevenirea şi 
raportarea fraudelor, 
actelor de corupţie şi 
semnalarea 
neregularităţilor 
 

Număr planuri 
integritate 
Număr 
proceduri SNA 
Registrul 
riscurilor de 
corupție 
Număr comisii 
dedicate 
Număr funcții 
sensibile 
Număr întâlniri, 
cursuri / 
seminarii 
dedicate 
 

Planuri 
integritate 
Proceduri 
Registrul 
riscurilor 
Funcții 
sensibile 
Memo comisii 
/ întâlnire 
Suporturi de 
curs / 
prezentări 
Site 
Intranet / e-
mail  

Conducerile UAT-
urilor / 
instituțiilor 
publice din județ 

Anual Bugete 
proprii 
APL – UAT SI 
CJ / 
instituții 
Alte surse 
publice / 
private 

VI.1.1.3 Promovarea 
transparenței, 
accesului la 
informații de interes 

Număr 
informații 
publice 
Număr date 
deschise 

Baze de date 
Documente  
Memo 
întâlniri 
Site 

Conducerile UAT-
urilor / 
instituțiilor 
publice din județ 

Permanent Bugete 
proprii 
APL – UAT SI 
CJ / 
instituții 
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public și a datelor 
deschise 

Număr întâlniri 
Număr decizii 
adoptate în 
mod 
participativ 

Număr 
vizualizări 
rețele sociale 

Alte entități 
vizate de 
legislație 

Alte surse 
publice / 
private 

VI.1.1.4 Realizarea de 
studii de impact a 
implementării 
documentelor 
strategice ale UAT-
urilor / instituțiilor 
publice 

Număr studii / 
rapoarte 
Număr de 
întâlniri 
Număr de 
propuneri 
Număr articole 
de presă 

Site 
Memo 
întâlniri 
Intranet / e-
mail 

Conducerile UAT-
urilor / 
instituțiilor 
publice din județ 

Permanent Bugete 
proprii 
APL – UAT SI 
CJ / 
instituții 
Alte surse 
publice / 
private 

VI. 1.1.5 Organizarea 
periodică unor acţiuni 
de consultare 
(sondaje, dezbateri) 
a cetățenilor / 
părților interesate în 
vederea dezvoltării 
standardelor de 
calitate a serviciilor 
furnizate către 
aceştia 

Număr sondaje  
Număr de 
întâlniri 
Număr de 
propuneri 
Număr articole 
de presă 

Site 
Memo 
întâlniri 
Prelucrare 
sondaje 
Intranet / e-
mail 

Conducerile UAT-
urilor / 
instituțiilor 
publice din județ 

Semestrial Bugete 
proprii 
APL – UAT SI 
CJ / 
instituții 
Alte surse 
publice / 
private 

VI.1.2 Îmbunătățirea 
managementul
ui strategic / 
operațional la 
nivel de 

VI.1.2.1 Promovarea 
și implementarea 
managementului 
performanței și a 

Număr procese 
/ proceduri 
Număr rapoarte 
Număr 
concursuri  

Rapoarte 
Proceduri 
Site 
Rețele 
sociale 

Conducerile UAT-
urilor / 
instituțiilor 
publice din județ 

Permanent Bugete 
proprii 
APL – UAT SI 
CJ / 
instituții 
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autorități și 
instituții 
publice în 
județ 

modelelor de 
excelență 

Număr premii Alte surse 
publice / 
private 

VI.1.2.2 Orientarea 
achizițiilor publice 
către produse cu 
amprenta de carbon 
cât mai scăzută 

Procent valoric 
al achizițiilor de 
produse și 
servicii cu 
amprentă 
scăzută de 
carbon din total 
achiziții publice 

Statistica CCI 
PH și a CJ 

CJ 
CCI PH 

Permanent Fonduri 
europene 
Buget local 
Alte surse 
publice/priv
ate 
 

VI.1.2.3 Promovarea 
utilizării inovațiilor 
tehnologice 

Număr inovații 
promovate 
Număr canale 
promovare 
Număr 
beneficiari 
Număr 
conferințe / 
comunicate de 
presă 

Documente 
de 
promovare 
Memo 
întâlniri 
Rapoarte 
Articole 
presă 
Număr 
vizualizări 
rețele sociale 
Site 
Intranet / e-
mail  

Conducerile UAT-
urilor / 
instituțiilor 
publice din județ 

Permanent Bugete 
proprii 
APL – UAT SI 
CJ / 
instituții 
Alte surse 
publice / 
private 

VI.1.3 Dezvoltarea 
sistemului de 
e-guvernare la 
nivelul 

VI.1.3.1 Formularea şi 
alinierea strategiilor 
de e-guvernare la 
obiectivele strategice 

Număr 
actualizări 

Site 
Memo 
întâlniri 

Conducerile UAT-
urilor / 
instituțiilor 
publice din județ 

Permanent Bugete 
proprii 
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autorităților și 
instituțiilor 
publice în 
județ 

şi operaţionale ale 
autorităților / 
instituţiilor publice 
din județ 

Număr de 
evenimente de 
presă 
Număr articole 
de presă 

Intranet / e-
mail 
Revista 
presei 

APL – UAT SI 
CJ / 
instituții 
Alte surse 
publice / 
private 

VI.1.3.2 
Implementarea unor 
măsuri de simplificare 
pentru cetățeni, în 
corespondență cu 
Planul integrat pentru 
simplificarea 
procedurilor 
administrative 
aplicabile cetățenilor 
/ părților interesate 

Număr 
platforme 
Număr măsuri 
de simplificare 
Număr cursuri  
Număr 
participanți la 
cursuri 
Număr 
chestionare de 
evaluare 
Număr 
participanți 
grup de lucru 
Număr întâlniri 
Număr 
propuneri 
adoptate 
 

Planuri 
integrate 
Platforme e-
guvernare 
Suport curs 
Chestionare 
evaluare curs 
Memo 
întâlniri 
Site 
Intranet / e-
mail 

Conducerile UAT-
urilor / 
instituțiilor 
publice din județ 

Permanent Bugete 
proprii 
APL – UAT SI 
CJ / 
instituții 
Alte surse 
publice / 
private 

Obiectiv specific OS VI.2 - Dezvoltarea parteneriatelor interne și internaționale 
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Context OS. VI.2: 
Parteneriatul reprezintă efortul de colaborare durabilă dintre sectorul public/public și public/privat (societate civilă sau mediul de 
afaceri), în care fiecare parte contribuie la planificarea și alocarea resurselor în vederea atingerii unor obiective comune. 
Parteneriatul ia în calcul câteva criterii de succes, ca: interesul comun, facilități, complementaritatea rolurilor partenerilor, 
împărțirea beneficiilor și a riscurilor și finanțare comună. 
Asumarea parteneriatului ca principiu de guvernare reprezintă o opțiune democratică și, în același timp, presupune un efort deosebit 
pentru crearea premizelor instituționale și procedurale, având semnificația unui program de dezvoltare instituționalizată. 
Crearea unei culturi a parteneriatului autentic presupune un proces de învăţare. Este vorba despre a încredinţa responsabilităţi 
partenerilor şi despre a le oferi acestora şanse egale de a participa la toate etapele punerii în aplicare a politicilor publice locale. 

Nr. crt Măsuri Acțiuni Indicatori de 
realizare 

Surse de 
verificare Responsabil Termen Resurse 

financiare 
VI.2.1 Valorificarea 

de iniţiative în 
vederea 
încheierii de 
parteneriate-
cheie cu 
sectorul public, 
privat şi cu 
sectorul 

VI.2.1.1 Identificarea, 
dezvoltarea şi 
menţinenerea de 
parteneriate şi reţele 
cu părți interesate 
(organizaţii 
neguvernamentale, 
mediul de afaceri şi 
alte autorităţi și 
instituții publice) 

Număr 
parteneri 
potențiali 
Baze date 
Număr criterii / 
domenii 
Număr rețele 
 

Parteneriate  
Rapoarte 
Baze date 
Site 
Vizualizări 
rețele 
sociale 
Intranet / e-
mail 

Conducerile UAT-
urilor / 
instituțiilor 
publice din județ 
Reprezentanți 
societate civilă 
Reprezentanți 
mediul de afaceri 

Permanent Bugete 
proprii 
APL – UAT SI 
CJ / 
instituții 
Alte surse 
publice / 
private 
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neguvernament
al 

VI.2.1.2 Publicarea / 
evidențierea în mod 
transparent a 
rezultatelor și 
impactului în 
comunitate a 
parteneriatelor cu 
părți interesate 
relevante, a 
proiectelor derulate 

Număr rezultate 
evidențiate 
Număr 
evenimente 
diseminare 
Număr accesări 
site 
Număr 
evenimente de 
presă dedicate 

Site 
Intranet / e-
mail 
Articole de 
presă 
 

Conducerile UAT-
urilor / 
instituțiilor 
publice din județ 

Permanent Bugete 
proprii 
APL – UAT SI 
CJ / 
instituții 
Alte surse 
publice / 
private 

VI.2.1.3 Identificarea, 
dezvoltarea şi 
menţinerea de 
parteneriate / 
înfrățiri şi reţele 
internaționale 
 

 

Număr 
parteneri  
Număr înfrățiri 
Număr rețele 
Baze date 
Număr criterii / 
domenii 
Număr întâlniri 

Parteneriate 
Înfrățiri 
Rețele 
internațional
e 
Memo 
întâlniri 
Baze date 
Site 
Vizualizări 
rețele 
sociale 
Intranet / e-
mail 

Conducerile UAT-
urilor / 
instituțiilor 
publice din județ 
Reprezentanți 
entități 
internaționale 

Permanent Bugete 
proprii 
APL – UAT SI 
CJ / 
instituții 
Alte surse 
publice / 
private 

VI.2.2 Dezvoltarea 
parteneriatului 
urban – rural la 

VI.2.2.1 Promovarea 
unor forme moderne 
de asociere a 

Număr asocieri 
/ parteneriate 

Asocieri 
Parteneriate 

Conducerile UAT-
urilor / 

Permanent Bugete 
proprii 



 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Competența face diferența! 

 
 www.poca.ro  

 165/501 

 

nivelul 
județului 

comunelor și a 
parteneriatelor 
dintre acestea şi 
zonele / 
aglomerațiile urbane, 
orașe, municipii 

Număr criterii / 
domenii 
Număr întâlniri 

Memo 
întâlniri 
Baze date 
Site 
Vizualizări 
rețele 
sociale 
Intranet / e-
mail 

instituțiilor 
publice din județ 
ADI-uri 

APL – UAT SI 
CJ / 
instituții 
Alte surse 
publice / 
private 

VI.2.2.2 Dezvoltarea 
de parteneriate 
pentru dezvoltare 
între micii 
producători agricoli și 
consumatorii din 
mediul urban 

Număr 
parteneriate 
Număr 
parteneri  
Număr criterii / 
domenii 
Număr proiecte 
Număr întâlniri 

Parteneriate 
Rapoarte 
Memo 
întâlniri 
Baze date 
Site 
Vizualizări 
rețele 
sociale 
Intranet / e-
mail 

Conducerile UAT-
urilor din județ 
 

Permanent Bugete 
proprii 
APL – UAT SI 
CJ 
Alte surse 
publice / 
private 

VI.2.2.3 Promovarea 
și susținerea GAL-
urilor pentru 
utilizarea eficientă a 
resurselor locale  

Număr proiecte 
Valoare 
proiecte 
Număr criterii / 
domenii 
Număr întâlniri 

Proiecte 
Parteneriate 
Memo 
întâlniri 
Baze date 
Site 
Vizualizări 
rețele 
sociale 

Conducerile UAT-
urilor / 
instituțiilor 
publice din județ 
GAL-uri 

Permanent Bugete 
proprii 
APL – UAT SI 
CJ / 
instituții 
Alte surse 
publice / 
private 
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Intranet / e-
mail 

Obiectiv specific OS VI.3 - Îmbunătățirea planificării teritoriale la nivelul județului și a unităților administrativ-teritoriale pentru 
a facilita valorificarea optimă a oportunităților de dezvoltare în contextul poziției strategice a județului și coordonarea necesară 
între actorii relevanți 
Context OS. VI.3: 
Dezvoltarea policentrică şi echilibrată a reţelei de localităţi urbane, obiectiv asumat în Planul de dezvoltare durabilă 2014 – 2020, 
rămâne un deziderat și pentru perioada următoare. 
Planul de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ) Prahova din 2002 trebuie actualizat pentru a se realiza corelările socio-
demografice, economice şi teritoriale actuale ale județului, raportat la principiile de amenajare teritorială.  
Este nevoie de finalizarea elaborării PUG-urilor la nivelul tuturor UAT-urilor din județ. 
Pentru o corelare corespunzătoare a documentelor strategice la nivel de UAT-uri (strategii de dezvoltare – PUG-uri) este necesară 
accesibilitatea uşoară a planurilor (de exemplu, pe pagina de web a autorităţii publice). Iar pe lângă planurile de amenajare, este 
nevoie de accesibilizarea publică a fişierelor GIS care au fost utilizate la întocmirea planurilor fizice, pentru a face mult mai uşoară 
corelarea directă a planurilor de la nivel inferior cu cele de la nivel superior. 
Următorul ciclu de programe UE oferă o oportunitate valoroasă pentru a pune la dispoziţie noi instrumente de finanţare pentru 
implementarea planurilor de dezvoltare, de exemplu, investiţiile integrate teritorial, pentru a face faţă provocărilor complexe de 
dezvoltare teritorială şi urbană. 
 

Nr. crt Măsuri Acțiuni 
Indicatori de 

realizare 
Surse de 
verificare Responsabil Termen 

Resurse 
financiare 

VI.3.1 Planificarea 
teritorială 
modernă și 
pregătirea 
eficientă a 
proiectelor de 
investiții 
pentru a se 

VI.3.1.1 Actualizare 
Plan amenajarea 
teritoriului județean 

PATJ 
Număr studii 
Număr întâlniri 

PATJ 
Studii 
Memo 
întâlniri 
Site 

Consiliul 
Județean 
Prahova 

2024 Buget CJ 
Alte surse 
publice 

VI.3.1.2 Actualizare 
PUG-uri ale tuturor 
UAT-urilor din județ 

Număr PUG-uri 
Număr studii 
Număr întîlniri 

PUG-uri 
Studii 

Conducerile UAT-
urilor din județ 

2022 Bugete 
proprii 
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asigura condiții 
de locuit și 
calitatea vieții 
locuitorilor 
județului și un 
cadru previzibil 
tuturor 
factorilor 
interesați din 
domeniul 
locuirii 

Memo 
întâlniri 
Site 

APL – UAT SI 
CJ 
Alte surse 
publice 
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5. Cadrul de implementare, monitorizare, evaluare și revizuire a strategiei 

 

Succesul în management al unei organizaţii, indiferent de profilul și activitatea acesteia este 

conturat și susţinut de promovarea managementului strategic, concept prin care se înțelege un 

ansamblu de decizii și acțiuni, concretizat în formularea și implementarea de planuri proiectate 

pentru a realiza obiectivele autorității / instituției publice. 

Procesul de management strategic prezintă trei mari etape, care se caracterizează printr-o 

succesiune de activităţi specifice, ce trebuie să se regăsească la fiecare nivel ierarhic al 

organizaţiei, aşa cum sunt prezentate în figura nr. 5-1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5-1 Procesul managementului strategic 

 

Etapele managementului strategic reprezintă sistemul complex de realizare a proiectelor, 

programelor și acțiunilor prevăzute în strategie și de colectare și raportare a informațiilor asupra 

desfășurării proiectelor și asupra succesului și impactului acestora asupra dezvoltării comunității. 

Implementarea strategiei reprezintă etapa de acţiune şi afectează deopotrivă managerii de la 

toate nivelurile, de la managementul de vârf, până la nivelul fiecărui departament operativ, 

precum şi personalul, în sensul că fiecare dintre ei trebuie să-şi execute partea ce le revine din 

Formularea / 

elaborarea 

strategiei 

Implementarea 

strategiei 

Monitorizarea / 

evaluarea / 

revizuirea 

strategiei 

ETAPELE 

MANAGEMENTULUI 

STRATEGIC 
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planul strategic, răspunzând la întrebarea ”Care sunt sarcinile noastre, în vederea implementării 

planului strategic de acțiune şi cum le putem îndeplini cu maximum de eficienţă și eficacitate?”. 

Implementarea strategiei include, printre altele, dezvoltarea unei structuri organizaționale 

eficiente, pregătirea bugetului și a programelor care să sprijine implementarea strategiei.  

Sarcina leadership-ului este aceea de a stimula entuziasmul, sentimentul de satisfacţie şi 

angajamentul managerilor şi angajaților, astfel încât autoritatea / instituția publică să-şi 

realizeze strategia aleasă şi să obţină rezultatele dorite. 

Conducerea Consiliul județean Prahova are responsabilități în coordonarea strategică a procesului 

de implementare a strategiei. Responsabilii nominalizați în Planul de măsuri de dezvoltare 

durabilă a județului Prahova 2021 – 2027 au responsabilități în coordonarea operațională a 

implementării planului. 

Persoanele responsabile din cadrul Consiliului Județean Prahova, a UAT-urilor din județ și din 

partea celorlalte părți interesate nominalizate în planul de măsuri vor comunica în permanență 

angajaţilor, părților interesate și comunității Județului Prahova stadiul implementării măsurilor 

prioritare din plan (prin mijloacele specifice utilizate – şedinţe operative, sistem intranet, 

buletine informative, rețele sociale, comunicate de presă, afişe etc.). 

Abordarea implementării acțiunilor din Planul de măsuri trebuie să fie adecvată și coerentă și să 

fie corelată cu procesul de monitorizare și evaluare, fiind important să se verifice impactul pe 

care îl au acţiunile întreprinse la nivel de județ. 

Monitorizarea, evaluarea performanţelor strategice şi revizuirea strategiei sunt activităţi pe 

care managementul trebuie să le realizeze, deoarece nici formularea strategiei şi nici 

implementarea acesteia nu sunt definitive. 

Monitorizarea este procesul de colectare periodică şi analiză a informațiilor, cu scopul de a 

fundamenta procesul de luare a deciziei de către UAT-uri și alte părți interesate, asigurând 

transparenţă în luarea deciziei şi furnizând o bază pentru viitoarele acţiuni de evaluare, 

presupunând resurse considerabile alocate (sisteme de colectare, prelucrare şi raportare) şi o 

pregătire specifică (definirea indicatorilor cantitativi și calitativi, corelat cu potenţialele surse 

de colectare / producere a acestora). 
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Monitorizarea implementării strategiei, ca întreg și a acțiunilor concrete, urmărește realizarea 

obiectivelor în contextul acțiunilor / activităților propuse, a resurselor umane, materiale și 

financiare alocate, respectarea planificărilor în timp, buna funcționare a parteneriatelor generale 

sau individuale pe proiecte și performanțele echipelor de implementare. 

Scopul monitorizării și evaluării implementării strategiei constă în evaluarea atingerii obiectivelor 

în timp util și în bugetul alocat, precum și în constatarea durabilității proiectelor implementate. 

Modalitatea de colectare şi corectitudinea datelor sunt importante în condiţiile în care 

monitorizarea activează ca un sistem de avertizare timpurie şi adesea punctează probleme sau 

arii care au nevoie de evaluare. Construirea unui sistem de monitorizare al strategiei de 

dezvoltare este necesară, pentru a urmări în mod continuu implementarea şi pentru a putea 

acţiona rapid şi eficient în cazul apariţiei unor eventuale probleme. 

A pune în aplicare idei noi şi a învăţa din încercări şi greşeli este un proces normal, care conduce 

la ajustări corective care eficientizează activitatea. Chiar şi o strategie bună poate fi 

îmbunătăţită din motive uşor de înţeles: apariţia unor noi ameninţări şi oportunităţi, aspecte care 

nu evoluează conform previziunilor, schimbarea condiţiilor interne sau experienţa câştigată din 

execuţia actualei strategii etc.  

Ajustările corective se realizează pe baza feed-back-ului, a informaţiei de la efectul acţiunii. 

Aceasta nu se poate obţine decât prin monitorizare continuă și evaluări intermediare ale 

strategiei, pe tot parcursul procesului, nu doar în etapa finală, activităţi care trebuie să se 

regăsească la fiecare nivel ierarhic. 

Este recomandabil să se desfășoare o monitorizare continuă pentru a susţine procesul de fixare a 

obiectivelor şi pentru a se da posibilitatea ajustării unor aspecte ale planului de măsuri. 

Modalitatea de colectare şi corectitudinea datelor sunt importante în condiţiile în care 

monitorizarea activează ca un sistem de avertizare timpurie şi adesea punctează probleme sau 

arii care au nevoie de evaluare. Construirea unui sistem de monitorizare al strategiei de 

dezvoltare este necesară, pentru a urmări în mod continuu implementarea şi pentru a putea 

acţiona rapid şi eficient în cazul apariţiei unor eventuale probleme. 
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Monitorizarea va avea ca rezultate rapoarte de progres semestriale / anuale pe baza indicatorilor 

cantitativi / calitativi prevăzuți în planul de măsuri, ținându-se cont și de sursele de verificare 

ale acestora. 

Evaluarea strategiei se bazează pe elemente structurale riguroase, ținând cont de caracteristicile 

comunității și va aprecia atât performanța în realizarea obiectivelor / măsurilor propuse, cât și 

procentul în care au fost atinse obiectivele generale / specifice. 

Este recomandabil ca Planul de măsuri 2021 - 2027 să fie actualizat / revizuit la trei ani printr-

un proces participativ care să asigure atât înțelegerea importanței unei abordări integrate bazate 

pe cooperare la nivelul Județului Prahova, cât și suportul și implicarea părților interesate (UAT-

uri din județ, mediul de afaceri, societatea civilă, mediul academic, partidele politice ...) pentru 

implementarea cu succes a strategiei. 
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STRUCTURĂ CADRU PENTRU MONITORIZARE / EVALUARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEŢULUI PRAHOVA PENTRU 

PERIOADA 2021-2027 

  

Obiectiv general – … 

Obiectiv specific – … 

MĂSURI – … 

Nr. 
crt Acțiuni 

Indicatori 
de 

realizare 

Valori de 
bază 

Valoare 
indicatori 
sem 1… 

Valoare 
indicatori 

an 1 … 

Valoare 
indicatori 

… an 7 

Propuneri 
corective 

Responsabil Obs 
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Se va analiza posibilitatea ca procedura de monitorizare / evaluare să includă și părți interesate 

relevante. Se recomandă pentru monitorizarea / evaluarea strategiei realizarea și utilizarea unor 

instrumente pe bază de indicatori calitativi ca: 

 aplicarea de chestionare pentru angajați autorități / instituții publice, pentru evaluarea 

periodică a implementării planului; 

 aplicarea de chestionare pentru alte părți interesate relevante precum: parteneri, 

furnizori, reprezentanți societate civilă, parteneri sociali, reprezentanți mediul de 

afaceri, etc.; 

 interviuri cu angajați și / sau alte părți interesate relevante; 

 focus grupuri; 

 organizarea de evenimente de tip mese rotunde, dezbateri, etc. 

Anual se va realiza și disemina un Raport de evaluare care va prezenta modul în care a fost 

implementată Strategia de dezvoltare durabilă a Judeţului Prahova pentru perioada 2021-2027.  

Dacă se acţionează în sensul remedierii dificultăţilor evidenţiate de evaluările intermediare, 

credibilitatea programului de îmbunătăţire a autorității / instituţiei va spori, iar rezultatele 

imediate nu vor întârzia să apară. 

Revizuirea Strategiei de dezvoltare durabilă a Judeţului Prahova pentru perioada 2021-2027 

presupune utilizarea ciclului PDCA (PIVA) pentru gestionarea planului de măsuri, astfel: 

 PLAN (Planificare): definirea obiectivelor pe care autoritatea / instituția / partea 

interesată urmărește să le atingă, având în vedere beneficiarii / clienții săi; 

 DO (Implementează): pune în executare planurile definite, monitorizează 

indicatorii; 

 CHECK (Verifică): evaluează rezultatele obținute, comparându-le cu obiectivele, 

în termeni de succes / eșec; 

 ACT (Acționează): corectează, revizuiește, reconsideră, îmbunătățește, 

consolidează. 
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6. Portofoliu de proiecte 

     6.1. Propuneri de proiecte finanțabile prin Planul Național de Redresare și reziliență (PNRR)7 

În tabelul următor sunt prezentate propuneri de proiecte finanțabile prin PNRR și impactul acestora  din perspectiva 

schimbărilor climatice, mediului și digitalizării. 

Nr. 

crt. 
Proiect 

Impact 

(%) 

Schimbări 

climatice 
Mediu Digitalizare 

1 Procese de cercetare și inovare, transfer de tehnologie   și cooperare între 

întreprinderi care pun accentul pe economia cu emisii scăzute de carbon, 

reziliență și adaptarea la schimbările climatice  - Universitatea de Petrol și 

Gaze (UPG) (100%-40%) 

100 40 0 

2 Renovarea fondului locativ existent în vederea creșterii eficienței energetice, 

proiecte demonstrative și măsuri de sprijin 
40 40 0 

3 Renovarea fondului locativ existent în vederea creșterii eficientei energetice, 

proiecte demonstrative și măsuri de sprijin care respectă criteriile de 

eficiență energetică 

100 40 0 

 

 

7 Sursa: Consiliul Județean Prahova 
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4 Construirea de clădiri noi eficiente din punct de vedere energetic NZEB 40 40 0 

5 Renovarea în vederea creșterii eficienței energetice sau măsuri de eficiență 

energetică legate de infrastructurile publice, proiecte demonstrative și 

măsuri de sprijin care respectă criteriile de eficiență energetică – 

Fotovoltaice pe cladiri publice pentru eficienta energetica 

40 40 0 

6 Cogenerare de înaltă eficiență, termoficare și răcire centralizate eficiente, 

cu emisii reduse pe durata ciclului de viață – CET Brazi (100% - 40%) 
100 40 0 

7 Distribuția și transportul gazelor naturale care înlocuiesc cărbunele- 

Extindere de Gaze – (0%- 0%) 
0 0 0 

8 Măsuri de adaptare la schimbările climatice și prevenirea și gestionarea 

riscurilor legate de climă: inundații (inclusiv sensibilizare, protecție civilă și 

sisteme, infrastructuri și abordări ecosistemice pentru gestionarea 

dezastrelor). Amenajări și construcții pentru regularizarea cursurilor de apă 

100 100 0 

9 Măsuri de adaptare la schimbările climatice și prevenirea și gestionarea 

riscurilor legate de climă: altele, de exemplu, furtuni sau secete (inclusiv 

sensibilizare, protecție civilă și sisteme, infrastructuri și abordări 

ecosistemice pentru gestionarea dezastrelor 

100 100 0 
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10 Furnizarea de apă destinată consumului uman (infrastructuri de extracție, 

tratare, stocare și distribuție, măsuri de eficiență, aprovizionare cu apă 

potabilă) 0 % 100 % (Hidro Prahova) 

0 100 0 

11 Colectarea și tratarea apelor uzate 0 % 100 % (Hidro Prahova) 0 100 0 

12 Colectarea și tratarea apelor uzate, care respectă criteriile de eficiență 

energetică 40 % 100 % (Hidro Prahova) 
40 100 0 

13 Gestionarea deșeurilor menajere: măsuri de prevenire, minimizare, sortare, 

reutilizare și reciclare – Cogenerare prin producere de RDF (40%-100%) 
40 100 0 

14 Promovarea utilizării materialelor reciclate ca materii prime 0 % 100 0 100 0 

15 Utilizarea materialelor reciclate ca materii prime care respectă criteriile de 

eficiență– Constructia unei fabrici pentru obtinerea de materii prime pentru 

industria de mase plastice și sticlă (100%-100%) 

100 100 0 

16 Reabilitarea siturilor industriale și a terenurilor contaminate – Ecologizarea 

siturilor, terenurilor și instalarea de parcuri fotovoltaice pe suprafața 

obținută, cu producerea de energie electrică care va compensa cheltuielile 

cu  aceasta ale instituțiilor publice 

0 100 0 

17 Reabilitarea siturilor industriale și a terenurilor contaminate respectând 

criteriile de eficiență- Ecologizarea siturilor și transformare acestora în 

absorbant natural de carbon (40%-100%) 

40 100 0 
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18 Măsuri privind calitatea aerului și reducerea zgomotului – impaduriri– (40%-

100%) 
40 100 0 

19 Protecția naturii și a biodiversității, patrimoniul natural și resursele naturale, 

infrastructura verde și cea albastră –  Menținerea biodiversității și a 

patrimoniului natural (40%-100%) 

40 100 0 

20 Legături rutiere secundare nou construite sau reabilitate către rețeaua 

rutieră și nodurile TEN-T – Variante ocolitoare cu acces la rețeaua rutieră și 

nodurile TEN-T ( Bănești – Valea Doftanei, Comarnic, Bușteni, Azuga) 

0 0 0 

21 Alte drumuri de acces naționale, regionale și locale nou construite sau 

rehabilitate – Variantă ocolitoare Văleni de Munte   și Variantă ocolitoare 

Mizil (0%-0%) 

0 0 0 

22 Digitalizarea transporturilor atunci când urmărește în parte reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră: transportul rutier- Transport public 

județean cu combustibil verde (electric, GNC) (40%-0%) 

40 0 0 

23 Alte căi ferate reconstruite sau modernizate  40 % 40 % Mocanita Transbaiu 40 40 0 

24 Infrastructuri pentru mersul pe bicicletă – Amenajare trasee definite pentru 

circulație cu velocipede (100%-100%) 
100 100 0 
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25 Infrastructuri de sănătate - Construire Spital Județean de Urgență Prahova 

(0%-0%) 
0 0 0 

26 Echipamente medicale 0 % 0 % 0 0 0 

27 Active mobile de sănătate 0 % 0 % 0 0 0 

28 Digitalizarea în asistența medicală 0 % 0 % 0 0 100 

29 Regenerarea fizică și securitatea spațiilor publice 0 0 0 

30 Regiunile ultraperiferice: aeroporturi 0 0 0 

 

Tabelul următor cuprinde centralizarea proiectelor a căror fișe de reforme și investiții au fost propuse în februarie 

2021 Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (www.mfe.gov.ro/pnrr). 

Nr. 

crt. 
Denumire Proiect 

Valoarea 

estimată 

(Euro) 

Valoarea 

estimată (lei) 

la cursul 

25.02.2021 

1 Soluție tehnologică de furnizare energie termică utilizând hidrogen verde – H2Termo în 

Prahova 
12.150.000 59.206.950  
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2 Construirea de clădiri Nzeb   8.000.000 38.984.000 

3 Creșterea eficienței energetice prin instalarea de panouri fotovoltaice pe clădirile publice 20.000.000 97.460.000 

4 Soluție tehnologică de stocare și conversie a energiei utilizând hidrogenul verde – H2&Energy 

în Prahova - H2&E PH 
15.000.000 73.095.000 

5 Reabilitarea CET Brazi și folosirea combustibililor alternativi pentru producerea agentului 

termic 
101.000.000 492.173.000 

6 Centrală de producție energie în regim de cogenerare - CET Brazi 160.000.000 779.680.000 

7 Înființare rețea inteligentă de alimentare și distribuție a gazelor naturale în comunele Talea, 

Adunați Secăria, Șotrile, Valea Doftanei  
40.000.000 194.920.000 

8 Înființare rețea inteligentă de alimentare și distribuție a gazelor naturale în comunele 

Măneciu, Teișani, Izvoarele 
32.000.000 155.936.000 

9 Înființare rețea inteligentă de alimentare și distribuție cu gaze naturale în comunele Cerașu, 

Ariceștii Zeletin, Cărbunești, Starchiojd, Posești, Bătrâni  
35.000.000 170.555.000 

10 Înființare rețea inteligentă de alimentare și distribuție cu gaze naturale în comunele 

Chiojdeanca, Salcia, Gornet Cricov , Apostolache, Șoimari, Tătaru, Sângeru  
35.000.000 170.555.000 
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11 Înființare rețea inteligentă de alimentare și distribuție cu gaze naturale în comunele Lapoș, 

Călugăreni, Gura Vadului, Vadu Săpat, Jugureni, Fântânele  
65.000.000 316.745.000 

12 Înființare rețea inteligentă de alimentare și distribuție cu gaze naturale în comunele Colceag, 

Fulga, Sălciile, Boldești Grădiștea  
40.000.000 194.920.000 

13 Extindere rețea de alimentare cu gaze în județul Prahova  62.000.000 302.126.000 

14 Amenajarea și regularizarea cursurilor de apă din județul Prahova  25.000.000 121.825.000 

15 Reabilitarea și extinderea sistemelor de irigații din județul Prahova  57.000.000 277.761.000 

16 Obținerea de Combustibil Solid Alternativ Derivat din deșeuri biodegradabile (Refuse Derived 

Fuel - Rdf Și Solid Recovered Fuel - Srf)   
15.100.000 73.582.300 

17 Dezvoltarea Sistemului de Management Integrat Al Deșeurilor În Județul Prahova  19.500.000 95.023.500 

18 Construcția unei fabrici pentru obținerea de materii prime pentru industria de mase plastice 

și sticlă 
20.100.000 97.947.300 

19 Ecologizarea siturilor industriale, introducerea acestora într-un circuit productiv prin 

înființarea unor parcuri fotovoltaice pe suprafețele obținute  
117.000.000 570.141.000 
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20 Ecologizarea platformelor de colectare a deșeurilor și transformarea lor în adsorbante 

naturale de CO2  
19.500.000 95.023.500 

21 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin înființarea unor plantații forestiere pe 

terenurile degradate în județul Prahova  
71.500.000 348.419.500 

22 Evaluarea contribuției ecosistemelor la dezvoltarea turismului - siturile ROSCI0283 - Cheile 

Doftanei, ROSCI0038 - Tigăile din Ciucaș, ROSCI0096 - Lacul Bâlbâitoarea, ROSCI0153 - 

Pădurea Glodeasa, ROSCI0164 - Pădurea Plopeni  

1.000.000 4.873.000 

23 Cartografierea ecosistemelor pentru dezvoltarea sectoarelor economice în Prahova 1.000.000 4.873.000 

24 Variantă ocolitoare oraș Azuga 64.000.000 311.872.000 

25 Variantă ocolitoare Bănești - Valea Doftanei 32.500.000 158.372.500 

26 Variantă ocolitoare oraș Bușteni 110.000.000 536.030.000 

27 Variantă ocolitoare oraș Comarnic 31.500.000 153.499.500 

28 Variantă ocolitoare Păulești 32.500.000 158.372.500 

29 Variantă ocolitoare oraș Mizil 27.200.000 132.545.600 
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30 Variantă ocolitoare Vălenii de Munte 67.000.000 326.491.000 

31 Digitalizarea transportului public județean, încurajarea folosirii combustibililor verzi 32.500.000 158.372.500 

32 Mobilitate cu hidrogen – H2 C.U.B. - H2 Cazacu – Ureche - Baiul Mare 15.700.000 76.506.100 

33 Conectarea localităților prin amenajarea de trasee pentru circulația velocipedelor în județul 

Prahova 
18.300.000 89.175.900 

34 Amenajare trasee definite pentru circulație cu velocipede  15.300.000 74.556.900 

35 Amenajare de trasee de tip rutier pentru velocipede 15.300.000 74.556.900 

36 Construire spital județean de urgență Prahova 401.000.000 1.954.073.000 

37 Achiziția și instalarea de echipamente medicale pentru cardiologie intervențională 2.300.000 11.207.900 

38 Dotarea SJUP cu unități mobile medicale 2.400.000 11.695.200 

39 Digitalizarea unor servicii medicale pentru bolnavii cronici 19.500.000 95.023.500 

40 Monitorizarea video a drumurilor publice pentru asigurarea securității spațiilor publice și 

regenerarea acestora 
20.100.000 97.947.300 
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41 Dezvoltarea unei platforme cargo pentru transportul aerian de marfă în Prahova 83.600.000 407.382.800 

 Total General 1.962.550.000 9.563.506.150 

 

6.2. Propuneri de proiecte în județul Prahova – perioada de programare 2021 – 20278 

PATRIMONIU CULTURAL 

Nr. 

crt. 
Titlu proiect Solicitant 

Valoare 

estimată [lei] 
Sursa de finanțare 

1 Reparație capitală acoperiș, fațadă și tâmplărie exterioară la 
clădirea Muzeului Județean de Artă Ploiești 

UAT Județul 
Prahova 8.142.831,00 PODTI- POR 

2 Lucrări de reparații și restaurare la Muzeul Județean de Istorie 
și Arheologie Prahova 

UAT Județul 
Prahova 

  PODTI- POR 

3 Lucrări de reparații și restaurare la Muzeul Casa Domnească 
Brebu 

UAT Județul 
Prahova   PODTI- POR 

4 Lucrări de reparații și restaurare la Muzeul Casa Memorială 
Nicolae Grigorescu 

UAT Județul 
Prahova   PODTI- POR 

 

 

8 Sursa: Consiliul Județean Prahova 
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5 Reabilitare / dotare / modernizare Muzeul Casa de Târgoveț 
din sec XVIII-lea și al XIX-lea din Ploiești 

UAT Județul 
Prahova   PODTI- POR 

6 Reabilitare / dotare / modernizare  Muzeul memorial Nichita 
Stănescu din Ploiești 

UAT Județul 
Prahova 

  PODTI- POR 

7 Reabilitare / dotare / modernizare  Muzeul Casa de Târgoveț 
din sec XVIII-lea și al XIX-lea din Ploiești 

UAT Județul 
Prahova 

  PODTI- POR 

8 Reabilitare / dotare / modernizare  Muzeul memorial Cezar 
Petrescu din Bușteni 

UAT Județul 
Prahova 

  PODTI- POR 

9 Reabilitare / dotare / modernizare  Muzeul memorial Nicolae 
Iorga din Vălenii de Munte 

UAT Județul 
Prahova 

  PODTI- POR 

10 Restaurarea și consolidarea ansamblului comandamentului din 
Castrul Roman de la Drajna, în vederea valorificării 
expoziționale și a introducerii monumentului în circuitul 
turistic 

UAT Județul 
Prahova 

 
PODTI- POR 

INFRASTRUCTURĂ MEDIU 

Nr. 

crt. 
Titlu proiect Solicitant 

Valoare 

estimată [lei] 
Sursa de finanțare 

1 Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 
uzată Prahova 

Operatorul 
regional SC 
HIDRO 
PRAHOVA SA 

1.344.776.776,00 PODD 

2 Dezvoltarea și consolidarea Sistemului de Management Integrat 
al Deșeurilor în Județul Prahova 

UAT Județul 
Prahova  112.700.000,00 PODD 

3 Stație de pre-epurare apă uzată spitalicească - Spitalul 
Județean de Urgență Ploiești 

UAT Județul 
Prahova /   PODD 
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Spitalul 
Județean de 
Urgență 
Ploiești 

4 Stație de pre-epurare apă uzată spitalicească - Spitalul de 
Obstetrică Ginecologie Ploiești  

UAT Județul 
Prahova / 
Spitalul de 
Obstetrică 
Ginecologie 
Ploiești  

  PODD 

5 Stație transfer Vălenii de Munte  UAT Județul 
Prahova   PODD 

6 Imbunătățirea activității de colectare, selectare și transport 
deșeuri  

UAT Județul 
Prahova   PODD 

7 Retehnologizarea stațiilor de transfer Urlați  UAT Județul 
Prahova   PODD 

8 Retehnologizarea completă a stației de sortare Drăgănești UAT Județul 
Prahova   PODD 

9 Modernizarea stației de sortare Boldești Scăieni UAT Județul 
Prahova   PODD 

10 Modernizarea stației de sortare Vălenii de Munte UAT Județul 
Prahova   PODD 

11 Modernizarea stației de compostare a deșeurilor Balta Doamnei UAT Județul 
Prahova   PODD 

12 Modernizarea stației de tratare Mecano-Biologică  UAT Județul 
Prahova   PODD 

13 Retehnologizarea stațiilor de transfer Bușteni  UAT Județul 
Prahova 

  PODD 



 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Competența face diferența! 

 
 www.poca.ro  

 186/501 

 

INFRASTRUCTURĂ  SĂNĂTATE 

Nr. 

crt. 
Titlu proiect Solicitant 

Valoare 

estimată [lei] 
Sursa de finanțare 

1 Dotarea unităților sanitare aflate în subordinea Consiliului 
județean Prahova cu echipamentele medicale și de protecție 
medicală, în vederea prevenirii extinderii infectarii cu noul 
Coronavirus SARS COV-2 și tratarea pacienților contaminați 

UAT Județul 
Prahova 

 POIM 

2 Extinderea infrastructurii spitalicești a Spitalului Județean de 
Urgență Ploiești, prin construirea unui corp de clădire nou în 
vederea relocării secțiilor medicale, mărirea capacității și 
modernizarea secțiilor anestezie și terapie intensiva (ATI), 
extinderea, reconfigurarea și modernizarea blocului operator  

UAT Județul 
Prahova în 
parteneriat cu 
UAT Orașul 
Slănic 

  buget local / PNS/ POR  

3 Construire Spital Județean de Urgență  UAT Județul 
Prahova   POR/ POIM  

4 „Dotarea unităților sanitare aflate în subordinea Consiliului 
județean Prahova cu infrastructură medicală de tip spital 
modular și echipamente medicale” 

UAT Județul 
Prahova 

  POIM 

INFRASTRUCTURĂ SERVICII SOCIALE   

Nr. 

crt. 
Titlu proiect Solicitant 

Valoare 

estimată [lei] 
Sursa de finanțare 

1 Dezvoltarea rețelei de centre de zi pentru copii din județul 
Prahova  

UAT Județul 
Prahova / 2.940.000,00 PNS/ POR/POCU 
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DGASPC 
Prahova 

2 Dezvoltarea rețelei de centre de tip respiro pentru copii din 
județul Prahova  

UAT Județul 
Prahova / 
DGASPC 
Prahova 

3.430.000,00 PNS/ POR/POCU 

3 Dezvoltarea rețelei de centre de zi pentru persoanele adulte cu 
dizabilități din județul Prahova 

UAT Județul 
Prahova / 
DGASPC 
Prahova 

2.940.000,00 PNS/ POR/POCU 

4 Dezvoltarea rețelei de centre de tip respiro pentru persoanele 
adulte cu dizabilități din județul Prahova  

UAT Județul 
Prahova / 
DGASPC 
Prahova 

3.430.000,00 PNS/ POR/POCU 

5 „Restructurarea/Închiderea Centrului de plasament din cadrul 
Complexului de Servicii Comunitare Sf. Maria Vălenii de Munte 
și înființarea de case de tip familial și centre de zi pentru copii 
” 

UAT Județul 
Prahova / 
DGASPC 
Prahova 

  PNS/ POR/POCU 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ   

Nr. 

crt. 
Titlu proiect Solicitant 

Valoare 

estimată [lei] 
Sursa de finanțare 

1 Modernizarea și reabilitarea traseului Comarnic - Gura 
Vitioarei, drumurile județene DJ 101S, 102I, 101T, 102, 100G - 
55 km 

UAT Județul 
Prahova 220.000.000,00 PODTI/POR/POT 

2 Modernizarea și reabilitarea traseului DJ 102I (Câmpina, DN 1 - 
limită județ Brasov) - 47,00 km 

UAT Județul 
Prahova 

  PODTI/POR/POT 
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3 Modernizarea și reabilitarea traseului DJ 710 - 11,00 km (limita 
județ Dâmbovița - Breaza, DJ 101R)  

UAT Județul 
Prahova   PODTI/POR/POT 

4 Modernizarea și reabilitarea traseului  DJ 101R - 17,83 km 
(Câmpina, DJ 102I - Comarnic, DN 1)     

UAT Județul 
Prahova   PODTI/POR/POT 

5 Modernizarea și reabilitarea traseului Vălenii de Munte, DN 1A - 
limită județ Buzau - 23,20 km 

UAT Județul 
Prahova   PODTI/POR/POT 

6 Modernizarea și reabilitarea traseului Nucșoara, DJ 102B - 
limită județ Buzău - 9,90 km 

UAT Județul 
Prahova   PODTI/POR/POT 

7 Modernizarea și reabilitarea traseului limită județ Ilfov - 
Brătășanca DN 72 - 26,87 km 

UAT Județul 
Prahova   PODTI/POR/POT 

8 Modernizarea și reabilitarea traseului Potigrafu, DN 1 - Fulga, 
DJ 100C - 36,64 km 

UAT Județul 
Prahova 

  PODTI/POR/POT 

9 Modernizarea și reabilitarea traseului Mizil, DN 1B - limită județ 
Buzău - 19,84 km 

UAT Județul 
Prahova   PODTI/POR/POT 

10 Modernizarea și reabilitarea traseului Poienarii Burchii, DJ 101A 
- Potigrafu, DN 1 - 11,45 km 

UAT Județul 
Prahova   PODTI/POR/POT 

11 Modernizarea și reabilitarea traseului Comarnic, DN 1 - Valea 
Doftanei, DJ 102I - 14,89 km 

UAT Județul 
Prahova   PODTI/POR/POT 

12 Construire pod peste râul Teleajen, pe DJ 102B - km 1+700, 
Drajna 

UAT Județul 
Prahova   PODTI/POR/POT 

13 Amenajare sens giratoriu intersecție DJ 101D cu DJ 101G, sat 
Tătărani, comuna Bărcănești 

UAT Județul 
Prahova 1.992.190,31 Buget CJ 

14 Amenajare sens giratoriu intersectie DN1 cu DJ 100D, comuna 
Bănești, județul Prahova 

UAT Județul 
Prahova 

  PODTI/POR/POT 
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15 Amenajare sens giratoriu intersectie DJ 155 cu DN 1, comuna 
Păulești, județul Prahova 

UAT Județul 
Prahova   PODTI/POR/POT 

16 Amenajare sens giratoriu intersectie DN1 cu DJ 720 ,comuna 
Florești și orașul Băicoi, județul Prahova 

UAT Județul 
Prahova   PODTI/POR/POT 

17 Reabilitare drumuri județene pietruite și de pământ 
(împietruite - 34,800 km și cu pământ - 31,00 km 

UAT Județul 
Prahova   PODTI/POR/POT 

18 Variantă ocolitoare a drumului naţional DN 1 (E60) în zona 
municipiului Câmpina şi a legăturii dintre drumul naţional DN1 
(E60) şi DJ 102I  

UAT Județul 
Prahova 64.899.119,07 PODTI/POR/POT 

19 Construire variantă ocolitoare oraș Vălenii de Munte  UAT Județul 
Prahova   CNI 

20 Construire traseu Ploiești Comarnic, adiacent autostrăzii UAT Județul 
Prahova   PODTI/POR/POT 

21 Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseului Azuga - 
Bușteni - Gura Vitioarei, prin ”Accesibilizarea golului alpin 
Munții Baiului” și a drumurilor județene DJ 102I, DJ 101T, DJ 
102, DJ 100G” 

UAT Județul 
Prahova   PODTI/POR/POT 

22 Construcția centurii orașului Vălenii de Munte “Variantă 
ocolitoare Vălenii de Munte” 

UAT Județul 
Prahova   PODTI/POR/POT 

23 Construcția centurii orașului Bușteni “Variantă ocolitoare 
Bușteni” 

UAT Județul 
Prahova   PODTI/POR/POT 

24 Construcția centurii orașului Azuga “Variantă ocolitoare Azuga” UAT Județul 
Prahova   PODTI/POR/POT 

25 Construcția centurii orașului Comarnic “Variantă ocolitoare 
Comarnic” 

UAT Județul 
Prahova   PODTI/POR/POT 

26 Construcția centurii orașului Câmpina “Variantă ocolitoare 
Câmpina” 

UAT Județul 
Prahova   PODTI/POR/POT 
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27 Construcția centurii orașului Mizil “Variantă ocolitoare Mizil” UAT Județul 
Prahova   PODTI/POR/POT 

TURISM   

Nr. 

crt. 
Titlu proiect Solicitant 

Valoare 

estimată [lei] 
Sursa de finanțare 

1 Reabilitare, modernizare și punere în valoare Salina Slănic 
 

UAT Județul 
Prahova   POR/PODTI 

2 Aplicație online integrata pentru promovarea județului Prahova 
– N.O.I.- NAȚIUNE, ORIGINE, IDENTITATE în județul Prahova 

UAT Județul 
Prahova  POR/PODTI 

INFRASTRUCTURĂ UTILITĂȚI PUBLICE   

Nr. 

crt. 
Titlu proiect Solicitant 

Valoare 

estimată [lei] 
Sursa de finanțare 

1 Înfiinţare reţea inteligentă de distribuţie gaze naturale în 
județul Prahova - comunele Cocorăştii Mislii, Vâlcăneşti, 
Cosminele, Dumbrăveşti, Vărbilău, Aluniş, Ștefeşti, Bertea şi 
oraşul Slănic 

UAT Județul 
Prahova în 
parteneriat cu 
UAT  

  POR/ PDTI 

2 
Extindere rețele de  utilități: gaze naturale, apă, apă uzată 
 

UAT Județul 
Prahova în 
parteneriat cu 
UAT  

  POR/ PDTI 

3  Sistem de iluminat inteligent pe drumurile județene UAT Județul 
Prahova   POR 
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4 Reabilitare rețele termice Parc Veolia  proiect de termoficare  UAT Județul 
Prahova     

PROIECTE DE MEDIU   

Nr. 

crt. 
Titlu proiect Solicitant 

Valoare 

estimată [lei] 
Sursa de finanțare 

1 

Ecologizare situri poluate istoric, bataluri,  în județul Prahova  

UAT Județul 
Prahova în 
parteneriat cu 
UAT  

  PODD/ 

ALTE PROIECTE  

Nr. 

crt. 
Titlu proiect Solicitant 

Valoare 

estimată [lei] 
Sursa de finanțare 

1 Proiectare și execuție sistem de climatizare cu chillere la Sala 
Marea Unire din imobilul Palatul Culturii 

UAT Județul 
Prahova 400.000,00 Buget CJ 

2 Proiectare și obținere avize pentru Autorizația de construire, 
consolidare Palatul Culturii - Curtea de Apel 

UAT Județul 
Prahova 1.500,000.00  Buget CJ 

3 Lucrări de consolidare Palatul Culturii - aripa ocupată de 
Curtea de Apel 

UAT Județul 
Prahova 12.500.000,00 Buget CJ 

4 Eficientizare energetică a clădirilor publice aparținând 
patrimoniului Județului Prahova 

UAT Județul 
Prahova   POR  

5 Modernizarea transportului public Județean și creșterea 
calității aerului prin utilizarea autobuze CNG cu emisii reduse 
de CO2  

UAT Județul 
Prahova   POR / BERD 
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6 Construire Sala Polivalentă cu minim 16 000 locuri  UAT Județul 
Prahova   POR  

7 Construire și amenajare Parc Tematic  UAT Județul 
Prahova    POR  

8 Conversie parcuri industriale în Parcuri tehnologice în vederea 
reducerii emisiilor de CO2 în parcuri științifice și tehnologice cu 
relevanță pentru domeniile de specializare inteligentă 

UAT Județul 
Prahova ? PODD? POR  

9 Creșterea gradului de digitalizare a unităților de învățământ 
preuniversitar de stat din județul Prahova prin achiziționare de 
echipamente și servicii de conectare și acces Internet” 

UAT Județul 
Prahova   POC 

10 

Incursiune in destinatie prin folosirea tehnologiilor inovative la 
punctul de plecare a turismului, Harti inteligente pentru turism 

UAT Județul 
Prahova în 
parteneriat cu 
UAT  și 
ADPTPH 

  POCID 

11 Aplicatie online integrata pentru promovarea judetului Prahova 
VISIT PRAHOVA 

UAT Județul 
Prahova   POCID 

12 
SISTEM HIBRID DE EFICIENTIZARE ENERGETICĂ FOLOSIND 
ENERGIA GEOTERMALĂ 

UAT Județul 
Prahova în 
parteneriat cu 
UPG   

  PODD 

13 Sisteme video de supraveghere , monitorizare pe teritoriul 
județului Prahova 

UAT Județul 
Prahova   POCID 

14 Consolidarea capacităţii unităţilor de 
învăţământ de stat din judeţul Prahova în vederea gestionării 
situaţiei de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2 

UAT Județul 
Prahova 

  POIM 

15 Sisteme video de supraveghere , monitorizare pe teritoriul 
județului Prahova 

UAT Județul 
Prahova în   PODTI/ POR 
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parteneriat cu 
UAT 

16 

Specializare inteligenta 

UAT Județul 
Prahova în 
parteneriat cu 
UPG Ploiești, 
rafinării și alți 
operatori 
economici 

pregătirea 
proiectelor de 
infrastructură în 
domeniul 
specializării 
inteligente 

POAT  

17 
Sisteme inteligente pentru managementul informațiilor , 
siguranță publică, transport public 

UAT Județul 
Prahova în 
parteneriat cu 
UPG Ploiești 

  POCID 

18 

Reabilitare rețele termice aferente SACET Ploiești pentru 
creștere eficienței energetice în alimentare cu căldură urban 

UAT Județul 
Prahova în 
parteneriat cu 
UAT Municipiul 
Ploiești 

  POR/ PODD 

19 
„Sistem hibrid de eficientizare energetică folosind energia 
geotermală”  

UAT Județul 
Prahova- 
contract de 
asociere 

 POR/ PODD 

20 Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ de stat din 
judeţul Prahova în vederea gestionării situaţiei de pandemie 
generată de virusul Sars-Cov-2 

UAT Județul 
Prahova 

 POS 

21 Creșterea gradului de digitalizare a unităților de învățământ 
preuniversitar de stat din județul Prahova prin achiziționare de 
echipamente și servicii de conectare și acces Internet„ 

UAT Județul 
Prahova  POCID 



 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Competența face diferența! 

 
 www.poca.ro  

 194/501 

 

22 Accesarea finanțării nerambursabile prin programul European 
Local ENergy Assistence etapa I - ELENA, program ce are ca 
scop pregătirea de proiecte in domeniul eficienței energetice și 
a transportului public 

UAT Județul 
Prahova  POR/ PODD 

23 “Construcție bazin de înot olimpic” UAT Județul 
Prahova  POR/ PODD 

24 “Construcție patinoar artificial” UAT Județul 
Prahova  POR/ PODD 

25 “Construcție complex sportiv” UAT Județul 
Prahova  POR/ PODD 

 

Exemple de Fișe de proiecte propuse de UAT-urile din județ  sunt prezentate în ANEXA 1.  

Exemple de Fișe/idei de proiecte propuse de mediul de afaceri din județ  sunt prezentate în ANEXA 2.  

 

6.3. Teme de proiecte propuse de UAT-urile din județul Prahova 2021 – 2027 

 

I. DRUMURI 

Nr. 

crt. 
Denumire U.A.T. Temă de proiect 

Valoare estimată 

[lei] 

1 Municipiul Ploiești Imbunătățirea condițiilor de accesibilitate prin completarea legăturilor inelare 
între zonele Sud si Est  
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2 

Municipiul Ploiești 

Pietonizare și trafic controlat în zona centrală, inclusiv amenajare piste pentru 
biciclete pe traseele prioritare din planul de mobilitate, puncte bike-sharing, 
amenajare zone verzi, zone odihna, zona spectacole, zona comert pentru 
evenimente, iluminat ornamental, wifi, inclusiv dotări și echipamente 

 

3 Municipiul Ploiești Asigurarea accesibilităţii în zona industrială Ploiești Sud, a campusului 
universitar, prin modernizarea pasajului rutier peste CF Gara de Sud.  

4 Municipiul Ploiești Construcție pasaj pe str. Rafov  
5 Municipiul Ploiești Completare legături Nord-Est, inclusiv reabilitare strada Ștrandului și 

amenajare P+R  

6 Municipiul Ploiești Lărgire la 4 benzi DN 72 și pasaj peste CF  
7 Municipiul Câmpina Consolidare B-dul Carol I de la intersecția cu strada Siret până la pod Lunca 

Cornului  

8 Municipiul Câmpina Consolidare strada Plevnei  
9 

Municipiul Câmpina 
Construirea unui drum ocolitor prin cartierul Slobozia paralel cu râul Doftana 
până la ieșirea din oraș către comuna Valea Doftanei în scopul 
descongestionării traficului pe străzile Calea Doftanei și Voila 

 

10 Oraș Azuga Drumul Stânelor în orașul Azuga  15.000.000 
11 

Oraș Breaza 
Reabilitarea infrastructurii rutiere (în Breaza există 3 drumuri județene, iar 2 
dintre acestea necesită intervenții de reabilitare a covorului asfaltic și 
edificare a rigolelor și a trotuarelor) 

 

12 Oraș Plopeni Realizare trotuare DJ 102 ( tronsonul cuprins între bariera CF Ploiești-Slănic, 
biserica Înalțarea Domnului)  

13 

Oraș Urlați 

Modernizare străzi faza a -III-a: Str. Lalelelor, Macului, Liliacului, Maceșului, 
Viorelelor, Fundătura Crizantemelor, Crizantemelor - Bretea 1, Str. Mihai 
Viteazu (cartier Tineretului), Socului (Bretea dreapta + Bretea Stânga), 
Arioneștii Noi 

6.224.103 

14 Oraș Urlați Reabilitare și modernizare străzi, faza IV 42 km   
15 Comuna Adunați Prelungirea drumului DC 112 / Legătura cu localitatea Talea  
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16 Comuna Adunați Cadastrarea drumurilor publice  
17 Comuna Adunați Asfaltarea tuturor străzilor secundare  
18 Comuna Adunați Amenajarea de trotuare in zona cetrala a localitatii  
19 Comuna Adunați Amenajearea unui cartier dedicat tinerilor (zona Borungoci)  
20 Comuna Adunați Plantarea de arbori pe toată distanța intrării în localitate  
21 Comuna Albești-

Paleologu Modenizare drumuri de interes local sat Cioceni  

22 Comuna Albești-
Paleologu Modenizare drumuri de interes local satele Albești-Muru și Vadu-Părului  

23 Comuna Albești-
Paleologu Înființare trotuare și dispozitive preluare ape pluviale pe DN1B, DN1D, DJ1102C  

24 Comuna Albești-
Paleologu Înființare trotuare satele Albești-Muru și Vadu-Părului  

25 Comuna Albești-
Paleologu Înființare trotuare sat Cioceni  

26 Comuna Blejoi Documentație tehnică privind asigurarea siguranței rutiere la intersecția str. 
Găgeni (DJ 102) cu str. Hortensiei (de 107) 5.960.000 

27 Comuna Brebu Prelungirea drumului din satul Pietriceaua până la fosta cabana Nicolae 
Ceaușescu pentru trnsformarea zonei în obiectiv de interes turistic  

28 Comuna Brebu Îmbunătățirea infrastructurii căii de comunicație rutieră în satele Pietriceaua 
și Podu Cheii  

29 Comuna Boldești-
Grădiștea  Modernizare drumuri sătești în comună  

30 Comuna Boldești-
Grădiștea  Amenajare trotuare pietonale pe DJ 102 D  

31 Comuna Brazi Construire sens giratoriu DN1-DJ104P Negoiești  
32 Comuna Brazi Construire sens giratoriu DJ140-DJ101G  
33 Comuna Bucov Modernizare drumuri comunale pe raza comunei Bucov 8.000.000 
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34 Comuna Bucov Modernizare străzi, execuție trotuare, dalare, podețe  5.000.000 
35 Comuna Bucov Amenjare sens giratoriu , sat Chițorani, comuna Bucov, jud. Prahova  
36 Comuna Bucov Pasaje pietonale subterane 1.000.000 
37 Comuna Bucov Amenajarea malului râului Teleajen în zona cartier tineret și zona industrială  5.000.000 
38 Comuna Cerașu MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI  ÎN COMUNA CERAȘU, JUDEȚUL PRAHOVA”  
39 Comuna Cocorăștii Colț MODERNIZARE DRUMURI SATU DE SUS, CHESNOIU-GHIOLDUM, COCORĂȘTII 

GRIND, PERSUNARI, ÎN COMUNA COCORĂȘTII COLȚ 955.208,54 

40 Comuna Dumbrava Reabilitare, consolidare și modernizare drumuri de interes local  
41 Comuna Dumbrava Modernizarea drumurilor de exploatație agricolă  
42 Comuna Dumbrava Inființarea de perdele de protecție a drumurilor comunale și judetene  
43 Comuna Dumbrăvești Modernizarea drumurilor comunale și sătești  
44 Comuna Dumbrăvești Amenajarea drumurilor în extravilanul localității  
45 Comuna Dumbrăvești Pod rutier peste pârâul Vărbilau amplasat pe DC 16  
46 Comuna Dumbrăvești Asfaltare strazi din centrul comunei (stadiul actual pământ și piatră)  
47 Comuna Filipeștii de 

Târg Modernizare strada Alunului și strada Sportului 366.094 

48 Comuna Filipeștii de 
Târg 

Construire trotuare, șanțuri betonate și rigole carosabile în satele Ungureni și 
Brătășanca 6.988.805 

49 Comuna Filipeștii de 
Târg 

Amenajare trotuare, șanțuri betonate și rigole carosabile pe DJ 107P, DJ 101I, 
DC 112C si Ds 205 satul Filipeștii de Târg 9.872.045 

50 Comuna Filipeștii de 
Târg Modernizare strada Brazilor și drum de exploatare DE 1949/12  620.680 

51 Comuna Filipeștii de 
Târg Modernizare drumuri de exploatare DE 110, DE 238, Ds 1455 964.773 

52 Comuna Gornet- Cricov Asfaltare drumuri de interes local în comuna Gornet-Cricov  
53 Comuna Gornet- Cricov Drumuri de exploatație agricolă  
54 Comuna Gornet- Cricov Punți și podețe peste răul Sărățica  
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55 Comuna Gornet- Cricov Podțt la intersecția străzilor Silozului și Intrarea Ciubuc cu strada Principală în 
satul Coserele  

56 Comuna Gornet- Cricov Pod peste râul Cricov spre DJ102 L  de la Str Stadionului   
57 Comuna Gornet- Cricov Modernizare intersecție DJ 102 C- DJ 102 R  
58 Comuna Gornet- Cricov Trotuare  
59 Comuna Gornet- Cricov Rigole betonate  
60 Comuna Gornet- Cricov Regularizarea  râului Sărățica  
61 Comuna Iordăcheanu Lucrări de asfaltare drumuri de interes local în comuna Iordacheanu  
62 Comuna Iordăcheanu Modernizare drumuri locale și comunale în comuna Iordacheanu  
63 Comuna Iordăcheanu Reabilitare și modernizare drumuri agricole pe raza comunei Iordacheanu  
64 

Comuna Lipănești 
MODERNIZARE  INFRASTRUCTURĂ  DRUMURI COMUNALE îN COMUNA LIPĂNEȘTI, 
JUDEȚUL PRAHOVA  23 km  

65 Comuna Lipănești CONSTRUIRE  PASARELA  DN1 A ÎN 3 PUNCTE    
66 Comuna Măgurele Amenajare trotuare, rigole și acostamente de-a lungul DJ 231 în comuna 

Măgurele 
1.550.973 

67 Comuna Mănești Modernizare drumuri de interes local prevăzute cu șanțuri cu rigole din beton, 
piste de biciclete și alei pietonale în comuna Mănești 

 

68 Comuna Plopu  AMENAJARE ACOSTAMENTE ȘANȚURI ȘI PODEȚE DIN BETON PE DRUMUL 
JUDEȚEAN DJ 102 E 

 

69 Comuna Plopu REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ȘI COMUNALE  DIN SATELE 
PLOPU ȘI NISIPOASA, COMUNA PLOPU, JUDEȚUL PRAHOVA 

 

70 
Comuna Plopu 

REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ȘI COMUNALE  DIN SATELE 
HARSA ȘI GALMEIA, COMUNA PLOPU, JUDEȚUL PRAHOVA,  

71 
Comuna Plopu 

AMENAJAREA UNUI SENS GIRATORIU PE DRUMUL JUDEȚEAN DJ 102 E IN SATUL 
NISIPOASA, COMUNA PLOPU, JUD. PRAHOVA  

72 Comuna Plopu MODERNIZAREA DRUMURILOR AGRICOLE  
73 Coumna Predeal -Sărari Modernizarea drumurilor comunale și a ulițelor sătești în comuna Predeal-

Sărari, județul Prahova  
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74 Coumna Predeal -Sărari Construcția și reabiliatarea podurilor, podețelor și punților pietonale în 
comuna Predeal-Sărari, jude6ul Prahova  

75 Comuna Provița de Jos Construire pod peste pârâul Provița și apărare mal, punct Nedelci, zona romi 1.500.000  
76 Comuna Provița de Jos Reabilitare platformă pod Șantiera   
77 Comuna Puchenii Mari Amenajare intersecție DS 293, DS 353 cu DN 1 pentru realizarea accesibilitatii 

in satul Miroslavesti  

78 
Comuna Puchenii Mari 

Amenjare intersectie DS 119 cu DN 1 și DJ 140 pentru realizare acces în zona 
pieței agro-alimentare și trecere pentru pietoni la nivel pe DN 1 zona 
Dispensarul Uman și Primăria Puchenii Marii 

 

79 Comuna Puchenii Mari Amenajarea tuturor trecerilor de pietoni la nivel DN 1  
80 Comuna Șirna ASFALTARE DRUMURI SĂTEȘTI COMUNA ȘIRNA  
81 Comuna Șirna ASFALTARE DRUM COMUNAL 101A ÎN PARTENERIAT CU UAT POIENARII BURCHII  
82 Comuna Târgșoru Vechi Înființare trotuare şi rigole aferente DJ 129 și DJ 140 – sat Strejnicu (strada 

Negoieşti) 
 

83 Comuna Târgșoru Vechi Modernizare drumuri de interes local în comuna Târgşoru Vechi  
84 Comuna Tinosu Reabilitare (reparaţii) şi modernizare (asfaltare) drumuri în comuna Tinosu  
85 

Comuna Tomșani 
Amenajare rigole carosabile, şanţuri betonate, trotuare şi poduri în comuna 
Tomşani 5.981.421 

86 Comuna Tomșani Asfaltare Strat 2 Drumuri Săteşti, comuna Tomşani 1.990.051,2 
87 Comuna Valea 

Călugarească 
Modernizare drumuri de interes local 2.000.000 

88 Comuna Valea 
Călugarească 

Modernizare șanturi și construcții conexe  4.889.296 

89 Comuna Valea 
Călugarească 

Refacere drumuri afectate de calamități 2.755.000 

90 Comuna Valea 
Călugarească 

Modernizare șanturi și construcții conexe  4.889.296 
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91 Comuna Valea 
Călugarească Punte pietonală   

92 Comuna Valea 
Călugarească Amenajare platforme pietonale în centru civic com. Valea Călugărească 181.883 

93 Comuna Valea 
Călugarească Amenajare intersecție zona stadion 125.636 

94 Comuna Vâlcănești Modernizare  si asfaltare  drumuri comunale  
95 Comuna Vâlcănești Realizare  alei pietonale  și trotuare în comuna Vâlcănești   

 

II. APĂ, CANAL 

Nr. 

crt. 
Denumire U.A.T. Temă de proiect 

Valoare estimată 

[lei] 

1 Municipiul Câmpina Construirea și reabilitarea reţelei de canalizare    

2 Oraș Breaza Reabilitarea și extinderea infrastructurii utilităților publice (apă, canal, 
gaze naturale)  

3 Oraș Urlați Extindere rețele canalizare Orașul Urlați 42 km  
4 Oraș Urlați Extindere rețea apă strada Valea Seman și punct Cerceloiu 4 km  
5 Oraș Urlați Forare puțuri apă, 3 foraje, parc Bellu  
6 Comuna Adunați Înființarea rețelei de canalizare sau amplasarea de fose ecologice  
7 Comuna Adunați Canalizarea albiilor râurilor și pârâurilor  
8 Comuna Albești-

Paleologu 
Înființare sistem centralizat de alimentare cu apă în satele Albești-Muru și 
Vadu-Părului  
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9 
Comuna Brazi 

Construire bazin vane de retenție, cămin de vane și lucrări conexe ȋn 
vederea creșterii capacitătii de pompare a apelor uzate menajere ȋn satul 
Bătești (SP4) 

833.000 

10 Comuna Bărcănești Reabilitare și extindere rețea de alimentare cu apă potabilă în comuna 
Bărcănești pe o lungime de 14.798 ml  

11 Comuna Bărcănești Sistem de canalizare menajera și epurare a apelor- rețea canalizare pe o 
lungime de 39965 ml  

12 Comuna Boldești-
Grădiștea  

Extindere rețea de alimentare cu apă și modernizare stație pompe  

13 Comuna Brebu Construcție rezervor suplimentar de apă potabilă în comuna Brebu  
14 Comuna Brebu Modernizare, extindere și reabilitare sistem de alimentare cu apă potabilă  
15 Comuna Brebu Captare apă sărată și înființare centru terapeutic  
16 Comuna Bucov Modernizare și extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare 2.600.000 
17 Comuna Bucov Modernizare Canale HC 104, HC 107, extindere și modernizare   canalizare în 

comuna Bucov 
9.000.000 

18 Comuna Bucov Modernizare și extindere stație de epurare cu treaptă chimică și mărire a 
capacității la  20.000 de locuitori  

3.000.000 

19 
Comuna Bucov 

Studiu de fezabilitate, Proiectare tehnică, Achizitie și montaj panouri 
fotovoltaice la doua Stații de pompare și  tratare a apei și Stația de epurare 
a apei, aparținând comunei Bucov, jud. Prahova 

1.000.000 

20 Comuna Cerașu INFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA CERAȘU, JUDEȚUL 
PRAHOVA”  

21 Comuna Cocorăștii Colț EXTINDERE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL GHIOLDUM  
22 Comuna Cocorăștii Colț REALIZARE PUȚ FORAT DE MARE ADÂNCIME PENTRU SISTEMUL DE 

ALIMENTARE CU APĂ  

23 Comuna Cocorăștii Colț SISTEM CANALIZARE SAT PIATRA, CU REFACERE RIGOLE ȘI PODEȚE  
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24 Comuna Dumbrava Înființare rețea de alimnetare, stație de tratare și pompare apă potabilă sat 
Trestienii de Jos  

25 Comuna Dumbrava Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în comuna Dumbrava, 
satele Ciupernița și Cornu de Sus  

26 Comuna Dumbrava Înființare sistem de canalizare și  stație de epurare  ape uzate sat Zanoaga 
și rețea de canalizare în sat Trestienii de Sus  

27 
Comuna Dumbrăvești 

Punerea în valoare a potențialului izvorului de apă sulfuroasă din punctul 
Glod prin construirea unor spații de tratament și odihnă, parteneriat public-
privat 

 

28 Comuna Dumbrăvești Înființare Rețele de canalizare în satele Plopeni, Găvănel, Sfârleanca, 
Mălăieștii de Sus 

 

29 
Comuna Dumbrăvești 

Regularizarea și ecologizarea cursului de apă al pârâului Vărbilau și râului 
Teleajen – în zona satelor Dumbrăvești – Sfărleanca – Găvănel – în vederea 
protejării proprietăților private și domeniului public - parteneriat 

 

30 Comuna Dumbrăvești Lucrări de regularizare a albiei pârâului Cosmina și apărării de maluri pentru 
prevenirea sș reducerea consecințelor inundațiilor  

31 Comuna Dumbrăvești Lucrări de regularizare a albiei pârâului Teleajen și apărării de maluri 
pentru prevenirea și reducerea consecințelor inundațiilor  

32 Comuna Fântânele Extindere rețele de apă și canalizare – etapa a II-a, Comuna Fântânele, 
județul Prahova.  

33 Comuna Filipeștii de 
Târg 

Realizare sistem canalizare și stație de epurare a apelor în comuna Filipestii 
de Târg 47.325.315 

34 Comuna Gornet- Cricov Sursă alternativă pentru sistemul de alimentare cu apă  
35 Comuna Gornet- Cricov Bazine  de captare a sursei de  apă sărată   existentă în satul  Dobrota   
36 Comuna Gornet- Cricov Inființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Gornet-Cricov  
37 Comuna Gura Vadului Extindere rețea de canalizare și apă  
38 Comuna Iordăcheanu Inființare minigospodărie apă în satul Vărbila, comuna Iordacheanu  
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39 Comuna Iordăcheanu Modernizare rețea de distribuție apă potabilă existentă în comuna 
Iordacheanu  

40 Comuna Iordăcheanu Extindere sistem canalizare menajeră în satele Plavia, Iordăcheanu, Mocești  
41 Comuna Iordăcheanu Infiintare sistem canalizare menajeră în satele Valea Cucului, Străoști, 

Vărbila, comuna Iordăcheanu 
 

42 Comuna Iordăcheanu Extindere sistem canalizare menajera in satele Plavia, Iordacheanu, Mocesti  
43 Comuna Iordăcheanu Imbunătățirea calității apei potabile  
44 

Comuna Lipănești 
EXTINDERE   REȚEA  CANALIZARE  APE  MENAJERE  FAZA II ÎN COMUNA 
LIPĂNEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA 22 km  

45 Comuna Măgurele Rețea de canalizare în comuna Măgurele 23.441.144 
46 Comuna Mănești Realizare sistem de canalizare și stație de epurare în sistem centralizat în 

comuna Mănești 
 

47 Comuna Plopu EXTINDERE ȘI MODERNIZARE REȚEA DE DISTRIBURIE APĂ POTABILĂ  DIN 
COMUNA PLOPU, JUDEȚUL PRAHOVA 

 

48 Comuna Plopu EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATELE HÂRȘA ȘI GALMEIA DIN COMUNA 
PLOPU, JUDEȚUL PRAHOVA 

 

49 Comuna Plopu IMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII APEI POTABILE  
50 Coumna Predeal -Sărari Extinderea rețelei de alimentare cu apă în satele Sărari, Zimbroaia și 

Tulburea în comuna Predeal-Sărari, județul Prahova  

51 Comuna Predeal -Sărari Inființare rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de 
epurare în comuna Predeal-Sărari, județul Prahova  

52 Comuna Puchenii Mari Extindere rețele de apă și canalizare la nivelul întregii localități  
53 Comuna Scorțeni Dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă potabilă prin execuția unui 

foraj de apă și a unui bazin de colectare a apei în satul Scorțeni  

54 Comuna Șirna Sistem de canalizare în satele Varnița, Șirna, Tăriceni  
55 Comuna Târgșoru Vechi MODERNIZARE ŞI MĂRIRE CAPACITATE STAŢIE DE EPURARE – SAT STREJNICU  
56 Comuna Târgșoru Vechi Extindere rețea canalizare menajeră în satele Strejnicu, Târgşoru Vechi, 

Stănceşti şi Zahanaua  
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57 Comuna Târgșoru Vechi ÎNFIINTAREA UNEI NOI STAŢII DE POMPARE, BAZIN ŞI FORAJ ÎN SATUL 
TÂRGŞORU VECHI  

58 Comuna Tinosu Extindere reţea canalizare în comuna Tinosu  
59 Comuna Tinosu Extindere reţea alimentare cu apă în comuna Tinosu  
60 Comuna Tomșani Extindere reţea de canalizare 7.648.646 
61 Comuna Tomșani Extindere reţea alimentare apă în  în comuna Tomşani  
62 Comuna Valea 

Călugarească Modernizare stație apă Pantazi, com.Valea Călugarească   

63 Comuna Valea Doftanei Construire bazine de denisipare, filtrare și tratare a apei potabile aferente 
captărilor de apa din Valea Doftanei 

 

64 Comuna Valea Doftanei Inființare rețea canalizare în comuna Valea Doftanei  
65 Comuna Vâlcănești Extindere rețea de  canalizare iî comuna Vâlcănești  

 

 

III. GAZE 

Nr. 

crt. 
Denumire U.A.T. Temă de proiect 

Valoare estimată 

[lei] 

1 Oraș Breaza Reabilitarea și extinderea infrastructurii utilităților publice (apă, canal, 
gaze naturale)  

2 Oraș Urlați Extindere rețele gaze Orașul Urlați 35 km  
3 Comuna Adunați Inființarea rețelei de distrubuție gaze - branșamente   
4 Comuna Albești-

Paleologu 
EXTINDEREA REȚELEI DE GAZE NATURALE  
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5 Comuna Albești-
Paleologu 

Extindere conductă gaze naturale în satele Albești-Paleologu, Albești-Muru 
și Vadu-Părului  

6 Comuna Boldești-
Grădiștea  Inființare sistem inteligent distributie gaze naturale în comună  

7 Comuna Brazi Construire rețea gaze ȋn satul Stejaru 1.190.000 
8 Comuna Brebu Prelungire conductă gaz (1km) în satul Podu Cheii  
9 Comuna Bucov Înfiintare retea de gaze naturale  sat Bighilin,  comuna Bucov 700.000 
10 Comuna Bucov Extinderea rețelei  de gaze naturale în satele Bucov, Pleașa, Chițorani, 

Valea Orlei,  comuna Bucov, jud. Prahova 400.000 

11 Comuna Cocorăștii Colț EXTINDERE REȚEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA COCORĂȘTII 
COLȚ, SAT SATU DE SUS 543.554,59 

12 Comuna Cocorăștii Colț EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU GAZE ÎN SATUL PIATRA   
13 Comuna Dumbrava Inființare rețea de distribuție gaze naturale în  satele Zanoaga, Trestienii de 

Sus, Trestienii de Jos  

14 Comuna Dumbrava Extinderea rețelei de gaze naturale în satele Dumbrava, Ciupelnița, Cornu 
de Sus ( străzile laterale)  

15 Comuna Dumbrăvești Inființarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale în județul 
Prahova  

16 Comuna Fântânele Realizarea rețelei de alimentare cu gaze naturale în comuna Fântânele, 
județul Prahova  

17 Comuna Gornet- Cricov Inființare rețea de gaze în comuna Gornet-Cricov;  
18 Comuna Gura Vadului Inființarea rețea distribuție gaze naturale  
19 Comuna Iordăcheanu Extindere sistem de distribuție gaze naturale în satele Valea Cucului, 

Străoști, Vărbila, comuna Iordăcheanu  

20 Comuna Poiana 
Câmpina Extindere rețea distribuție gaze naturale în cătun Măgura  

21 Comuna Plopu EXTINDERE ȘI MODERNIZARE REȚEA DE DISTRIBURIE GAZE NATURALE DIN 
COMUNA PLOPU, JUDEȚUL PRAHOVA  
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22 Coumna Predeal -Sărari Extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale în comuna Predeal-Sărari, 
județul Prahova  

23 Comuna Provița de Jos Extindere rețea gaze naturale în comuna Provița de Jos 15.000.000 
24 Comuna Scorțeni Extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale în comuna Scorțeni și 

satele Bordenii Mari, Bordenii Mici și Scârca  

25 Comuna Șirna SISTEM DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE ÎN LOCALITATEA HABUD, 
BRĂTEȘTI, COMUNA ȘIRNA 4.507.122,60 

26 Comuna Tinosu  Extindere reţea alimentare cu gaze naturale în comuna Tinosu  
27 Comuna Valea 

Călugarească Extindere rețele gaze în comuna Valea Călugărească  

28 Comuna Valea Doftanei Inființare rețea gaze naturale în comuna Valea Doftanei  
29 Comuna Vâlcănești Inființare rețea de  distribuție  gaze naturale   

  

IV. ȘCOLI ȘI GRĂDINIȚE 

Nr. 

crt. 
Denumire U.A.T. Temă de proiect 

Valoare estimată 

[lei] 

1 Oraș Azuga Înființare centru de zi pentru copii de tip after school în orașul Azuga 4.000.000 

2 Oraș Azuga Dotarea cu microbuze școlare pentru elevii din învățamântul primar, 
gimnazial și liceal din orașul Azuga 1.000.000 

3 Oraș Azuga Dotarea cu echipamente, bază de date, soft, platforme digitale a Liceului 
Teoretic Azuga 1.000.000 

4 Oraș Urlați Modernizare acoperiș corp principal Școala Canuta Ionescu  
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5 Oraș Urlați Consolidare, modernizare și dotare Corp 2, Școala Canuta Ionescu (sală 
sport)  

6 Oraș Urlați Modernizare clădire veche Liceul Brâncoveanu Vodă (tâmplărie și acoperiș)  
7 Oraș Urlați Modernizare acoperiș Gradinița Clopoțica  
8 Oraș Urlați Modernizare cladire veche Liceul Brancoveanu Voda (tamplarie si acoperis)  
9 Comuna Adunați Modernizarea școlii și a grădiniței comunale   
10 Comuna Boldești-

Grădiștea  Construirea unei grădinițe sau a unei unități de tip After-school  

11 Comuna Bucov Modernizare școli și grădinite cu scopul   eficientizării energetice 2.500.000 
12 Comuna Cerașu Sala de sport școlară la Școala Profesională Cerașu în comuna Cerașu, Jud. 

Prahova  

13 Comuna Cocorăștii Colț EXECUTAREA DE LUCRĂRI DE ETAJARE ȘI RECOMPARTIMENTARE A GRĂDINIȚEI 
DIN COCORĂȘTII COLȚ  

14 Comuna Dumbrava Reabilitare, consolidare,modernizare și dotare Școala Gimnazială Invățător 
Dinu Nicolae local 2 sat Dumbrava  

15 Comuna Dumbrava Reabilitare, consolidare,modernizare și dotare Grădinița cu program normal 
sat Dumbrava, comuna Dumbrava  

16 Comuna Dumbrava Reabilitare, consolidare,modernizare și dotare Grădinița cu program normal 
sat Ciupelnița, comuna Dumbrava  

17 Comuna Dumbrava Reabilitare, consolidare,modernizare și dotare Grădinița cu program normal 
sat Zănoaga, comuna Dumbrava  

18 Comuna Dumbrăvești Modernizare Școala Gimnazială Erou Sergent Grigore Ioan, necesar extindere 
săli de curs  

19 Comuna Dumbrăvești Construire gradiniță în satul Mălăeștii de Jos  
20 Comuna Dumbrăvești Amenajare spații de joacă și recreere la grădinițele din comună  
21 Comuna Fântânele Modernizare școală și grădiniță în comuna Fântânele, județul Prahova  
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22 Comuna Filipeștii de 
Târg 

Construire sală de sport pentru școala gimnazială Filipeștii de Târg, terenuri 
de sport, alei pietonale și carosabile, spațiu parcare, împrejmuire, 
bransamente utilități, organizare de șantier 

18.218.149 

23 Comuna Filipeștii de 
Târg 

Amenajare curte Școala Brătășanca teren multisport 390.000 

24 Comuna Filipeștii de 
Târg 

Amenajare curte Scoala Filipeștii de Targ teren multisport 420.000 

25 Comuna Filipeștii de 
Târg 

Amenajare teren sport școala Mărgineni cu gazon sintetic 145.000 

26 Comuna Gornet- Cricov Reabilitarea termică energetică a tuturor instituțiilor publice și a 
obiectivelor educaționale (școli, grădinițe) 

 

27 Comuna Gura Vadului Inființare gradiniță cu program prelungit  
28 Comuna Iordăcheanu Execuție termosistem Școala generală clasele I-VIII sat Mocești, comuna 

Iordăcheanu 
 

29 
Comuna Iordăcheanu 

Construire gradiniță cu program prelungit sat Iordăcheanu, comuna 
Iordăcheanu  

30 Comuna Măgurele Reabilitare și modernizare interior Școala Gimnazială Măgurele 2.155.058 
31 Comuna Plopu CONSTRUIRE CENTRU DE DESFĂȘURARE ACTIVITĂȚII DIDACTICE DE TIP 

“ŞCOALA DUPĂ ŞCOALĂ  

32 Comuna Plopu CONSOLIDARE, REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE ȘCOALA 
DIN SATUL HÂRȘA, COMUNA PLOPU, JUDEȚUL PRAHOVA  

33 Comuna Plopu REALIZARE DE GRĂDINIȚE CU PROGRAM PRELUNGIT  
34 Coumna Predeal -Sărari Modernizarea școlilor în satele Predeal și Vitioara de Sus în comuna Predeal-

Sărari, județul Prahova  

35 Coumna Predeal -Sărari Dotarea cu mobilier și material didactic a școlilor și grădinițelor în comuna 
Predeal-Sărari, județul Prahova  
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36 
Comuna Provița de Jos 

Proiect integrat Reabilitare Școala cu clasele I-IV din satul Dragăneasa: 
modernizare clădire școală, creare centru after school, creare centru 
promovare tradiții locale 

1.500.000 

37 Comuna Puchenii Mari Reabilitare/construire Școală Gimnazială în satul Puchenii Moșneni  
38 Comuna Puchenii Mari Construire gradiniță în satul Puchenii Moșneni  
39 

Comuna Scorțeni 
Reabilitare corp Școala din sat Sârca și corpul B al Școlii din satul Scorțeni în 
vederea obținerii avizului ISU  

40 
Comuna Șirna 

EXTINDERE, REABILITARE, RECOMPARTIMENTARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE 
CLĂDIRE ȘCOALĂ NOUĂ, SAT TĂRICENI, COMUNA ȘIRNA, JUDEȚUL PRAHOVA 6.547.202,79 

41 
Comuna Târgșoru Vechi 

CONSTRUIRE GRADINIŢĂ NOUĂ PENTRU COPII, PE AMPLASAMENTUL FOSTEI 
PRIMĂRII, ÎN SATUL STREJNICU  

42 
Comuna Târgșoru Vechi 

ÎNFIINȚAREA UNEI GRĂDINIȚE CU PROGRAM PRELUNGIT PRIN ACHIZIȚIONAREA 
UNEI CLĂDIRI ÎN SATUL STREJNICU  

43 Comuna Târgșoru Vechi Construire sală de sport școala gimnazială Strejnicu  
44 Comuna Tinosu Construire grădiniţă în comuna Tinosu  
45 Comuna Tinosu Realizare Sistem integrat de producție energie electrică prin panouri 

fotovoltaice la unităţile de învăţământ din comuna Tinosu  

 

V. CĂMINE CULTURALE 

Nr. 

crt. 
Denumire U.A.T. Temă de proiect 

Valoare estimată 

[lei] 

1 Comuna Boldești-
Grădiștea  Reabilitare termică cămin cultural sat Grădiștea  

2 Comuna Bucov D.a.l.i., p.t.  execuție extindere și modernizare cămin cultural sat Chițorani  1.500.000 
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3 Comuna Dumbrava Reabilitare, consolidare, modernizare, extindere și dotare Cămin Cultural 
Zănoaga  

4 Comuna Filipeștii de 
Târg 

Reabilitare,modernizare și dotare Cămin Cultural Comuna  Filipeștii de Târg, 
sat Filipeștii de Târg, județul Prahova 1.718.651 

5 Comuna Gornet- Cricov Centru de zi sau camin de bătrâni  
6 Comuna Gornet- Cricov Modernizarea căminelor culturale din satele Gornet-Cricov, Dobrota și 

Coserele  

7 Comuna Iordăcheanu Modernizare cămin cultural sat Valea Cucului, comuna Iordăcheanu  
8 Comuna Plopu CONSOLIDARE , REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE CĂMIN 

CULTURAL  ÎN COMUNA PLOPU, JUDEȚUL PRAHOVA   

9 Coumna Predeal -Sărari Reabilitarea și dotarea căminului cultural din satul Vitioara de Sus în 
comuna Predeal-Sărari, județul Prahova   

10 Coumna Predeal -Sărari Dotarea căminelor culturale din satele Predeal și Poienile în comuna 
Predeal-Sărari, județul Prahova   

11 Comuna Șirna CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL SAT TĂRICENI, COMUNA ȘIRNA, JUDEȚUL 
PRAHOVA 4.318.822,55  

 

VI. PARCURI ȘI LOCURI DE JOACĂ 

Nr. 

crt. 
Denumire U.A.T. Temă de proiect 

Valoare estimată 

[lei] 

1 Municipiul Câmpina Amenajarea parcului municipal ca parc tematic  

2 Municipiul Câmpina Reabilitarea spațiilor verzi din proximitatea Castelului Iulia Hașdeu și 
crearea unui parc tematic de știință/istoric  
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3 

Oraș Sinaia 

Reconfigurare urbanistică în zona parcului central și realizarea unei zone 
pietonale cu acces carosabil restricționat între intersecția Bdul Carol I – 
Str.Aosta și intersecția Bdul Ferdinand, inclusiv realizarea unui pasaj auto 
subteran de legătură între Bdul Carol I și str. Eroilor 

73.500.000 

4 Oraș Sinaia Regenerare urbană zona Zgârbura prin realizarea de parcuri publice, zone 
de promenadă și incubator de afaceri 24.500.000 

5 Oraș Urlați Amenajare și dotare parc Bellu  
6 Oraș Urlați Amenajare parc și loc de joacă, pe amplasamentul fostului obor  
7 Comuna Adunați Parc Aventura  
8 Comuna Albești-

Paleologu Parc de joacă sat Cioceni  

9 Comuna Boldești-
Grădiștea  Inființare locuri de joacă pentru copii  

10 Comuna Bucov S.F., P.T., execuție parcuri de joacă în  satele Bucov, Chițorani, Pleașa, 
Bighilin, comuna Bucov  2.000.000 

11 Comuna Cocorăștii Colț AMENAJARE SPAȚIU DE JOACĂ ÎN SATUL PIATRA  
12 Comuna Dumbrava Amenajare parc public sat Dumbrava- Primărie/Peco  
13 Comuna Dumbrava Amenajare loc de joacă pentru copii sat Cornu de Sus  
14 Comuna Dumbrava Amenajare loc de joacă pentru copii sat Zănoaga  
15 Comuna Dumbrăvești Amenajare spații de joacă și recreere la grădinițele din comună  
16 Comuna Dumbrăvești Amenajare și dotare parc comunal în satul Găvănel (15 ha)  
17 Comuna Filipeștii de 

Târg Amenajare parcul tineretului Filipeștii de Târg 1.800.000 

18 Comuna Gornet- Cricov Parcuri și locuri de joacă pentru copii în satele aparținătoare comunei  
19 Comuna Gornet- Cricov Amenajare LAC BATAL ca zonă de agreement și parc  
20 Comuna Iordăcheanu Realizare parc multifuncțional în satul Valea Cucului, comuna Iordăcheanu  
21 Comuna Plopu AMENAJARE SPAȚII DE JOACĂ PENTRU COPIII DIN COMUNA PLOPU   
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22 Coumna Predeal -Sărari Amenajare și dotare centre de joacă și recreere pentru copii în comuna 
Predeal-Sărari, județul  Prahova  

23 Comuna Puchenii Mari Amenajare parc în satul Pietroșani  
24 Comuna Puchenii Mari Amenajare parc în satul Miroslăvești  
25 Comuna Șirna Proiectarea și amenajarea a 3 parcuri în satele Varnița, Hăbud, Brătești  
26 Comuna Târgșoru Vechi CONSTRUIRE PARC AGREMENT ÎN SATUL STREJNICU  
27 Comuna Tomșani Amenajarea unui parc în cartierul de locuinţe din comuna Tomşani, sat 

Sătucu. 1.500.000 

28 Comuna Valea Doftanei Amenajarea parcului de relaxare si picnic Popas din zona Paltinu în 
suprafață de 5 ha  

 

Propuneri de proiecte în județul Prahova transmise de UAT-uri în februarie/martie 2021: 

Nr. 

crt. 
Denumire U.A.T. Temă de proiect Observații 

1 Comuna Predeal Sărari Extindere sau înființare rețea alimentare cu gaze în Comuna Predeal Sărari, 
Județul Prahova Axa prioritară 8 

2 Comuna Predeal Sărari Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a 
energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ  

3 Comuna Predeal Sărari Amenajare bază sportivă în Comuna Predeal Sărari  

4 Comuna Predeal Sărari Reabilitare, modernizare și dotare + teren sport la Școala Gimnazială  
„Mănăstireanu Mihai”, sat Predeal, comuna Predeal Sărari  

5 Comuna Predeal Sărari Modernizare rețea de iluminat public prin utilizarea panourilor solare  
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6 Comuna Predeal Sărari Dotarea cu mobilier și material didactic a școlilor și grădinițelor în comuna 
Predeal Sărari  

7 Comuna Predeal Sărari Regularizare, decolmatare, apărări de maluri, curs pârâu Tulburea în comuna 
Predeal- Sărari  

8 Comuna Predeal Sărari Reabilitarea și dotarea Căminului Cultural din satul Vitioara de Sus  

9 Comuna Predeal Sărari Dotarea cu echipamente informatice în vederea îmbunătățirii serviciilor din 
cadrul administrației publice locale în comuna Predeal Sărari  

10 Comuna Predeal Sărari Lucrări de reabilitare pod peste râul Sărățel (Vitioara de Sus)  

11 Comuna Predeal Sărari Construcție alei pietonale, șanțuri și rigole pe raza comunei Predeal Sărari  
12 Comuna Predeal Sărari Asigurarea bazei tehnico - materiale pentru intervenții în caz de situații de 

urgență (tractor cu remorcă), în comuna Predeal Sărari  

13 Comuna Predeal Sărari Modernizare și întreținere sistem rutier în comuna Predeal Sărari  
14 Comuna Predeal Sărari Înființare sistem de alimentare cu apă în satele Sărari, Zâmbroaia, Tulburea, 

comuna Predeal Sărari  

15 Comuna Predeal Sărari Construire și dotare dispensar uman, comuna Predeal Sărari  
16 Comuna Predeal Sărari Reabilitare drumuri comunale și locale în comuna Predeal Sărari  
17 Comuna Predeal Sărari Reabilitare, modernizare, dotare și extindere grupuri sanitare la Școala 

Gimnazială Vitioara de Sus, comuna Predeal Sărari  

18 Comuna Predeal Sărari Înființare rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere în comuna 
Predeal Sărari  

19 Comuna Predeal Sărari Reabilitare drumuri comunale și locale în comuna Predeal Sărari DC 
137, Bisericani  

20 Comuna Predeal Sărari Reabilitarea și modernizarea școlilor în satul Predeal și Vitioara de Sus în 
comuna Predeal Sărari 

 

21 Comuna Predeal Sărari Amenajare și dotare centre de joacă și recreere pentru copii în comuna 
Predeal-Sărari 

 

22 Comuna Predeal Sărari Reabilitarea și dotarea căminului cultural din satul Predeal  



 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Competența face diferența! 

 
 www.poca.ro  

 214/501 

 

23 
Orașul Boldești-
Scăieni9 

Modernizare drumuri şi străzi 
- străzile din viitoarele cartiere rezidenţiale 
- drumurile comunale 
- străzi existente 

INFRASTRUCTURĂ 
ȘI UTILITĂȚI 

24 Orașul Boldești-Scăieni Întreținere și reabilitare străzi  
25 Orașul Boldești-Scăieni Reabilitare trotuare şi alei pietonale  
26 Orașul Boldești-Scăieni Reabilitare – sistematizare rigole, șanțuri și podețe  

- Reţele de canalizare pluvială  

27 Orașul Boldești-Scăieni Pietruire / amenajare drumuri agricole, forestiere şi de exploatare  
28 Orașul Boldești-Scăieni Construire și amenajare parcări auto, inclusiv sisteme de încărcare electrică  
29 Orașul Boldești-Scăieni Dezvoltare rețea de drumuri locale în zonele cu potenţial economic şi turistic  
30 Orașul Boldești-Scăieni Amenajare piste biciclete  
32 Orașul Boldești-Scăieni Amenajarea staţiilor de transport public  
33 Orașul Boldești-Scăieni Extindere rețea de canalizare: 

- Înfiinţare reţea canalizare şi sistem de epurare în localitatea componentă 
Seciu 
- Extindere / modernizare reţele existente 

 

34 Orașul Boldești-Scăieni Extindere / modernizare sistem alimentare cu apă  
35 Orașul Boldești-Scăieni Modernizare sistem de citire apometre - retehnologizare - digitalizare  
36 Orașul Boldești-Scăieni Extindere capacitate de producţie apă (PUŢURI FORATE)  
37 Orașul Boldești-Scăieni Înfiinţare şi extindere rețea distribuţie gaze naturale  

 

 

9 Sursa: Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Boldești-Scăieni pentru perioada 2021 – 2027, PORTOFOLIU DE PROIECTE 
PRIORITARE oraș Boldești-Scăeni 2021-2027 
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38 Orașul Boldești-Scăieni Extindere rețea electrică. Electrificare grup de case izolate  
39 Orașul Boldești-Scăieni Extindere și modernizare rețea iluminat public: Sistem de iluminat cu LED  
40 Orașul Boldești-Scăieni Utilizarea complementară a surselor regenerabile de energie în instituțiile 

publice 
- panouri solare 
- pompe de căldură 

 

41 Orașul Boldești-Scăieni Racordarea la reţeaua de internet în bandă largă a localităţii 
- Internet gratuit în toate cartierele orașului 

 

42 Orașul Boldești-Scăieni Dotarea unităților de învățământ cu echipamente IT performante  
43 Orașul Boldești-Scăieni Construire blocuri ANL  
44 Orașul Boldești-Scăieni Acordarea gratuită de teren pentru construirea unei locuințe (Legea nr. 15/2003 

privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală) 

 

45 Orașul Boldești-Scăieni Dezvoltare durabilă prin transformarea zonelor industriale dezafectate în 
parcuri industriale ecologice 

ECONOMIE ȘI 
MEDIU DE 
AFACERI 

46 Orașul Boldești-Scăieni Susținerea programelor de instruire privind dezvoltarea resurselor umane în 
orașul Boldești - Scăeni 

 

47 Orașul Boldești-Scăieni Reabilitarea siturilor industriale poluate și neutilizate  
48 Orașul Boldești-Scăieni Facilităţi fiscale pentru atragerea investitorilor privaţi  
49 Orașul Boldești-Scăieni Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri  
50 Orașul Boldești-Scăieni Accesare fonduri europene pentru dezvoltarea micilor afaceri: 

- înfiinţare start-up pentru persoanele care se întorc din diaspora; 
- înfiinţare start-up pentru tineri: promovarea culturii antreprenoriale prin 
măsuri profesioniste de formare profesională a grupului țintă, în vederea 
înființării de noi întreprinderi și creării de noi locuri de muncă, în domeniul 
non-agricol. 
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51 Orașul Boldești-Scăieni Susținerea programelor de instruire privind dezvoltarea resurselor umane  
52 Orașul Boldești-Scăieni Calificarea populației în domenii de interes local  
53 Orașul Boldești-Scăieni Informarea cu privire la posibilităţile de accesare fonduri nerambursabile prin 

programele A.D.R. 
 

54 Orașul Boldești-Scăieni Omologare și promovare pe piața internă și internațională a produselor 
agroalimentare cu specific local 

 

55 Orașul Boldești-Scăieni Reabilitarea, modernizarea și extinderea / construirea clădirilor și spațiilor 
unităților de învățământ preșcolar, primar, gimnazial şi liceal: 
- Construire Grădiniţă cu program prelungit 
- Modernizare / Reabilitare / Extinderi - clădiri 
- Eficientizare energetică 

EDUCAȚIE 

56 Orașul Boldești-Scăieni Proiect de dotare al grădinițelor, școlilor gimnaziale și al liceului cu 
echipamente didactice și tehnologie performantă 

 

57 Orașul Boldești-Scăieni Construire și amenajare sală de sport / teren de sport - Școala Gimnazială 
numărul 2 

 

58 Orașul Boldești-Scăieni Modernizare bibliotecă  
59 Orașul Boldești-Scăieni Reabilitare unități de cultură şi cămin cultural: 

- Centrul Multifuncţional Cultural Educaţional Boldeşti-Scăeni; 
- Cămin Cultural Seciu 

 

60 Orașul Boldești-Scăieni Achiziţie / dotare cu microbuze şcolare noi  
61 Orașul Boldești-Scăieni Susținerea copiilor și tinerilor cu performanțe școlare deosebite prin acordarea 

de burse de merit și alte stimulente 
 

62 Orașul Boldești-Scăieni Proiecte de reconversie pentru calificare în diverse meserii practicate pe plan 
local 

 

63 Orașul Boldești-Scăieni Continuare şi extindere program educațional after-school  
64 Orașul Boldești-Scăieni Reabilitare, modernizare și dotare unități medicale: 

- Dispensar medical 
- UAMS Boldeşti Scăeni 

SĂNĂTATE ȘI 
PROTECȚIE 
SOCIALĂ 
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65 Orașul Boldești-Scăieni Construire / amenajare Centru Social de zi / Centru persoane vârstnice. 
Adăpost temporar de urgență 

 

66 Orașul Boldești-Scăieni Campanii de informare și sănătate publică. Educație sanitară în școli  
67 Orașul Boldești-Scăieni Educație sanitară în comunitatea / comunitățile de romi  
68 Orașul Boldești-Scăieni Dotarea cu tehnică și mijloace de lucru performante a structurii de asistență 

socială din cadrul UAT 
 

69 Orașul Boldești-Scăieni Asigurarea unei comunități sănătoase și echilibrate prin scăderea numărului de 
asistați social din comunitate, prin creșterea angajării și scăderea presiunii 
asupra bugetului local 

 

70 Orașul Boldești-Scăieni Alfabetizarea membrilor comunităților defavorizate  
71 Orașul Boldești-Scăieni Organizare de campanii de conștientizare a populației privind abandonul de 

copii, abandonul școlar, metodele contraceptive etc. 
 

72 Orașul Boldești-Scăieni Program de conștientizare asupra importanței patrimoniului cultural identitar AGREMENT, 
TURISM ȘI 
CULTURĂ 

73 Orașul Boldești-Scăieni Organizare de evenimente culturale, etnografice, gastronomice, care să 
revitalizeze tradițiile locale (inclusiv în parteneriat cu alte localități) 

 

74 Orașul Boldești-Scăieni Realizare broșură și alte materiale publicitare de promovare turistică a 
localității 

 

75 Orașul Boldești-Scăieni Realizare website și aplicație mobilă de promovare turistică a localității  
76 Orașul Boldești-Scăieni Program de adoptare a monumentelor naturii  
77 Orașul Boldești-Scăieni Program de curățare a tuturor zonelor naturale (în special de deșeuri de plastic) 

și organizarea de programe de educare a populației, precum și înăsprirea 
penalităților 

 

78 Orașul Boldești-Scăieni Participarea la evenimente și târguri de turism pentru promovarea zonei; 
Promovarea obiceiurilor și tradițiilor locale 

 

79 Orașul Boldești-Scăieni Dezvoltare zonă turistică infrastructură de agrement (parc aventură, circuit 
sanie-bob tip rollercoaster) 
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80 Orașul Boldești-Scăieni Amenajare trasee turistice  
81 Orașul Boldești-Scăieni Construire bazin de înot  
82 Orașul Boldești-Scăieni Amenajare trasee pentru cicloturism  
83 Orașul Boldești-Scăieni Amenajare Parc şi locuri de joacă pentru copii și adolescenți: 

- Parc între Boldeşti şi Scăeni; 
- Reabilitare / modernizare parcuri existente. 

 

84 Orașul Boldești-Scăieni Amenajare zone picnic  
85 Orașul Boldești-Scăieni Zone fitness de tip exterior în localitate  
86 Orașul Boldești-Scăieni Reabilitarea și modernizarea Stadionului Viorel Mateianu  
87 Orașul Boldești-Scăieni Împădurirea terenurilor degradate, a celor nefolosite, defrișate MEDIU 
88 Orașul Boldești-Scăieni Reabilitare spații verzi în interiorul localității  
89 Orașul Boldești-Scăieni Perdele de protecţie naturală (plantare arbori)  
90 Orașul Boldești-Scăieni Utilizarea complementară a surselor regenerabile de energie în instituțiile 

publice şi în mediul privat 
 

91 Orașul Boldești-Scăieni Reabilitarea termică a clădirilor publice  
92 Orașul Boldești-Scăieni Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe  
93 Orașul Boldești-Scăieni Conştientizarea utilizatorilor asupra poluării provenite de la autoturisme  
94 Orașul Boldești-Scăieni Reducerea taxelor / impozitelor pentru autoturismele mai puţin poluante  
95 Orașul Boldești-Scăieni Campanii de educare a cetățenilor privind responsabilitatea lor în ceea ce 

privește colectarea selectivă a deșeurilor 
 

96 Orașul Boldești-Scăieni Dotarea cu pubele a gospodăriilor, pentru colectarea selectivă a deșeurilor  
97 Orașul Boldești-Scăieni Regularizare cursuri de apă  
98 Orașul Boldești-Scăieni Infrastructură de prevenire și protecție împotriva inundațiilor. Infrastructură de 

prevenire și protecție împotriva alunecărilor de teren 
 

99 Orașul Boldești-Scăieni Reabilitare / modernizare sediu primărie CAPACITATE 
ADMINISTRATIVĂ 



 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Competența face diferența! 

 
 www.poca.ro  

 219/501 

 

100 Orașul Boldești-Scăieni Implementare și dezvoltare Sistem de Control Intern Managerial  
101 Orașul Boldești-Scăieni Implementare politici și proceduri privind protecția datelor cu caracter personal  
102 Orașul Boldești-Scăieni Implementare strategie națională anticorupție  
103 Orașul Boldești-Scăieni Implementare program de bugetare participativă  
104 Orașul Boldești-Scăieni Program anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile din 

bugetul local 
 

105 Orașul Boldești-Scăieni Achiziție și punere în funcțiune de echipamente performante de tehnică de 
calcul (calculatoare, imprimante multifuncționale etc.) 

 

106 Orașul Boldești-Scăieni Achiziția și utilizarea de softuri performante pentru furnizarea de servicii de 
calitate către cetățeni și reducerea timpului de soluționare a solicitărilor 
acestora 

 

107 Orașul Boldești-Scăieni Utilizarea sistemelor online de lucru implementate la nivel național  
108 Orașul Boldești-Scăieni Programe de instruire și perfecționare profesională anuală  
109 Orașul Boldești-Scăieni Organizare de schimburi de experiență cu alte autorități și instituții publice la 

nivel județean, național și european 
 

110 Orașul Boldești-Scăieni Achiziţie autovidanjă  
111 Orașul Boldești-Scăieni Achiziţie buldoexcavator  
112 Orașul Boldești-Scăieni Achiziție utilaj de măturat stradal. 

Achiziţie utilaj de spălare străzi 
 

113 Orașul Boldești-Scăieni Achiziţie utilaje pentru întreţinerea spaţiilor verzi  
114 Orașul Boldești-Scăieni Achiziție utilaje deszăpezire  
115 Orașul Boldești-Scăieni Autospecială de gunoi  
116 Orașul Boldești-Scăieni Achiziție autoturism de serviciu primărie  
117 Orașul Boldești-Scăieni Achiziţie autoturism poliţie locală  
118 Orașul Boldești-Scăieni Fântâni arteziene cu jocuri de lumini / muzicale  
119 Orașul Boldești-Scăieni Modernizare şi extindere sistem supraveghere video - în toate zonele orașului  
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120 Comuna Surani Extindere rețea alimentare cu gaze naturale Priorități de 
dezvoltare 

121 Comuna Surani Modernizare drumuri de interes local DS 5338, DS 2271, DE 3354  
122 Comuna Surani Șanț betonat / dalat aferent drumurilor județene 100M și DJ 233 (partea 

dreaptă) 
 

123 Comuna Surani Șanț betonat / dalat și asfaltare drumuri comunale (Teisu, Bracacea, Georgescu 
Stoica, DC 131, Poduri, Helciu I și II)  

 

124 Comuna Surani Modernizare iluminat public  
125 Comuna Surani Reparații capitale drumuri asfaltate  
126 Comuna Surani Amenajare parc distracție   
127 Comuna Surani Construire Grădiniță cu program normal  
128 Comuna Surani Construire sală de sport  
129 Comuna Surani Realizare lucrare de înregistrare sistematică a Comunei Surani în vederea 

înscrierii imobilelor în cartea funciară 
 

130 Comuna Cocorăștii 
Mislii 

Înființare grădiniță cu program prelungit Priorități de 
dezvoltare 

131 Comuna Cocorăștii 
Mislii 

Înlocuire conductă apă  

132 Comuna Cocorăștii 
Mislii 

Rețea de canalizare și stație epurare. Racordare  

133 Comuna Cocorăștii 
Mislii 

SF Extindere rețele canalizare  

134 Comuna Cocorăștii 
Mislii 

SF Extindere rețele electrice  

135 Comuna Cocorăștii 
Mislii 

Reabilitare drumuri  

136 Comuna Cocorăștii 
Mislii 

Reparații rigole și spații pietonale  
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137 Comuna Cocorăștii 
Mislii 

Modernizare drumuri  

138 Comuna Cocorăștii 
Mislii 

Praguri de fund și consolidări punți pietonale  

139 Comuna Cocorăștii 
Mislii 

Amanajare stații microbuz  

140 Comuna Cocorăștii 
Mislii 

Apărări de maluri și regularizări pârâie  

141 Comuna Cocorăștii 
Mislii 

Construire sediu nou Primărie  

142 Comuna Cocorăștii 
Mislii 

SF și construire Cămin cultural Goruna  

143 Comuna Cocorăștii 
Mislii 

Extindere școală gimnazială   

144 Comuna Cocorăștii 
Mislii 

Proiectare alimentare cu gaze  

145 Comuna Cocorăștii 
Mislii 

Cadastrare domeniul public și privat  

146 Comuna Cocorăștii 
Mislii 

Realizare proiect pentru eficiență energetică la Școala Gimnazială Cocorăștii 
Mislii 

Proiect eficiență 
energetică prin 
schema de 
finanțare ELENA 
(European Local 
Energy 
Assistance) 

147 Comuna Filipeștii de 
Pădure 

Extindere și modernizare rețea canalizare Proiecte de 
investiții 

148 Comuna Filipeștii de 
Pădure 

Extindere și modernizare sistem de distribuție apă potabilă  



 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Competența face diferența! 

 
 www.poca.ro  

 222/501 

 

149 Comuna Filipeștii de 
Pădure 

Construire pod peste pârâul Provița, între satele Filipeștii de Pădure și Minieri  

150 Comuna Filipeștii de 
Pădure 

Construire corp nou de școală la Liceul Teoretic  

151 Comuna Filipeștii de 
Pădure 

Reabilitare drumuri de acces local  

152 Comuna Filipeștii de 
Pădure 

Reabilitare termică blocuri  

153 Comuna Filipeștii de 
Pădure 

Reabilitare termică clădire aparținând domeniului public  

154 Comuna Filipeștii de 
Pădure 

Construire centru medical în satul Dițești  

155 Comuna Filipeștii de 
Pădure 

Construire Sală de sport multifuncțională  

156 Comuna Adunați Construire Centru Medical Obiective de 
investiții 

157 Comuna Adunați Construire Sediu Primărie  
158 Comuna Adunați Modernizare Laborator Informatică Școală  
159 Comuna Adunați Măsurători și intabulare terene Borungoci  
160 Comuna Adunați Achiziționare utilaj - buldoexcavator  
161 Comuna Adunați Modernizare și extindere supraveghere video în comună  
162 Comuna Adunați Amenajare parcare utilaje și mașini grele  
163 Comuna Adunați Recondiționare fântâni publice  
164 Comuna Adunați Panouri fotovoltaice energia verde  
165 Comuna Adunați Traseu turistic pt. biciclete și auto de teren  
166 Comuna Adunați Amenajări foișoare și recondiționare cel existent  
167 Comuna Adunați Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale  
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168 Comuna Adunați Eficiență energetică  
169 Comuna Adunați Modernizare iluminat public  
170 Comuna Adunați Modernizare bază sportivă  
171 Comuna Adunați Extindere alimentare cu apă  
172 Comuna Adunați Modernizare drum DC 112  
173 Comuna Adunați Modernizare drum PNDL  
174 Comuna Adunați Extindere și modernizare DC 112  
175 Comuna Adunați Modernizare drumuri comunale  
176 Comuna Adunați Amenajare drumuri CNI  
177 Comuna Adunați Reabilitare și modernizare punți pietonale  
178 Comuna Adunați Construire Sală Sport Școală  
179 Comuna Adunați Construcție capelă  
180 Comuna Filipeștii de 

Târg 
Construire sală de sport pentru școala gimnazială Filipeștii de Târg, terenuri de 
sport, alei pietonale și carosabile, spațiu parcare, împrejmuire, branșamente 
utilități, organizare de șantier 

Obiective10 
18.218.149,65 lei 

181 Comuna Filipeștii de 
Târg 

Construire centru Multifuncțional (spațiu administrativ, bibliotecă, ateliere), 
alei carosabile și pietonale, spații parcare, utilități în incinta Școlii gimnaziale 
cu clasele I - VIII 

1.681.054,87 lei 

182 Comuna Filipeștii de 
Târg 

Amenajare curte Școală Brătășanca teren multisport 390.000,00 lei 

183 Comuna Filipeștii de 
Târg 

Amenajare curte Școală Filipeștii de Târg teren multisport 420.000,00 lei 

 

 

10 Obiective cuprinse în Strategia de dezvoltare locală a Comunei Filipeștii de Târg 
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184 Comuna Filipeștii de 
Târg 

Amenajare teren sport Școală Mărgineni cu gazon sintetic 145.000,00 lei 

185 Comuna Filipeștii de 
Târg 

Reabilitare, modernizare și dotare Cămin Cultural Comuna Filipeștii de Târg, sat 
Filipeștii de Târg 

1.718.650,79 lei 

186 Comuna Filipeștii de 
Târg 

Amenajare parcul tineretului  1.800.000,00 lei 

187 Comuna Filipeștii de 
Târg 

Realizare sistem canalizare și stație de epurare a apelor 47.325.315,00 lei 

188 Comuna Filipeștii de 
Târg 

Construire trotuare, șanțuri betonate și rigole carosabile în satele Ungureni și 
Brătășanca 

6.988.804, 94 lei 

189 Comuna Filipeștii de 
Târg 

Amenajare trotuare, șanțuri betonate și rigole carosabile pe DJ 107P, DJ 101I, 
DC 112C și Ds 205 satul Filipeștii de Târg 

9.872.044,58 lei 

190 Comuna Filipeștii de 
Târg 

Modernizare strada Brazilor și drum de exploatare DE 1949/12 620.679,91 lei 

191 Comuna Filipeștii de 
Târg 

Modernizare drumuri de exploatare DE 110, DE 238, Ds 1455 964.772,95 lei 

192 Comuna Filipeștii de 
Târg 

Modernizare strada Alunului și strada Sportului 366.094,48 lei 

193 Comuna Filipeștii de 
Târg 

Extindere și modernizare Cămin Cultural, sat Mărginenii de Jos 1.558.746,61 lei 

194 Comuna Filipeștii de 
Târg 

Construire teren minifotbal, pavilion recreere cu grup sanitar, loc de joacă 
pentru copii, drum acces, alei carosabile și pietonale, spațiu parcare, 
împrejmuire teren și organizare de șantier 

1.765.596,79 lei 

195 Comuna Filipeștii de 
Târg 

Amenajare parc și loc de joacă pentru copii, sat Mărginenii de Jos 850.000,00 

196 Comuna Filipeștii de 
Târg 

Reabilitare, modernizare, consolidare și dotare clădiri spital  10.693.487,95 lei 
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197 Comuna Mănești Realizare sistem de canalizare și stație de epurare a apelor uzate în satul 
Mănești, comuna Mănești 

 

198 Comuna Mănești Extindere canalizare în satele: Băltița, Gura Crivățului, Coada Izvorului și 
Zalhanaua din comuna Mănești 

 

199 Comuna Mănești Proiectare și extindere sistem alimentare cu apă în satul Gura Crivățului, com. 
Mănești 

 

200 Comuna Mănești Sală de Sport multifuncțională, sat Coada Izvorului, comuna Mănești  
201 Comuna Mănești Achiziționare / instalare panouri fotovoltaice pentru energia electrică în 

instituțiile publice, parcuri, intersecții, terenuri de sport 
 

202 Comuna Mănești Amenajarea acostamentelor și a șanțurilor / intrările în gospodărie, rigole 
carosabile, înființare piste biciclete, trotuare, în comuna Mănești 

 

203 Comuna Mănești Reabilitare monumente istorice  
204 Comuna Mănești Instalare rețea Wireless prin programul WiFi4U  
205 Comuna Mănești Modernizare centru civic al comunei Mănești și amenajare Alee de Castani  
206 Comuna Apostolache Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Udrești  Faza SF 
207 Comuna Apostolache Înființare rețea inteligentă de gaze naturale în comunele Apostolache, Gornet 

Cricov, Sângeru, Chiojdeanca, Salcia, Tătaru și Șoimari 
Faza SF 

208 Comuna Apostolache Extindere de canalizare în comuna Apostolache, satele Apostolache, Buzota și 
Valea Cricovului 

Faza SF 

209 Comuna Apostolache Modernizare clădiri și împrejmuire – Școala gimnazială cu clasele I-VIII Faza DALI 
210 Comuna Apostolache Sală de sport  
211 Comuna Apostolache Modernizare bază sportivă prin construirea de vestiare și tribune  
212 Comuna Apostolache Proiect pentru construirea unui parc fotovoltaic și racordare la sistemul 

energetic  
 

213 Comuna Apostolache Amenajare trotuare și parcare la Căminul cultural   
214 Comuna Plopu Amenajare acostamente șanțuri și podețe din beton pe drumul județean DJ 

102E 
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215 Comuna Plopu Reabilitare și modernizare drumuri locale și comunale din satele Plopu și 
Nisipoasa 

 

216 Comuna Plopu Extindere rețea de canalizare în satele Hârsa și Gâlmeia  
217 Comuna Plopu Reabilitare și modernizare drumuri locale și comunale din satele Hârsa și 

Gâlmeia 
 

218 Comuna Plopu Extindere și modernizare rețea de distribuire gaze naturale   
219 Comuna Plopu Îmbunătățirea calității apei potabile  
220 Comuna Plopu Extindere și modernizare rețea de distribuire apă potabilă   
221 Comuna Plopu Extindere și modernizare rețea de distribuire energie electrică  
222 Comuna Plopu Construire sală de sport  
223 Comuna Plopu Consolidare, reabilitare, modernizare, extindere și dotare Cămin cultural  
224 Comuna Plopu Amenajare spații de joacă pentru copii  
225 Comuna Plopu Amenajare șanțuri, podețe și trotuare dalate  
226 Comuna Plopu Realizarea de parteneriate în vederea dezvoltării Comunei Plopu din punct de 

vedere economic, social și sportiv 
 

227 Comuna Plopu Construirea și dotarea unui Centru pentru gestionarea situațiilor de urgență și 
cazarea temporară a sinistraților 

 

228 Comuna Plopu Extinderea și modernizarea sistemului de supraveghere video al comunei  
229 Comuna Plopu Amenajarea unui Complex sportiv în satul Nisipoasa  
230 Comuna Plopu Modernizarea și dotarea infrastructurii educaționale  
231 Comuna Plopu Înființare pistă biciclete  
232 Comuna Plopu Amenajare pasarele pietonale  
233 Comuna Plopu Amenajarea unui sens giratoriu pe drumul județean DJ 102E în satul Nisipoasa  
234 Comuna Plopu Modernizarea drumurilor agricole  
235 Comuna Plopu Amenajarea de platforme pentru colectarea selectivă  
236 Comuna Plopu Amenajarea în fiecare sat a unui teren de fotbal cu gazon sintetic  
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237 Comuna Plopu Întocmirea cadastrului general al comunei  
238 Comuna Plopu Actualizare PUG și RLU în concordanță cu strategia de dezvoltare  
239 Comuna Plopu Construirea unei biserici în satul Gâlmeia în parteneriat cu Parohia Plopu  
240 Comuna Plopu Înființarea unui cimitir în satul Gâlmeia  
241 Comuna Plopu Construirea unei capele mortuare în satul Nisipoasa  
242 Comuna Plopu Consolidare, reabilitare, modernizare, extindere și dotare Școala din satul Hârsa  
243 Comuna Plopu Achiziția unor terenuri neproductive pentru înființarea de islazuri pentru 

scoaterea din circuit a unor suprafețe din islazurile existente în vederea 
promovării unor investiții 

 

244 Comuna Plopu Achiziția unor mijloace de transport (autoturisme), cu dotările necesare, pentru 
Primăria Plopu și Poliția locală 

 

245 Comuna Plopu Realizarea Strategiei de îmbunătățire a comunicării cu populația  
246 Comuna Plopu Asigurarea accesului cadrelor didactice la programe de formare continuă - 

perfecționări, schimburi de experiență, specializări 
 

247 Comuna Plopu Realizare de Grădinițe cu program prelungit  
248 Comuna Plopu Modernizare bază informatică în instituțiile publice ale comunei  
249 Comuna Plopu Sprijinirea meșteșugarilor locali prin participarea la târguri și prin atragerea 

investitorilor 
 

250 Comuna Plopu Construire Centru de desfășurare a activității didactice de tip “Școala după 
școală” 

 

251 Comuna Plopu Împăduriri pe terenurile primăriei  
252 Comuna Plopu Sprijinirea manifestărilor cultural artistice și sportive cu scopul de a promova 

comuna și tradițiile sale 
 

253 Comuna Plopu Promovarea și stimularea performanței școlare pentru elevii din învățământul 
primar și gimnazial 

 

254 Comuna Plopu Înființarea unui Târg comunal pentru desfacerea produselor agricole și a celor 
de origine animală 
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255 Comuna Plopu Combaterea producerii inundațiilor prin ecologizarea și amenajarea pârâului 
Bucovel 

 

256 Comuna Plopu Realizarea de construcții agricole (silozuri) și a utilităților aferente  
257 Comuna Plopu Construirea de ferme zootehnice  
258 Comuna Plopu Construirea de ferme pomicole  
259 Comuna Scorțeni Proiectare și execuție lucrări Extindere sistem de distribuție a gazelor natural în 

Comuna Scorțeni, satele Bordenii Mari, Bordenii Mici și Sirca 
Proiecte de 
investiții 

260 Comuna Scorțeni Proiectare și execuție Extindere iluminat public în: Sat Bordenii Mari – DJ 215 
Zona Valea Seacă, drumuri locale Str. Grădina Mare și Str. Pompierilor; Sat 
Bordenii Mici – DJ 215 Str. Victoriei; Sat Sirca - Prelungire Str. I.L. Caragiale 
spre Scorțeni; Sat Mislea – DJ 100D – prelungire str. Câmpinei, DJ100E – 
prelungire str. Tufenilor, prelungire Str. Câmpinei 

 

261 Comuna Scorțeni Înființare Grădiniță cu dotări modene – program prelungit, în Comuna Scorțeni  
262 Comuna Scorțeni Proiectare și Execuție – Reabilitare drumuri locale prin betonare în: Sat Bordenii 

Mari – Str. Grădina Mare și prelungire Str. Mihai Eminescu, prelungire Str. 
Buzești-Pompierilor, prelungire str. Runcu, prelungire Aleea Runcum prelungire 
str. Brazilor cu Sportivilor; Sat Bordenii Mici – Str. Valea Largă zona 
gospodăriilor 14-15 și Str. Islazului; Sat Scorțeni – Alela Furtunești și prelungire 
Str. Independenței, str. Bolocani, str. Valea Scorții, prelungire str. Livezi (la 
Borz); Sat Mislea – Aleea Zorilor, prelungire Radu Paise (teren sport), prelungire 
Aleea Breabănului, prelungire str. Schelei și Str. Maciuc 

 

263 Comuna Scorțeni Consolidare și refacere drum local (str. Plaiului), 0,150 km, satul Scorțeni  
264 Comuna Scorțeni Extindere sediu Primăria Scorțeni  
265 Comuna Scorțeni Asfaltare drumuri comunale pe o lungime de 35 km  
266 Comuna Scorțeni Construire bazin de apă și foraj în satul Scorțeni  
267 Comuna Scorțeni Construire pod peste pârâul Mislea Seaca și apărare de mal pe o lungime de 

circa 40 m 
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268 Comuna Scorțeni Construire pod zona Cimitir în satul Bordenii Mari  
269 Comuna Scorțeni Construire Stație de încărcare mașini electrice  
270 Comuna Scorțeni Amenajare parcare Grădinița Bordenii Mari  
271 Comuna Scorțeni Amenajare parcare Grădinița Scorțeni  
272 Comuna Scorțeni Amenajare parcare Școala Mislea  
273 Comuna Scorțeni Amenajare parcare și rigole de scurgere la Biserica Bordenii Mici  
274 Comuna Scorțeni Amenajare trotuare, rigole betonate și podețe în centrul satului Sîrca  
275 Comuna Scorțeni Amenajare parcare și rigole de scurgere la Școala veche Bordenii  
276 Comuna Scorțeni Amenajare parcare și rigole de scurgere la  Căminul Cultural sat Sîrca  
277 Comuna Scorțeni Amenajare trotuare, rigole betonate și podețe în centrul satului Scorțeni  
278 Comuna Scorțeni Construire teren de sport sintetic în centrul satului Mislea  
279 Comuna Scorțeni Amenajare de troițe în satele componente ale comunei  
280 Comuna Gura Vadului Amenajare teren minifotbal cu gazon artificial în comună Proiect în 

derulare 
281 Comuna Gura Vadului Extindere rețea de canalizare apă uzată menajeră în sat Perșunari Proiect în 

derulare 
282 Comuna Gura Vadului Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova – 

comunele Lapoș, Jugureni, Călugăreni, Fântânele, Vadu Săpat și Gura Vadului 
 

283 Comuna Gura Vadului Extindere rețea de canalizare apă uzată menajeră în comuna Gur aVadului  
284 Comuna Gura Vadului Modernizarea și construirea infrastructurii adecvate pentru practicarea 

sproturilor (terenuri sportive, ciclism, etc.) 
 

285 Comuna Gura Vadului Modernizarea sistemului de supraveghere video în comună  
286 Comuna Gura Vadului Modernizarea și extinderea rețelelor de drumuri în interiorul comunei, 

drumurilor comunale, județene, vicinale, precum și a drumurilor agricole și 
forestiere 
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287 Comuna Gura Vadului Înființarea, amenajarea spațiilro publice de recreere pentru populația rurală 
(parcuri, spații de joacă pentru copii) 

 

288 Comuna Albești-
Paleologu 

Extindere sistem de distribuție gaz enaturale în satul Cioceni  

289 Comuna Albești-
Paleologu 

Extindere conductă gaze naturale în satele Albești-Paleologu, Albești-Muru și 
Vadu-Părului 

 

290 Comuna Albești-
Paleologu 

Construire dispensar sat Albești-Paleologu  

291 Comuna Albești-
Paleologu 

Construire Cămin cultural în satul Cioceni  

292 Comuna Albești-
Paleologu 

Construire parc de joacă sat Cioceni  

293 Comuna Albești-
Paleologu 

Construire sală de sport  cu tribună 180 locuri sat Vadu-Părului  

294 Comuna Albești-
Paleologu 

Modernizare și dotare Școala Gimnazială Dimitrie Sfetescu Albști-Paleologu, cu 
extindere sală sport 

 

295 Comuna Albești-
Paleologu 

Modernizare și dotare școli din comună   

296 Comuna Albești-
Paleologu 

Înființare sistem centralizat cu alimentare cu apă în satele Albești-Muru și Vadu-
Părului 

 

297 Comuna Albești-
Paleologu 

Înființare trotuare și dispozitive preluare ape pluviale pe DN1B. DN1D, DJ102C  

298 Comuna Albești-
Paleologu 

Modernizare drumuri de interes local sat Cioceni  

299 Comuna Albești-
Paleologu 

Modenizare drumuri de interes local satele Albești-Muru și Vadu-Părului  

300 Comuna Albești-
Paleologu 

Înființare trotuare satele Albești-Muru și Vadu-Părului  



 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Competența face diferența! 

 
 www.poca.ro  

 231/501 

 

301 Comuna Albești-
Paleologu 

Înființare trotuare sat Cioceni  

302 Comuna Albești-
Paleologu 

Audit energetic-instrumentul de asistență tehnică pentru eficiență energetică – 
ELENA (European Local Energy Assistance) 

 

303 Comuna Albești-
Paleologu 

Lucrări de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale în cadrul Programului 
Național ed Cadastru și Carte Funciară (intabularea străzilor) 

 

304 Comuna Albești-
Paleologu 

Asfaltarea drumurilor de exploatație agricolă  

305 Comuna Albești-
Paleologu 

Investiții pentru dezvoltarea Comunei în parteneriat cu GAL Meleagurile 
Cricovului 

 

306 Comuna Albești-
Paleologu 

Achiziționarea unui microbus școlar cu 35 de locuri  

307 Comuna Albești-
Paleologu 

Modernizare grădințe în comună  

308 Comuna Albești-
Paleologu 

Modernizare drumuri de interes local prevăzute cu șanțuri cu rigole din beton, 
piste de biciclete și alei pietonale în comună 

 

309 Comuna Albești-
Paleologu 

Înființare sistem de canalizare și epurare a apelor uzate în sat Albești-Paleologu  

310 Comuna Albești-
Paleologu 

Înființare sistem de canalizare centralizat în satele Albești-Muru și Vadu-Parului  

311 Comuna Albești-
Paleologu  

Sistem de canalizare și epurare ape uzate în satul Cioceni  

312 Comuna Albești-
Paleologu 

Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Cioceni  

313 Comuna Albești-
Paleologu  

Construire rigole carosabil  

314 Comuna Albești-
Paleologu 

Formare profesională pentru personalul din aparatul de specialitate al 
primarului 
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315 Comuna Albești-
Paleologu 

Modernizare bază informatică în instituțiile publice ale comunei  

316 Comuna Albești-
Paleologu 

Achiziționare GIS  

317 Comuna Albești-
Paleologu 

Actualizare PUG în comună  

318 Comuna Albești-
Paleologu 

Achiziționare de tablete și dispozitive electronice pentru învățământ în comună  

319 Comuna Albești-
Paleologu 

Implementare sistem de monitorizare și supraveghere video a comunei  

320 Comuna Albești-
Paleologu 

Înființare a registrului electronic national al nomenclatoarelor stradale (RENNS) 
din Albești-Paleologu 

 

321 Comuna Albești-
Paleologu 

Implementarea registrului agricol național (RAN) p eraz aUAT Albești -Paleologu  

322 Comuna Albești-
Paleologu 

Realizarea de parteneriate în vedere adezvoltării Comunei din punct de vedere 
economic, social și sportiv 

 

323 Comuna Albești-
Paleologu 

Lucrări de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale în cadrul Programului 
national de cadastru și carte funciară (intabulare gratuită a terenurilor) 

 

324 Comuna Albești-
Paleologu 

Proiectare și construire sală multifuncțională în comună  

325 Comuna Albești-
Paleologu 

Achiziționarea de mobilier stradal  

326 Comuna Albești-
Paleologu 

Încurajarea și susținerea populației active neocupate în vederea participării la 
cursuri de calificare și reconversie socială susținute de furnizori de formare 
profesională 

 

327 Comuna Albești-
Paleologu 

Construire Centru de desfășurare activități didactice de tip “Școală după 
școală” 
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328 Comuna Albești-
Paleologu 

Modernizare centru civic Albești-Paleologu  

329 Comuna Albești-
Paleologu 

Realizarea de noi locuri de joacă pe raza comunei  

330 Comuna Albești-
Paleologu 

Construirea și dotarea unui centru pentru gestionarea situațiilor de urgență și 
cazarea temporară a sinsitraților 

 

331 Comuna Albești-
Paleologu 

Asigurare masa caldă în școli și grădinițe  

333 Comuna Albești-
Paleologu 

Achiziționare/instalare panouri fotovoltaice pentru energie electrică în 
instituțiile publice, parcuri, intersecții, terenuri de sport 

 

334 Comuna Albești-
Paleologu 

Realizare rețea wifi în comună  

335 Comuna Albești-
Paleologu 

Amenajarea drumurilor din comună în vederea înființării pistelro pentru 
biciclete 

 

336 Comuna Albești-
Paleologu 

Amenajarea acostamentelor și a șanțurilor/intrărilor în gospădărie  

337 Comuna Albești-
Paleologu 

Modernizarea parcurilor și a locurilor de joacă de pe raza comunei  

338 Comuna Albești-
Paleologu 

Eficientizrea energetică a clădirilor publice  

339 Comuna Albești-
Paleologu 

Achiziționare platforme colectare selectivă  

340 Comuna Albești-
Paleologu 

Înființarea și dotare laboratoare de specialitate în școli: chimie, fizică, biologie, 
informatică 

 

341 Comuna Albești-
Paleologu 

Arhivarea documentelor  

342 Comuna Albești-
Paleologu 

Achiziția de utilaje și accesorii  
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343 Comuna Albești-
Paleologu 

Desfășurare ade campanii de informare și conștientizare cu privire la riscurile 
abandonului școlar 

 

344 Comuna Albești-
Paleologu 

Dezvoltarea unor programe și activități diverse pentru protecția mediului  

345 Comuna Albești-
Paleologu 

Promovarea oportunităților de finanțare pentru reîmpădurirea suprafețelor  

346 Comuna Bănești Consolidare platformă carosabilă, strada Gherghiceni, comuna Bănești  
347 Comuna Bănești Construire centru cultural  
348 Comuna Bănești Construirea sală de sport școlară în comuna Bănești, sat Urleta, str. Principală, 

nr. 119 
 

349 Comuna Bănești Amenajare sens giratoriu intersecție DN1 cu DJ 100D  
350 Comuna Bănești Amenajare rigole și trotuare pe strada Aurel Vlaicu  
351 Comuna Bănești Reabilitare drumuri în comuna  
352 Comuna Bănești Amenajare parc de recreere în satul Urleta  
353 Comuna Bănești Amenajarea rigole pentru reducerea riscului la inundații a gospodăriilor în 

diverse locații 
 

354 Comuna Bănești Extinderea rețelelor de apă diverse locații în comună  
355 Comuna Bănești Extindere rețele de gaze naturale diverse locații în comună  
356 Comuna Bănești Modernizare drumuri De 1416 și De 1416/1  
357 Comuna Bănești Realizarea de rigolă carosabilă pe DJ100D în satul Urleta  
358 Comuna Bănești Amenajare pârâul Brebenel în comună  
359 Comuna Bănești Modernizare și dotare școli și grădinițe din comună  
360 Comuna Bănești Construire After School în comună  
361 Comuna Bănești Amenajare și dotare teren de fotbal în comună  
362 Comuna Bănești Construire muzeu aviatic în comună  
363 Comuna Bănești Reabilitarea Bisericii de lemn „Sfinții Voievozi” în comună  



 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Competența face diferența! 

 
 www.poca.ro  

 235/501 

 

364 Comuna Bănești Realizarea de lucrări hidrotehnice (puțuri absorbante) împotriva inundațiilor în 
diverse locații în comună 

 

365 Comuna Bănești Amenajare drumuri agricole în comună  
366 Comuna Bănești Amenajare trotuare în zona DN1 în comună  
367 Comuna Bănești Amenajare trotuare și rigole pe Șoseaua Națională în comună  
368 Comuna Bănești Extindere sistem de supraveghere video în comună  
369 Comuna Bănești Amenajare incintă Primăria comunei  
370 Comuna Bănești Extindere sediu Primăria comunei  
371 Comuna Bănești Extindere clădire sală de consiliu și arhivă în comună  
372 Comuna Bănești Reabilitare energetică instituții de învățământ în comună  
373 Comuna Bănești Regularizare pârâul Brebenel prin tuburi din beton de 1000 mm  în zona Oncești 

pe o lungime de cca 110 m în comună 
 

374 Comuna Bănești Reabilitare clădire post control în comună  
375 Comuna Bănești Modernizare și extindere iluminat diverse locații în comună  
376 Comuna Bănești Modernizare și dotare sediu Primăria comunei  
377 Comuna Bănești Extindere parc fotovoltaic în comună  
378 Comuna Băneșt Digitalizare activității Primăriei comunei  
379 Comuna Bănești Amenajare spații verzi în comună  
380 Comuna Bănești Construire stație încărcare vehicule electrice și hibrid în comună  
381 Comuna Bănești Amenajare piste de biciclete pe arterele principale în comună  
382 Comuna Bănești Amenajare drum pe lângă Valea Rea în comună  
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383 Comuna Iordăcheanu Înființare canalizare menajeră în satele Plavia, Iordăcheanu, Mocești Investiții11 
384 Comuna Iordăcheanu Extindere sistem de distribuire gaz enaturale în satele Valea Cucului, Straosti, 

Varbila 
 

385 Comuna Iordăcheanu Extindere sistem canalizare menajeră satele Plabvia, Iordăcheanu, Mocești  
386 Comuna Iordăcheanu Înființare sistem canalizare menajeră satele Valea Cucului, Straosti, Varbila  
387 Comuna Iordăcheanu Modernizare baza sportive, sat Iordăcheanu  
388 Comuna Iordăcheanu Înființare minigospodărie apă în satul Varbila  
389 Comuna Iordăcheanu Execuție puțuri apă potabilă  
390 Comuna Iordăcheanu Achiziție rezervoare apă potabilă în satele comunei  
391 Comuna Iordăcheanu Lucrări de asfaltare drumuri locale în comună  
392 Comuna Iordăcheanu Modernizare iluminat public în comună  
393 Comuna Iordăcheanu Construire grădiniță cu program prelungit sat Iordăcheanu  
304 Comuna Iordăcheanu Modernizare și extindere cămin cultural sat Valea Cucului  
395 Comuna Iordăcheanu Construire cămin cultural sat Iordăcheanu  
396 Comuna Iordăcheanu Execuție termosistem școli comună  
397 Comuna Iordăcheanu Execuție și amenajare șanțuri, podețe din beton și acostamente în comună  
398 Comuna Iordăcheanu Refacere și modernizare drumuri locale și comunale în comună  
399 Comuna Iordăcheanu Modernizare rețea de distribuție apă potabilă existent în comună  
400 Comuna Iordăcheanu Realizare parc multifunctional în satul Valea Cucului (Straosti)  
401 Comuna Iordăcheanu Amenajare spații de joacă pentru copii în comună  
402 Comuna Iordăcheanu Realizare trotuare pe raza comunei  

 

 

11 Conform Startegiei de dezvoltar edurabilă 2021 - 2027 
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403 Comuna Iordăcheanu Construirea și dotarea unui centru pentru gestionarea situațiilor de urgență ISU 
și cazarea temporară a sinistraților în comună 

 

404 Comuna Iordăcheanu Înființare sistem de supraveghere video a comunei  
405 Comuna Iordăcheanu Modernizarea și dotarea infrastructurii educaționale  
406 Comuna Iordăcheanu Reabilitare și modernizare drumrui agricole de pe raz acomunei  
407 Comuna Iordăcheanu Amenajarea unor platforme de colactare selective a deșeurilor în comună  
408 Comuna Iordăcheanu Realizarea unor terenuri de minifotbal în satele Varbila și Straosti  
409 Comuna Iordăcheanu Construire sală de sport în comună  
410 Comuna Iordăcheanu Realizarea Cadastrului General al comunei  
411 Comuna Iordăcheanu Înființarea unui cimitir în satul Varbila  
412 Comuna Iordăcheanu Construirea unor capele mortuare în satele Plavia, Iordăcheanu, Mocești, Valea 

Cucului și Varbila 
 

413 Comuna Iordăcheanu Achiziția unui buldoexcavator  
414 Comuna Iordăcheanu Achiziția unui tractor cu remorcă și a unei autobasculante  
415 Comuna Iordăcheanu Achiziția unor mijloace de transport (autoturisme) cu dotările necesare pentru 

primaria și poliția locală a comunei 
 

416 Comuna Iordăcheanu Modernizare abazei informatice în instituțiile publice ale Comunei  
417 Comuna Iordăcheanu Susținerea manifestărilor cultural artistice și sportive și promovarea tradițiilor 

locale în comună 
 

418 Comuna Iordăcheanu Sprijinirea și stimularea performanței școlare pentru elevii din învățământul 
primar și gimnazial 

 

419 Comuna Iordăcheanu Înființarea unui târg communal pentru sprijinirea producătorilor locali în 
desfacerea produselor agricole și animale 

 

420 Comuna Iordăcheanu Prevenirea produceriii inundațiilor prin sprijiniri și decolmatări de maluri și 
ecologizarea pentru râul Cricovul Sărat și pârâul Varbila 

 

421 Comuna Șirna Studiu de fezabilitate - Construire de cămin cultural în comună Obiective de 
interes major 
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422 Comuna Șirna Studiu de fezabilitate – Reabilitare, recompartimentare, consolidare și dotare 
dispensar, sat Tăriceni 

 

423 Comuna Șirna Studiu de fezabilitate – Extindere, reabilitare, recompartimentare, consolidare 
și dotare clădire Școala Nouă Tăriceni 

 

424 Comuna Șirna Studiu de fezabilitate – Asfaltare drumuri sătești din comună  
425 Comuna Șirna Studiu de fezabilitate – Extindere sistem de distribuție a gazelor natural în 

satele Habud, Brătești 
 

426 Comuna Șirna Prelungire rețea electrică în satele Varnița, Coceana și Tăriceni  
427 Comuna Șirna Studiu de fezabilitate – canalizare Habud-Brătești  
428 Comuna Berceni Infrastructura conectata si moderna- imbunatatiri/infiintari infrastructura 

rutiera, pentru biciclisti si vehicule electrice, pentru pietoni, reabilitarea 
strazilor, infiintarea de santuri, trotuare, podete,ingroparea cablurilor, etc 

 

429 Comuna Berceni EnvironCare-Interventie ampla privind ecologizarea zonelor si raurilor poluate 
din comuna, crearea unei faleze pe raul Teleajen si consolidarea malurilor de 
rau, crearea de scuturi verzi, implementare programe de monitorizare zone 
poluate, etc. 

 

430 Comuna Berceni Caravana sperantei-Infiintarea sistemului de telemedicina in comuna si servicii 
sociale, medicale si educationale pentru cetateni 

 

431 Comuna Berceni Pro-Green -primul parc industrial verde in comuna Berceni(infiintat pe o zona 
unde se depozitau deseuri din constructii rezultatate din zona industriala 
Ploiesti, care prin proiect se va ecologiza si transforma) 

 

432 Comuna Berceni Rural Verde- proiect prin care se doreste infiintarea unui incubator si 
accelerator de afaceri in comuna Berceni 

 

433 Comuna Berceni SIMEB-infiintarea unui sistem de management energetic la nivelul comunei 
Berceni 

 

434 Comuna Berceni Educatie rurala eco-friendly- Eficientizarea energetica a institutiilor de 
invatamant,actiuni de constientizare consum constient   
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435 Comuna Berceni Centre comunitare integrate-infiintarea in fiecare sat a unui centru care sa 
permita oferirea de servicii sociale, medicale, educationale,etc, intregii 
comunitatii-in special prin activitati/ servici/ ateliere/ consiliere,pentru 
prevenirea excluziunii sociale, prevenirea abandonului scolar, servicii medicale 
pentru varstnici,educatie incluziva,digitalizarea procesului de invatamant non-
formal si conexiunea la mediul online a populatiei care locuieste in mediul rural 

 

436 Comuna Berceni Infiintarea bazei turistice "Traditii"- un complex rural interactiv, cu facilitati de 
cazare si de petrecere a timpului liber, cu dotari welness si solutii digitale 
pentru dobandirea de cunostiinte noi valorilor locale si nationale, organizarea 
taberelor/excursiilor/ateliererlor/team-building/etc vor conecta(atat fizic cat 
si virtual) participantii cu traditiile si valorile romanesti, printr-o abordare 
traditionala dar in acelasi timp inteligenta si inovativa; 

 

437 Comuna Berceni Infiintarea centrului cultural integrat Berceni,  
438 Comuna Berceni Digibooks-infiintarea unei biblioteci digitale  
439 Comuna Berceni NoLimits- primul loc de joaca si cunoastere digital  
440 Comuna Berceni RAD-infiintarea unui muzeu rural de arta romaneasca digital(Romanian art 

digital) 
 

441 Comuna Berceni DigiIMM- programe de digitalizare IMM-uri din comuna  
442 Comuna Berceni DigiTrans- dezvoltarea retelei de transport, digitalizarea serviciilor de transport  
443 Comuna Berceni Edu-digital - dezvoltarea si digitalizarea procesului de invatamant formal si non-

formal, etc 
 

444 Comuna Berceni MestesugAffairs-inffintarea unui atelier de mestesuguri locale, promovare si 
dezvoltare locala, infiintarea unui magazin/targ online cu produse locale 

 

445 Comuna Vâlcănești Infiintare retea de  distributie  gaze naturale ; in prezent comuna Valcanesti nu 
dispune  de  retea de  distributie gaze  naturale  in niciunul din cele trei sate 
componente; comuna este asociata  cu Judetul Prahova  si alte localitati de pe 
Valea  Slanicului in vederea  realizarii  studiului de fezabilitate  pentru 
investitia  Infiintare retea distributie gaze naturale 

Obiective de 
investiții 
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446 Comuna Vâlcănești Extindere retea de  canalizare in comuna Valcanesti. Situatia actuala: este  
realizata  retea  de  canalizare in lungime de 16,71 km si  statie de  epurare 

 

447 Comuna Vâlcănești Realizare  alei pietonale  si trotuare in comuna Valcanesti ; prin realizarea  
acestui proiect  se  urmareste  imbunatatirea  accesului populatiei la 
infrastructura de  baza 

 

448 Comuna Vâlcănești Modernizare  si asfaltare  drumuri comunale- proiectul va  avea  efecte  
benefice  asupra dezvoltarii economice  a  comunei 

 

449 Comuna Vâlcănești Instalare sistem de monitorizare  video in comuna  Valcanesti; prin proiect se  
doreste  instalarea  camerelor de  supraveghere  video in comuna,  pentru a  
creste  siguranta  cetatenilor 

 

450 Comuna Vâlcănești Construire  centru medical ( cabinet  medical medicina  de  urgenta, cabinet  
stomatologic); se urmareste  imbunatatirea accesului populatiei la  
infrastructura sanitara, conform normelor europene 

 

451 Comuna Vâlcănești Achizitie utilaj pentru intretinerea drumurilor comunale  
452 Comuna Vâlcănești Construire  sediu primarie  
453 Comuna Dumbrăvești Infiintarea retelei inteligente de distributie a gazelor naturale in judetul 

Prahova - pe valea Slanicului 
Proiecte 
importante 

454 Comuna Dumbrăvești Infiintare retele canalizare in satele Plopeni, Gavanel si Sfarleanca  
455 Comuna Dumbrăvești Infiintare retele canalizare in satul Malaiestii de Sus  
456 Comuna Dumbrăvești Pod rutier comuna Dumbravesti peste paraul Varbilau amplasat pe DC 16, Situat 

la intrare in satul Sfarleanca 
 

457 Comuna Dumbrăvești Asfaltare strazi din comuna Dumbravesti care se afla la nivel de pamant si 
piatra.  
- DS 12 Nr cadastral 22675 
- DS 12 Nr cadastral 21021 
- DS 1 Nr cadastral 21037 
- DS 297 Nr cadastral 22684 
- DS 17 Nr cadastral 21051 
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- DS 57 Nr cadastral 22729 
- DS 392  
- DE 1869 Nr cadastral 22672 
- DS 90/1 Nr cadastral 22660 
- DS 150  
- DS 10 Nr cadastral 21040 
- Ds 65 Nr cadastral 21014 

458 Comuna Dumbrăvești Modernizare Scoala gimnaziala Erou Sergent Grigore Ioan, necesar extindere 
numar sali de clasa. 

 

459 Comuna Dumbrăvești Modernizare Scoala gimnaziala din Plopeni Sat  
460 Comuna Dumbrăvești Sala de sport  
461 Comuna Cărbunești Construire Centru Medical P+1 în comună Proiecte de 

investiții 
462 Comuna Cărbunești Pod peste pârâul Lopatna în punctul Parcul 3   
463 Comuna Cărbunești Rigola carosabilă + acostament betonat 6175 ml și trotuar 2600 mp  
464 Comuna Cărbunești Modernizare drumuri de interes local din comună  
465 Comuna Bălțești Înființare rețea distribuție gaze natural în localitatea Podenii Vechi Proiecte de 

investiții 
466 Comuna Bălțești Proiect regional de dezvoltare  ainfrastructurii de apă și apă uzată în județ 

Prahova – execuție rețele de canalizare în  comună 
 

467 Comuna Bălțești Modernizare drum communal DC 45 în satul Podenii Vechi  
468 Comuna Bălțești Modernizare străzi în comună  
469 Comuna Bălțești Reabilitare și modernizare școală cu clasele I-IV în comună  
470 Comuna Bălțești Construire și amenajare bazin înot în comună  
471 Comuna Bălțești Construire și dotare sală de sport în localitatea Podenii Vechi  
472 Comuna Bălțești Construire a 3 podețe peste pârâul Oghiza din comună  
473 Comuna Bălțești Modernizare complex sportive în sat Bălțești  
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474 Comuna Bălțești Lucrări de întreținere periodică, amenajare trotuare, șanțuri și rigole în satele 
Bălțești, Izești 

 

475 Comuna Bălțești Reabilitare și modernizare drumuri locale în satul Podenii Vechi  
476 Comuna Bălțești Balastare drumuri de exploatație în satele Bălțești, Izești, Podenii Vechi  
477 Comuna Bălțești Reabilitare și modernizare drumuri comunale în sat Bălțești  
478 Comuna Bălțești Construire podeț peste pârâul Sărățel în sat Izești  
479 Comuna Bălțești Reparații și extindere cămin cultural – Podenii Vechi, împrejmuire cu ziduri de 

sprijin, alei parcări, în regim de parter 
 

480 Comuna Bălțești Modernizare și extindere sediu administrative comuna Bălțeșyti, nr 23  
481 Comuna Bălțești Amenajare terenuri de sport în curtea școlilor din comună  
482 Comuna Bălțești Decolmatare și amenajere pârâuri Oghiza și Sărățel  
483 Comuna Bălțești Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele 

cadastrale nr 10,11,14,15,16 și 17 cu un număr estimat de 812 imobile, în 
vederea înscrierii acestor immobile în sistemul integrat de cadastru și caret 
funciară, aparținând UAT Bălțești 

 

484 Comuna Bălțești Îmbunătățire aserviciului de gospodărire comunală a Comunei prin 
achiziționarea unei remorci și a unei vidanje 

 

495 Comuna Bălțești Construire remiza PSI, garaj, birou arhivă și sală de ședințe (P+M), sat Bălțești 
nr.23 

 

486 Orașul Bușteni Centrul de Permanență Medicală și Serviciul de Ambulanță Bușteni Proiecte12 

 

 

12 Proiecte Strategie dezvoltare durabilă a orașului Bușteni pentru perioada 2021 - 2027 
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487 Orașul Bușteni Transformarea orașului Bușteni într-o “povest”  - crearea unui brand touristic 
puternic și a unei oferet turistice integrate, la nivelul întregului oraș, incluzând 
toate formele de turism 

 

488 Orașul Bușteni Parteneriat Public privat pentru valorificarea apei minerale și de izvor  
489 Orașul Bușteni Organizarea de concursuri și competiții sportive multidisciplinare, evenimente 

culturale (Zilele Sfinxului, Zilele Orașului Bușteni, Zilele Culturii la Bușteni – 
Sărbătoare aSfinxului, Capitala Alpinismului Românesc, Stațiunea Muzicală la 
Bușteni, Festivalul Național Aurel Stroe) 

 

490 Orașul Bușteni Înființarea unui Parc de Aventură în Orașul Bușteni  
491 Orașul Bușteni Înființarea unui Observator Astronomic și Planetarium în Bușteni  
492 Orașul Bușteni Infrastructurăî verde (amenajare parcuri, zone de agreement, spații verzi și 

aranjamente florale) 
 

493 Orașul Bușteni Proiect iluminat public În derulare 
494 Orașul Bușteni Telegestiune iluminat public, monitorizare video salubrizare  
495 Orașul Bușteni Implementarea conceptului de SmartCity pentru UAT Bușteni  
496 Orașul Bușteni Smart Parking – E-Parking; Managementul inteligent al parcărilor  
497 Orașul Bușteni Camping Park cu acces la utilități (apă potabilă, apă curentă, toalete și dușuri), 

locuri de grătar, căbănuțe pentru servire amesei – zona Valea Cerbului 
 

498 Orașul Bușteni Platformă colectare și reciclare deșeuri  
499 Orașul Bușteni Bibliotecă electronica Smart  
500 Orașul Bușteni Reconstrucți aintegrală a paginii Web (design modern, structură website 

conform cod SIPOCA, integrare website cu CityManager) 
 

501 Orașul Bușteni Modernizarea Stadionului Bușteni  
502 Orașul Bușteni Moilier urban și toalete publice Smart  
503 Orașul Bușteni Sistem monitorizare poluar eaer și poluare fonică  
504 Orașul Bușteni Pod Zamora-Poiana Țapului CNI – în licitație 



 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Competența face diferența! 

 
 www.poca.ro  

 244/501 

 

505 Orașul Bușteni Studiu fezabilitate (SF) și proiectare parcare zona central și complex 
commercial (locația fostului spital) 

 

506 Orașul Bușteni Blocuri ANL și locuințe de serviciu – locați ezona Fântânii  
507 Orașul Bușteni Proiectare infrastructură cartier Piatra Arsă – modernizare; asfaltare  
508 Orașul Bușteni Proiect centură ocolitoare pentru fluidizarea traficului din zona Poiana Țapului – 

Bușteni – intrare Azuga 
 

509 Orașul Bușteni Reabilitarea rețelei electrice (rețea îngropată, înlocuire stâlpi) pentru zona DN1  
510 Orașul Bușteni Reactivare aproiectului de dezvoltar einstalația Fun Park Bușteni (problem cu 

Parcul Național Bușteni – necesitatea transferului din partea Parcului Național 
Bucegi a 10000 mp pentru derulare aproiectului).  

Achiziționarea 
instalației s-a 
făcut în urmă cu 
10 ani, dar nu a 
fost adusă din 
străinătate 

511 Orașul Bușteni Proiectare SF sistematizare cartier (demolare cotețe) Str. Telecabinei și cartier 
Odăile Fabricii 

 

512 Orașul Bușteni Alimantare apă Str. Piatra Arsă – stația de deșeuri și asfaltare  
513 Municipiul Câmpina Creșterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de tip integrat în soluții 

inteligente aferente unui coridor de mobilitate și prin redirecționarea 
circulației rutiere printr-un pasaj subteran în zona centrală a Municipiului 
Câmpina 

Notă13 

514 Municipiul Câmpina Modernizarea coridorului de mobilitate urbană în zona Dealul Muscel din 
Municipiul Câmpina 

 

 

 

51813 Primăria Municipiului Câmpina derulează în prezent procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală 2021-2027, prin 
urmare, list515209a proiectelor nu este una finalizată 
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515 Municipiul Câmpina Proiect upgradare a sistemului de semaforizare pentru un numar de 5 intersectii 
in Municipiul Campina 

 

516 Municipiul Câmpina Creșterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de tip integrat în soluții 
inteligente aferente unui coridor de mobilitate N-S din municipiul Câmpina 

 

517 Municipiul Câmpina Creșterea performanțelor transportului public prin investiții de tip integrat în 
soluții inteligente aferente unui coridor de mobilitate E-V din municipiul 
Câmpina 

 

518 Municipiul Câmpina Realizarea unui centru intermodal de transport public al Municipiului Câmpina, 
integrat cu sistem park-and-ride 

 

519 Municipiul Câmpina Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de 
mobilitate urbană durabilă 

 

520 Municipiul Câmpina Modernizarea stațiilor de transport public și instalarea de echipamente 
interactive pentru aducerea la standardul de „Smart Bus Station” 

 

521 Municipiul Câmpina Câmpina VeloCity - Sistem integrat de mobilitate alternativă de tip bike sharing  
522 Municipiul Câmpina Modernizare aleea Buciumului  
523 Municipiul Câmpina Reabilitare alee din strada Independenței  
524 Municipiul Câmpina Reabilitare alee din str. Târgu Mureș  
525 Municipiul Câmpina Modernizare alee din Aleea Izlaz  
526 Municipiul Câmpina Reabilitare Șoseaua Paltinu  
527 Municipiul Câmpina Reabilitare strada Voila  
528 Municipiul Câmpina Modernizare aleea Fagului  
529 Municipiul Câmpina Reabilitare alee din str. Muncii  
530 Municipiul Câmpina Modernizare strada Dealului  
531 Municipiul Câmpina Modernizare strada Rândunicii  
532 Municipiul Câmpina Modernizare strada Orizontului  
533 Municipiul Câmpina Modernizare strada Ion Câmpineanu  
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534 Municipiul Câmpina Modernizare strada Trandafirilor  
535 Municipiul Câmpina Modernizare strada Arcașului  
536 Municipiul Câmpina Reabilitare Str.Alexandru Vlahuta  
537 Municipiul Câmpina Reabilitare si combatere inundatii alee formata din Al.Salcimului  
538 Municipiul Câmpina Extinderea, modernizarea și dotarea spațiului pietonal din zona centrală a 

municipiului Câmpina 
 

539 Municipiul Câmpina Reconversia funcțională a unităților industriale degradate și crearea unui 
program pilot de tratare a terenurilor contaminatate prin vegetație (Rafinăria 
Steaua Română, Zona Batale) 

 

540 Municipiul Câmpina Regenerare urbană prin transformarea liniilor de cale ferată dezafectate și 
crearea unei axe verzi în cadrul orașului 

 

541 Municipiul Câmpina Modernizare zona de agrement „Fântâna cu cireși”  
542 Municipiul Câmpina Extinderea și modernizarea Serelor Primăriei Municipiului Câmpina pentru a fi 

convertite într-o grădină botanică 
 

543 Municipiul Câmpina Regenerare urbană în zona cartierelor de locuințe colective  
544 Municipiul Câmpina Amenajarea parcului municipal ca parc tematic  
555 Municipiul Câmpina Consolidare bulevardului Carol I de la intersectia cu str. Siret pana la pod Lunca 

Cornului 
 

556 Municipiul Câmpina Consolidare strada Plevnei  
557 Municipiul Câmpina Extinderea și modernizarea Serelor Primăriei Municipiului Câmpina pentru a fi 

convertite într-o grădină botanică 
 

558 Municipiul Câmpina Regenerare urbană și revitalizarea zonei adiacente râului Doftana prin 
înființarea unui parc dendrologic care să promoveze biodiversitatea și 
sustenabilitatea 

 

559 Municipiul Câmpina Centrul Operational de Management Integrat al utilităților publice, inclusiv 
aplicatii de tip Smart-Comunity pentru cetățenii Municipiului Câmpina 
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560 Municipiul Câmpina Primăria Digitală - Proiect de digitalizare și implementare a unei platforme 
unice de gestiune integrate a proceselor din cadrul Primăriei Municipiului 
Câmpina 

 

561 Municipiul Câmpina Smart Green City - Crearea unei infrastructuri moderne de monitorizare, 
avertizare și suport al deciziei cu privire la factorii de mediu din municipiu 

 

562 Municipiul Câmpina Safe School - Sistem Proactiv de Control al Accesului, Triaj Medical și Informare 
Electronică în Timp Real pentru siguranța în instituțiile de învățământ 

 

563 Municipiul Câmpina Safe City - Platformă Inteligentă pentru cetățeni în vederea creșterii siguranței 
publice si întărirea capacităților de răspuns în cazul situațiilor de Urgență din 
municipiul Câmpina 

 

564 Municipiul Câmpina 
 

Smart building management platform  - Sistem integrat de monitorizare, control 
și eficienta energetica - clădirile publice 

 

565 Municipiul Câmpina Net City Câmpina - Rețea subterană unică pentru comunicații, fibră optică și 
rețele electrice 

 

566 Municipiul Câmpina 
 

Conectarea într-un sistem informatic a tuturor unităţilor şcolare, în scopul 
facilitării comunicării atât între unităţile de învăţământ, cât şi între acestea şi 
autoritatea locală - platforma educationala 

 

567 Municipiul Câmpina 
 

Creșterea performanței energetice a clădirilor publice din Municipiul Câmpina în 
vederea îmbunătățirii eficienței energetice 

 

568 Municipiul Câmpina 
 

Imobil administrativ Str. Orizontului nr. 4 - sediu pentru Serviciul de Ambulanta 
si Politia locala 

 

569 Municipiul Câmpina 
 

Creșterea performanței energetice și consolidare locuințelor colective din zona 
de S-V  a municipiului Câmpina (Străzile: Erupției, Schelelor, Primăverii, Aleea 
Energiei, Aleea Rozelor, Aleea Zânelor) 

 

570 Municipiul Câmpina 
 

Creșterea performanței energetice și consolidare locuințelor colective din zona 
de N-E a municipiului Câmpina (Străzile: Orizontului, Bucea, Maramureș, 
Victoriei, Toma Ionescu, Sublocotenent Erou Puiu Sorin, Ana Ipătescu, Mihai 
Kogălniceanu) 
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571 Municipiul Câmpina 
 

Creșterea performanței energetice și consolidare locuințelor colective din 
cartierul Turnătorie (Străzile Ecaterina Teodoriu, Zorilor)   

 

572 Municipiul Câmpina Reabilitare termica blocuri de locuinte bdul. Carol  

573 Municipiul Câmpina Reabilitare termica blocuri de locuinte bdul. Nicolae Bălcescu  
574 Municipiul Câmpina Reabilitarea Termica a  Clădirii  Administrative – Directia Economica din 

Municipiul Campina 
 

575 Municipiul Câmpina Creșterea eficienței energetice în Liceul Tehnologic C-tin Istrati  
576 Municipiul Câmpina Reabilitarea Termica a  Creşei de copii nr. 1 din Municipiul Campina  
577 Municipiul Câmpina Reabilitarea termică a Casei Tineretului  
578 Municipiul Câmpina Reabilitarea Termica a Bibliotecii Municipale „Dr. C-tin Istrati“ din Municipiul 

Campina 
 

579 Municipiul Câmpina Reabilitarea Termica a  Grupului Şcolar Forestier din Municipiul Campina  
580 Municipiul Câmpina Reabilitare termică clădire Casa Municipală de Cultură „Geo Bogza “  
581 Municipiul Câmpina Reabilitarea Termica a  Gradinitei  Nr. 3 din Municipiul Campina  
582 Municipiul Câmpina Reabilitarea Termica a Gradinitei  Nr. 8 din Municipiul Campina  
583 Municipiul Câmpina Reabilitarea Termica a  Gradinitei  „Iulia Hasdeu” din Municipiul Campina  
584 Municipiul Câmpina Grup Şcolar Industrial Construcţii De Maşini  
585 Municipiul Câmpina Reabilitare termică Şcoala Generală nr. 6  
586 Municipiul Câmpina Reabilitarea Termica a  Școlii Generale Nr. 1 „Ion Câmpineanu” din Municipiul 

Campina 
 

587 Municipiul Câmpina Reabilitarea Termica a  Şcolii Generale Nr. 3 din Municipiul Campina  
588 Municipiul Câmpina Centura de Est a municipiului Campina  
589 Municipiul Câmpina Platformă de turism și investiții pentru înființarea și amenajarea de trasee 

turistice și locuri de recreere folosind solutii prietenoase cu mediul, inclusiv 
modernizarea signalisticii verticale 
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590 Municipiul Câmpina Elaborarea Manualului de Branding al Municipiului Câmpina, corelat cu o 
strategie de marketing și promovare 

 

591 Municipiul Câmpina Restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric Capela Dumitru V. 
Hernia din Câmpina 

 

592 Municipiul Câmpina Ateliere de creație - Desfășurarea activităților de tip atelier pentru inițierea 
copiilor/tinerilor în execuția de machete și aeromodele, precum și pentru 
organizarea de expoziții și alte evenimente 

 

593 Municipiul Câmpina Câmpina turistică – instalaţii de tip landart în zonele limitorfe verzi ale 
Câmpinei, amenajarea spaţiilor publice adiacente și realizarea unui traseu 
turistic între acestea 

 

594 Municipiul Câmpina Reabilitare şi modernizare „Colegiul Naţional Nicolae Grigorescu”  
595 Municipiul Câmpina Construirea unei crese in Municipiul Campina  
596 Municipiul Câmpina Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în Scoala Gimnazială BP Hasdeu din 

Municipiul Câmpina 
 

597 Municipiul Câmpina Sistem Inteligent tip IoT de colectare proactivă a deșeurilor municipale și 
dezvoltarea unui centru de colectare gratuită a deșeurilor reciclabile 

 

598 Municipiul Câmpina Dezvoltarea centrului de servicii specializate pentru copii si tinerii cu tulburari 
de comportament si pentru copii cu dizabilitati 

 

599 Municipiul Câmpina Înfiinţarea unui „Centru municipal de resurse umane” - centru de resurse 
pentru forţa de muncă 

 

600 Municipiul Câmpina Program identificare potențiali beneficiari de alocații sociale, boli, invalidități, 
alte tipuri de sprijin, îngrijire la domiciliu, cantina sociala, monitorizare – 
inițiere program de internship la Serviciul Social – voluntari care sa sprijine 
acest program 

 

601 Municipiul Câmpina Realizarea programe de cursuri de calificare pentru adulti rromi (femei si 
barbati) 

 

602 Municipiul Câmpina Construirea de locuințe sociale pentru persoanele care trăiesc în locuințe 
amenințate de alunecări de teren sau adăposturi improvizate 
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603 Municipiul Câmpina Promovarea reconversiei profesionale și învățării pe tot parcursul vieții (LLL) în 
vederea creșterii angajabilității pe o piață a muncii în continuă schimbare și a 
programelor de formare menite să crească gradul de alfabetizare digitală, în 
special a persoanelor din grupurile vulnerabile 

 

604 Municipiul Câmpina Extinderea și modernizarea rețelei publice de canalizare  
605 Municipiul Câmpina Modernizarea clădirii Cinematografului local  
606 Municipiul Câmpina Modernizarea și reabilitarea sălii de spectacole a Casei Municipale „Geo Bogza” 

și implementarea de soluții pentru eficientizarea termică a clădirii 
 

607 Municipiul Câmpina Reabilitarea termică a Casei Tineretului  
608 Municipiul Câmpina Amenajarea ștrandului Casa Tineretului din Municipiul Câmpina  
609 Municipiul Câmpina Consolidarea și modernizarea spitalului de psihiatrie Voila din Municipiul 

Câmpina 
 

610 Municipiul Câmpina Construirea si dotarea  unui corp nou de cladire apartinand spitalului   
municipal Campina 

 

611 Municipiul Câmpina Înființare centru medico-social  
612 Municipiul Câmpina Promovarea mişcării sportive de masă, prin includerea competiţiilor sportive în 

programul activităţilor curente (târguri, alte manifestări ce se desfăşoară în 
oraş gen Ziua Europei, manifestări dedicate femeii, copilului etc.) 

 

613 Municipiul Câmpina Înființarea de unități de locuit pe termen scurt/ mediu/ lung,  dedicate 
personalului medical 

 

614 Municipiul Câmpina Centru suport pentru promovarea inovării - facilitarea investițiilor tehnologice 
în IMM-uri, inclusiv tehnologii IT&C, IoT, automatizare, robotică, inteligență 
artificială, customizare de masă 

 

615 Municipiul Câmpina Campanie de promovare a consumului de produse locale (inclusiv cartarea 
producătorilor de produse agricole ecologice din ZUF și din judeţ) 

 

616 Municipiul Câmpina Realizarea de parcuri fotovoltaice conectate la rețea în Municipiul Câmpina  
617 Municipiul Câmpina Amenajare ansamblu comercial și parcări adiacente străzii I.L. Caragiale și 

strada 1 Mai - „Regenerare Piața Câmpina” 
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618 Municipiul Câmpina Construire Parcare supraetajata Piata centrala- Str. I.L.Caragiale  
619 Municipiul Câmpina Amenajare pista de aeromodelism si pista de karting  
620 Municipiul Câmpina Amenajarea unui observator astonomic în Municipiul Câmpina  
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6.4. Programe / proiecte bugetare cuprinse în Planul Strategic Instituțional al Consiliului 
Județean Prahova pentru perioada 2020 – 2021 

 

OG I. Dezvoltarea capitalului uman al județului Prahova și a ratei de ocupare a acestuia, 

pentru integrarea într-o economie inovativă și performantă  

Programul - Modernizarea sistemului de învăţământ din judeţul Prahova 

Măsura - Investiții în infrastructura de învăţământ 

 Construire clădire Școala gimnazială specială nr.1 Ploiești, județul Prahova; 

 Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea infrastructurii 

educaţionale pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, orașul Breaza, Județul Prahova; 

 Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii 

educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de Târg, 

județul Prahova. 

 
OG II. Creștere economică durabilă, prin dezvoltarea antreprenoriatului și a competitivității 

sectoriale 

Programul - Economie locală, competitivă și sustenabilă 

Măsura - Măsuri de management pentru asigurarea dezvoltării durabile a județului Prahova 

 Realizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Prahova pentru perioada 2021-

2027; 

 Actualizarea Planului Strategic Instituțional al Consiliului Județean Prahova pentru 

perioada 2021-2022. 

Măsura - Dezvoltarea relaţiilor interne şi internaţionale 

 Promovarea parteneriatelor public – privat; 

 Promovarea parteneriatelor public –public. 

Măsura - Sprijinirea activităților CDI 

 Promovarea dezvoltării Parcului Industrial Bărcăneşti; 

 Promovarea cercetării academice de excelență cu scopul identificării de soluții inovatoare 

în domeniul energiei durabile. 
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OG III. Creșterea contribuției echitabile a județului Prahova la realizarea țintei de 

decarbonizare a României și îmbunătățirea calității mediului 

Programul - Protecția mediului natural și construit în județul Prahova 

Măsura - Investiții pentru reducerea emisiilor de CO2 și creșterea eficienței energetice în judeţul 

Prahova 

 Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul de Obstetrică Ginecologie Ploieşti, județul 

Prahova; 

 Lucrări reabilitare termică și modernizare CRTF Secăria, inclusiv audit energetic; 

 Achiziție și montaj centrale termice (CRRNPAH Călinești, CIAPAH Mislea, CITOPAH Tătărăi 

și CPRRNPAH Casa Rozei); 

 Înlocuire arzătoare cu NOx redus la cazanul nr. 5 CET Brazi (servicii de consultanță); 

 Actualizare studiu de fezabililtate obiectiv: „Reabilitare coș de fum nr. 2 aferent etapei 

2x105 MW din cadrul CET BRAZI". 

 Renovare și îmbunatațire a eficienței energetice a sediilor Judecătoriei Câmpina și 

Judecătoriei Sinaia, precum și renovare și îmbunatațire a eficienței energetice/edificare 

noi sedii în cazul Judecătoriei Mizil și Judecătoriei Vălenii de Munte, județul Prahova 

 Dezvoltare prin reabilitare, renovare și îmbunătățire a eficienței energetice a sediilor 

Inspectoratului Județean de Poliție Prahova Prahova – pavilionul principal, Poliției 

Municipiului Ploiești, Poliției Municipiului Câmpina și Poliției Stațiunii Bușteni 

Măsura - Management eficient al deșeurilor în județul Prahova 

 Extinderea și consolidarea colectării selective a deșeurilor reciclabile; 

 Schimbarea destinației terenului aferent zonei alocată investițiilor pentru eficientizarea 

/ modernizarea Stației de Tratare Mecano - Biologică a Deșeurilor Biodegradabile Ploiești; 

 Derularea de campanii de informare cu privire la practicile legate de colectarea, tratarea 

şi depozitarea deşeurilor. 

Măsura - Sprijin pentru valorificarea şi conservarea resurselor naturale existente în cadrul ariilor 

protejate 
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 Dezvoltarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile pentru 

activități nonprofit de interes general prin includerea domeniului „protecția mediului”. 

 

OG IV. Îmbunătățirea semnificativă a calității vieții cetățenilor din județul Prahova într-un 

climat de incluziune socială 

Programul - Dezvoltarea infrastructurii de utilități 

Măsura - Investiții în infrastructura de utilități 

 Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova; 

 Studiu de fezabilitate pentru investiția „Înființare rețea distribuție gaze naturale în 

comunele: Aluniș, Bertea, Cocorăștii Mislii, Cosminele, Dumbrăvești, Ștefești, Vărbilău, 

Vâlcănești și orașul Slănic”. 

Programul - Infrastructură sanitară 

Măsura - Investiții în infrastructura sanitară 

 Extinderea infrastructurii spitaliceşti a Spitalului Judeţean de Urgență Ploieşti prin 

construirea unui corp de clădire nou în vederea relocării secţiilor medicale, mărirea 

capacităţii şi modernizarea secţiilor anestezie şi terapie intensivă (ATI), extinderea, 

reconfigurarea şi modernizarea blocului operator; 

 Extindere / reabilitare / modernizare / recompartimentare clădire Unitatea de Primiri 

Urgențe (UPU), Spitalul Județean de Urgență Ploiești, județul Prahova; 

 Modernizare, reabilitare, extindere și dotare ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Ploiești, județul Prahova; 

 Modernizare, reabilitare, extindere și dotare ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului de 

Obstetrică Ginecologie Ploiești, județul Prahova; 

 Dotarea unităților sanitare aflate în subordinea Consiliului județean Prahova cu 

echipamente medicale și de protecție medicală, în vederea prevenirii extinderii infectării 

cu noul Coronavirus SARS-CoV-2 și tratarea pacienților contaminați. 

 Infiintare ”Complex integrat de servicii de asistenta medicala de urgenta” 

Programul – Dezvoltarea / modernizarea şi diversificarea serviciilor sociale oferite în judeţul 

Prahova 
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Măsura - Investiții în infrastructura socială 

 Susținerea activităților TEAM – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor; 

 Susținerea funcționării serviciilor integrate de sprijin (5 locuințe protejate + 2 centre de 

zi); 

 Susținerea activităților VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță; 

 Construire / reabilitare / modernizare / extindere / dotare infrastructură de 

dezinstituționalizare; 

 Reabilitare / modernizare / extindere / dotare infrastructură socială de zi; 
 Sprijinirea înființării unui centru de zi pentru copiii aflați în risc de separare de familia 

naturală; 
 Instalare rampă mobilă elevator persoane cu dizabilități la Centrul Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Prahova. 
Măsura - Investiții pentru dezvoltarea infrastructurii culturale 

 Restaurarea, consolidarea și conservarea obiectivului de patrimoniu cultural – Biserica 
„Înălțarea Domnului” și „Sf. Nifon” – Mare, parte componentă din ansamblul Mănăstirii 
Zamfira, județul Prahova; 

 Consolidarea, restaurarea obiectivului de patrimoniu cultural Centrul cultural Protoieria 
Ploieşti Nord, Ploiești, județul Prahova; 

 Restaurare, modernizare, amenajări exterioare la Biserica „Sfânta Vineri”, Ploieşti, 
judeţul Prahova; 

 Restaurare ansamblu arhitectural medieval al fostului Schit Lespezi, Comarnic, județul 
Prahova; 

 Restaurarea obiectivului de patrimoniu cultural Biserica Sfânta Treime, comuna Măgureni, 
județul Prahova; 

 Restaurarea, consolidarea și conservarea obiectivului de patrimoniu cultural (monument 
de interes național - PH-II-m-A-216521) – Biserica de lemn „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” 
a schitului Jercălăi, localitatea Jercălăi, orașul Urlați, județul Prahova; 

 Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului Casei compozitorului „Paul 
Constantinescu”, Ploiești, județul Prahova. 

 Protejarea, conservarea, restaurarea si punerea în valoare a patrimoniului istoric, 
arhitectural, artistic și peisagistic de pe Domeniul Regal Peleș, localitatea Sinaia, județul 
Prahova; 

 Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului Conacul Nicolau din comuna 
Brazi, județul Prahova; 

 Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului Conacul Brâncoveanu din 
orașul Breaza, județul Prahova; 
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 Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului Palatul Cantacuzino ”Micul 
Trianon” – localitatea Florești, județul Prahova 

 Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului ”Biserica Sf. Nicolae – 
localitatea Ariceștii Rahtivani, județul Prahova” 

 Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului ”Biserica Sf. Ilie, Sf. Nicolae 
– localitatea Ariceștii Rahtivani, județul Prahova” 

 Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului ”Biserica Sfinții Voievozi – 
sat Târgșoru Nou, localitatea Ariceștii Rahtivani, județul Prahova” 

 Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului ”Biserica Intrarea în Biserică 
a Maicii Domnului – sat Tohani, localitatea Gura Vadului, județul Prahova” 

 Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului Biserica ”Nașterea Maicii 
Domnului” – sat Scurtești, localitatea Ștefești, județul Prahova 

 Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului Hanul Roșu, sat Făgetu – 
localitatea Gura Vitioarei, județul Prahova 

 
OG V. Creșterea gradului de conectivitate și mobilitate la nivelul județului Prahova 

Programul - Modernizarea căilor de comunicaţii şi conectarea judeţului Prahova la 

principalele rute de transport naţional şi internaţional 

Măsura - Interconectarea la culoarele majore de transport şi dezvoltarea transportului multimodal 

 Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene DJ 102K, DJ102D și DJ 100C; 

 Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 720; 

 Construire / amenajare piste pentru bicicliști pe drumurile din județul Prahova (pe DJ 

102K, DJ102D și DJ 100C); 

 Amenajare alveole stații de transport public pe DJ 720. 

Măsura - Dezvoltarea infrastructurii de transport din județul Prahova 

 Modernizare / realizare trasee pietonale / trotoare pe DJ 720; 

 Modernizare / realizare trasee pietonale /trotoare pe DJ 102K, DJ102D și DJ 100C; 

 Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 101T Bertea-Lutu Roșu - 1 km (proiectare și 

execuție); 

 Consolidare DJ 207, Șotrile-Câmpina, km 4+300; 

 Consolidare drum județean DJ 713, zona km 3+300, km 3+400, km 4+200; 
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 Refacere pod pe DJ 101T Bertea, km 11+800, punct „Valea Scândurii" - HG nr. 805/2014 

(330.000 lei) - proiectare + execuție; 

 Apărări de mal pentru protejare DJ 101 T, 0,200 km, trei zone, comuna Bertea; 

 Consolidare şi refacere DJ 231, 0,040 km, zona km 6+850, comuna Gornet; 

 Consolidare şi refacere DJ 102 N, 0,080 km, sat Ţărculeşti, comuna Gornet Cricov; 

 Consolidare şi refacere DJ 235, 0,020 km, zona km 2+950, comuna Lapoş; 

 Consolidare și refacere DJ 219, 0,150 km, pct. Achim, sat Bobiceşti, comuna Predeal 

Sărari; 

 Apărare mal pentru protejare DJ 230, 0,130 km, zonă str. Alunilor – rezervoare apă, 

comuna Drajna; 

 Refacere patru podeţe pe DJ 145, zona prop. 456, 514, 528 şi 848, comuna Măgureni; 

 Consolidare şi refacere DJ 101 S, 0,200 km, pct. „Carieră”, comuna Secăria; 

 Consolidare şi refacere DJ 102 I, 0,040 km, zona km 34+150, comuna Valea Doftanei; 

 Consolidare şi refacere DJ 102 I, 0,020 km, zona km 23+100, pct. „Podul Puiului”, comuna 

Valea Doftanei; 

 Consolidare şi refacere DJ 102 N 0,040 km, zona Pod Rotari, pct. Tudorache; satul 

Şoimeşti, comuna Ceptura - HG nr. 177/2018; 

 Consolidare şi refacere DJ 219, 0,115 km, comuna Predeal Sărari (0,020 km, pct. Petre 

Georgeta, satul Predeal, 0,010 km, pct. Dragomir, satul Predeal, 0,010km, pct. Paun, 

satul Predeal, 0,040 km, pct. Cireş, satul Zâmbroaia, 0,020 km, pct. Brutaru, satul 

Zâmbroaia, 0,015km, pct. Păsăroiu, satul Zâmbroaia) - HG nr.177/2018; 

 Reabilitare DJ 102 I - Valea Doftanei; km 35+100 - km 37+620" – PNDL; 

 Pasaj denivelat peste DN 1 (Centură Vest) la intersecția cu DJ 101I și strada Buda - PNDL 

- proiectare și execuție; 

 Consolidare DJ 205G, com. Cornu, punctele Swisscaps - zona km 0+025 și Stoicescu zona 

km 0+750 - rest asistență tehnică; 

 Consolidare DJ 234 com. Chiojdeanca, zona km 4+100; 
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 P.U.Z. – Modificare parţială „PUZ-Cartier Parc” și teren extravilan pentru amplasare pasaj 

denivelat peste DN 1 la intersecția cu DJ 101I și strada Buda (Suprafață studiată = cca. 

37,5 ha); 

 Consolidare DJ 214, comuna Brebu (proiectare, cote, taxe avize); 

 Reabilitare DJ 102 Slănic - Schiulești , km 45+310 - km 47+135 (proiectare); 

 Construire pod peste râul Teleajen, pe DJ 102 B - km 1+700, Drajna (proiectare); 

 Construire pod peste râul Doftana, pe DJ 100 E - km 14+650, Telega (proiectare); 

 Reabilitare pod peste râul Prahova pe DJ 147, km 5+360. Malamuc, comuna Gherghiţa, 

judeţul Prahova (proiectare); 

 Reabilitare pod peste torentul „Vlădișor” pe DJ 102I , km 23+950, comuna Valea Doftanei 

(proiectare); 

 Consolidare DJ 102M, zona km 10+700, comuna Podenii Noi (proiectare); 

 Iluminat arhitectural pasaj pe DJ 236 peste DN 1 (proiectare+ execuţie). 

 Modernizare video și iluminat stradal inteligent în comuna Boldești-Grădiștea, Județul 

Prahova 

Măsura - Fluidizarea traficului şi optimizarea coridoarelor de transport în judeţul Prahova 

 Implementarea soluţiilor de siguranţă a traficului pe reţeaua rutieră a judeţului Prahova 

(parapete de protecție, indicatoare rutiere, benzi rezonatoare); 

 Amenajare sens giratoriu intersecție DJ 101 D cu DJ 101 G, sat Tătărani, comuna 

Bărcănești, județul Prahova; 

 Amenajare sens giratoriu intersecție DN 1 cu DJ 720, comuna Florești și orașul Băicoi, 

județul Prahova; 

 Amenajare sens giratoriu intersecție DN 1 cu DJ 100D, comuna Bănești, județul Prahova; 

 Amenajare sens giratoriu intersecție DJ 155 cu DN 1, comuna Păulești, județul Prahova; 

 Sistematizare nod de comunicații rutiere între DN 1 - DN 72 - DJ 156 - Acces municipiul 

Ploiești și zona Parcurilor Industriale - etapa a II-a: Acces DN 1 - Ploiești, comuna Păulești, 

jud. Prahova (proiectare); 

 Asigurarea siguranței rutiere la intersecția str. Găgeni (DJ 102) cu str. Hortensiei (DE 107) 

(exproprieri); 
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 Amplasare semnale de intrare în județ (DN 1 - lim. Jud. Brașov, DN 1B - lim. Jud. Buzău, 

DN 72 - lim. Jud. Dâmbovița). 

 Reabilitarea și modernizarea drumului DJ230-DC30 Cerașu - Slon - Tabla Buții 

 
OG VI. Dezvoltarea de comunități durabile și solidare în județul Prahova care valorifică 

eficient oportunitățile de dezvoltare prin colaborare și parteneriat 

Programul - Management (de suport) organizațional 

Măsura - Sprijin pentru formare profesională adaptată la nevoile angajaţilor din administraţia 

publică locală a judeţului Prahova 

 Cursuri de perfecționare pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Prahova. 

Măsura - Abordare integrată a performanței instituționale 

 Evaluarea performanței instituționale ca urmare a implementării instrumentului CAF și 

implementarea de bune practici care contribuie la îmbunătățirea calității serviciilor la 

nivelul Consiliului Județean Prahova; 

 Asigurarea unui cadru organizatoric al aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Prahova adecvat noilor obiective strategice instituționale și cu respectarea egalității de 

șanse și de tratament; 

 Campanie instituțională de reducere a consumului, reciclare și reutilizarea resurselor 

utilizate în activitățile administrative, sensibilizând personalul instituției să adopte 

acțiuni responsabile; 

 Promovarea campaniilor de Responsabilitate Socială Corporativă. 

Măsura - Consolidarea planificării strategice la nivelul Consiliului Județean Prahova 

 Identificarea, monitorizarea și controlul riscurilor operaționale; 

 Definirea și implementarea unei metodologii pentru indicatorii proceselor instituționale și 

care include evaluarea impactului politicilor din perspectiva genului. 

Măsura - Investiții orientate către transparență și acces liber la informații de interes public și 

comunicare cu părțile interesate 
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 Realizarea unei platforme de furnizare online a serviciilor specifice Consiliul Județean 

Prahova; 

 Creșterea accesibilității cetățenilor la serviciile furnizate de Consiliul Județean Prahova 

prin digitalizarea proceselor de administrare a documentelor; 

 Evaluarea rezultatelor orientate către utilizatorii / beneficiarii serviciilor furnizate de 

către Consiliul Județean Prahova, pentru a ghida eforturile pentru satisfacerea nevoilor 

lor. 
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ANEXA 1 – EXEMPLE DE FIȘE / IDEI DE PROIECTE PROPUSE DE UAT-urile DIN JUDEȚ 2021 - 
2027 

OG I. Dezvoltarea capitalului uman al județului Prahova și a ratei de ocupare a acestuia, 

pentru integrarea într-o economie inovativă și performantă  

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG I. (1) Proiectul nr.  (Infrastructură educațională) 

Titlul proiectului: Reabilitare şi modernizare „Colegiul Naţional Nicolae Grigorescu” 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG I. (2) Proiectul nr.  (Infrastructură educațională) 

Titlul proiectului: Construirea unei creşe în Municipiul Câmpina 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG I. (3) Proiectul nr.  (Dezvoltare economică) 

Titlul proiectului: Iniţierea de noi afaceri de tip GIS pentru administrarea proprietăţii publice şi 

private a municipiului Câmpina start -up student 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG I. (4) Proiectul nr.  (Dezvoltare economică) 

Titlul proiectului: “Săptămâna antreprenoriatului” – prin organizarea de conferinţe, forumuri cu 

privire la oportunităţile de afaceri locale sau sectoare de activitate 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG I. (5) Proiectul nr.  (Dezvoltare economică) 

Titlul proiectului: Dezvoltarea parteneriatelor între producătorii locali şi întreprinderile de turism 

cu funcțiuni de cazare şi alimentație publică 

 

UAT ORAȘUL AZUGA 
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OG I. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Dotarea și modernizarea sălilor de clasă ale Liceului Teoretic Azuga 

Scopul proiectului Creșterea calității procesului educațional și a spațiilor de învățare din 
învățământul primar, gimnazial, liceal 

Obiective specifice Creșterea nivelului de educație 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Asigurarea logisticii pentru aplicarea de metode digitale de învățare 

Măsuri principale  

Studii existente  

Valoare estimată 2.000.000,00 lei 

Posibile surse de finanțare POR și buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2022 - 2023 

UAT ORAȘUL AZUGA 

OG I. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Înființare centru de zi pentru copii de tip after-school în orașul Azuga 

Scopul proiectului Asigurarea unor servicii de îngrijire după terminarea orelor de școală, 
programe educative, asistență socio pedagogică, logopedie, activități 
recreative. 

Obiective specifice Furnizarea de servicii educaționale specializate informale și nonformale 
care să amelioreze comportamentul de adaptare școlară. 

Asigurarea unui cadru securizat de petrecere a timpului liber. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Necesitatea unui adaus educațional de tip instituțional, de 
complementaritate cu educația din școli. 

Măsuri principale  

Studii existente  

Valoare estimată 4.000.000,00 lei 

Posibile surse de finanțare POR și buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2023 - 2024 

UAT ORAȘUL AZUGA 

OG I. (3) Proiectul nr.  
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Titlul proiectului: Dotarea cu microbuze școlare pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și 
liceal din orașul Azuga 

Scopul proiectului Transportul dus-întors al elevilor de la domiciliu la școală 

Obiective specifice Asigurarea accesului echitabil la educație 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Facilitarea transportului elevilor din ciclul primar și secundar 

Măsuri principale  

Studii existente  

Valoare estimată 1.000.000,00 lei 

Posibile surse de finanțare POR și bugetul local 

Perioada estimată de 
implementare 

2023 - 2024 

UAT ORAȘUL AZUGA 

OG I. (4) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Dotarea cu echipamente, baze de date, soft, platforme digitale a Liceului teoretic 
Azuga 

Scopul proiectului Digitalizarea managementului instituției 

Obiective specifice Îmbunătățirea proceselor educaționale și a modului de funcționare a 
unităților școlare în particular și a întregului sistem de învățământ în 
ansamblul său. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Management integrat al sistemului de învățământ în orașul Azuga. 

Măsuri principale  

Studii existente  

Valoare estimată 1.000.000,00 lei 

Posibile surse de finanțare POR și buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2024 - 2025 

 

UAT ORAȘUL BREAZA 

OG I. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Conștientizare publică privind egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii și 
sprijin instituțional pentru dezvoltarea activității factorilor interesați în problematica egalității de 
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șanse și gen – acces la muncă 

Scopul proiectului Evaluarea situației generale privind percepția diferențelor de gen / 
apartenență etnică / socială / dependența pe piața muncii, 
identificarea bunelor practici 

Obiective specifice Creșterea gradului de conștientizare la nivel social, în direcția 
promovării pe termen lung a principiului egalității de gen și de șanse 
pe piața muncii 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Percepția de a da o șansă egalității de gen și schimbarea percepției 
diferențelor de gen / apartenență etnică / socială / dependența pe 
piața muncii. 

Identificarea bunelor practici. 

Măsuri principale Evenimente implementate la nivel local, de genul atelierelor de lucru 
pentru lucrătorii din structurile implicate în sistemul de protecție 
socială, antreprenoriat și autopritățile publice, precum și 
compartimente teritoriale ANOFM, AJOFM-uri, reprezentanți de ONG-
uri active în domeniu, structuri asociative care reprezentă grupuri 
vulnerabile, asistenți sociali, etc. 

Organizarea de târguri cu oferte de muncă pentru șanse egale, în 
colaborare cu AJOFM, Camera de Comerț PH,angajatori. 

Organizare de dezbateri publice la care vor participa formatori de 
opinie, reprezentanți ai autorității publice, ONG-uri, IMM-uri, 
reprezentanți ai grupurilor defavorizate, mass-media. 

Organizarea de mese rotunde cu reprezentanții mass-media pentru 
identificarea modalităților de eliminare a discriminărilor și 
stereotipurilor de orice fel, pentru creșterea nivelului de acceptare a 
grupurilor defavorizate și diminuarea discriminării mediatice a 
acestora. 

Studii existente  

Valoare estimată 3.200.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

POCU 2021 - 2027 

Perioada estimată de 
implementare 

24 de luni 

 

UAT ORAȘUL BUȘTENI 

OG I. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: CAPACITATEA DE DEZVOLTARE A CAPITALULUI UMAN 

Scopul proiectului Formare și calificare profesională 
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Obiective specifice Formare, calificare, reconversie profesională în domeniul turism, IT, 
electromecanic, contabilitate, instalații sanitare, salvare și atestare 
montană, management și marketing în turism, ecologie și mediu 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Lipsa forței de muncă calificată în aceste domenii; 
Nivelul ridicat al şomajului, gradul redus de retenţie a tinerilor după 
absolvirea liceului / facultăţii; 
Personalul din domeniile menționate, chiar dacă deține o pregătire 
teoretică adecvată, de cele mai multe ori nu contribuie la furnizarea 
unor servicii de calitate 

Măsuri principale Înființarea de centre de formare a personalului din domeniile enumerate 
şi stabilirea de parteneriate în vederea atragerii expertizei adecvate de 
la nivel național şi international; 
Studiul pieței de muncă; 
Realizarea unei platforme on-line; 
Realizarea de cursuri; 
Atragerea și angajarea de formatori în domeniile specificate. 

Studii existente 
Bursa locurilor de muncă, AJOFM, operatorii economici 

Valoare estimată 
1.000.000 LEI 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local, fonduri europene, parteneriat public privat, alte surse 
atrase 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

UAT ORAȘUL BUȘTENI 

OG I. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: ORGANIZAREA DE TÂRGURI DE JOB-URI 

Scopul proiectului 
Oportunități de angajare și reconversie profesională în diferite domenii 

Obiective specifice 
Creșterea calității serviciilor și a nivelului de trai 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Lipsa forței de muncă calificată în contextul apariției unor job-uri noi;  
Pierderea locurilor de muncă actuale. 

Măsuri principale 
Organizarea de târguri de job-uri trimestriale 

Studii existente 
Bursa locurilor de muncă, AJOFM, operatorii economici 

Valoare estimată 
1.000.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local, fonduri europene, parteneriat public privat, alte surse 
atrase 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 
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UAT ORAȘUL BUȘTENI 

OG I. (3) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: ORIENTARE PROFESIONALĂ ȘI CONSILIEREA ÎN CARIERĂ 

Scopul proiectului 
Îndrumarea elevilor din gimnaziu către cariere profesionale 

Obiective specifice 
Îndrumarea și consilierea elevilor din gimnaziu 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Înființarea de noi profiluri la Colegiul „Ion Kalinderu” din Bușteni care să 
corespundă cerințelor pieței 

Măsuri principale 
Identificarea de lectori și formatori de cariere și atragerea acestora în 
vederea consilierii elevilor 

Studii existente 
Studiu de piață 

Valoare estimată 
500.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local, fonduri europene, parteneriat public privat, alte surse 
atrase 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

UAT ORAȘUL BUȘTENI 

OG I. (4) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Derularea și participarea la diverse programe de perfecționare și specializare 
pentru personalul administrației locale a orașului Bușteni 

Scopul proiectului 
Furnizarea unor servicii de calitate către angajații UAT Bușteni. 

Obiective specifice 
- Derularea și participarea la diverse programe de specializare și 
perfecționare pentru personalul administrației publice locale; 
- Dezvoltarea competențelor și abilităților personalului în vederea 
creșterii eficienței și eficacității serviciilor;  
- Îmbunătățirea capacității de inovare și a capacității de rezolvare a 
problemelor de către angajații UAT oraș Bușteni; 
- Dezvoltarea socio-economică a orașului. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Nevoia ridicată de formare în domeniul aplicării legislaţiei este corelată 
cu specificul activității serviciilor din cadrul UAT Bușteni, respectiv 
necesitatea cunoașterii legislației specifice în dinamica acesteia, precum 
și cu identificarea instabilităţii legislative ca unul dintre cele mai 
importante aspecte care afectează structurile din care fac parte 
angajații UAT Bușteni. 

Măsuri principale 
- Creșterea calității serviciilor furnizate de personalul din cadrul 
administrației publice locale din orașul Bușteni; 
- Eficientizarea activității angajaților din cadrul aparatului administrativ 
public local din orașul Bușteni. 
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Studii existente 
Cadrul legislativ; 
Strategia de dezvoltare durabilă 2015 – 2020; 
Legislație UE. 

Valoare estimată 
300.000.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local; 
Fonduri europene; 
Parteneriat public privat; 
Alte surse atrase. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021 - 2027 

 

UAT ORAȘUL SINAIA 

OG I. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Sinaia Youth 

Scopul proiectului Crearea unor programe de dezvoltare profesională pentru tinerii din 
orașul Sinaia prin actualizare, revizuire și dezvoltarea de noi standarde 
ocupaționale conform cerințelor din piața muncii 

Obiective specifice OS1. Introducerea utilizării TIC în formarea personalului tinerilor şi 
perfecţionarea cunoştinţelor acestora în domeniul TIC prin intermediul 
unor instrumente moderne inovative de instruire (tehnologii de tip 
eLearning); 

OS2. Dezvoltarea oportunităţilor de carieră pentru tineri prin asimilarea 
de noi cunoştinţe, dovedite prin certificate de studii; 

OS3. Asigurarea calităţii programului de formare a tinerilor prin 
monitorizarea permanentă a activităţilor desfăşurate în cadrul 
proiectului; 

OS4. Crearea unei reţele virtuale colaborative între membrii grupului 
ţintă. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Formarea profesională pe tot parcursul vieții este o măsură benefică 
pentru creșterea gradului de profesionalism și calificare pe piața muncii 
și contribuie la dezvoltarea unui smart city. În aceste momente la nivelul 
orașului nu au loc suficiente cursuri, training-uri de formare care să 
dezvolte abilitățile forței de muncă locale. 

Măsuri principale 1. Dezvoltarea unui program integrat, bazat pe cunoaștere și expertiză, 
care să contribuie la pregătirea profesională a tinerilor; 

2. Folosirea Centrului Multifuncțional ca spațiu de dezvoltare 
profesională și training; 

3. Încheierea de parteneriate durabile cu specialiști români și 
internaționali pentru construirea unui astfel de program, dar și 
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includerea activităților de e-learning, ca instrument de pregătire 
profesională; 

4. Construirea unui program smart de internship cu includerea atât a 
elementelor practice, cât și teoretice pentru formarea profesională a 
tinerilor. 

Studii existente Nu 

Valoare estimată 500.000 euro 

Posibile surse de finanțare Programul Operațional Capital Uman (POCU) 

Perioada estimată de 
implementare 

2022-2027 

 

UAT COMUNA COCORĂȘTII COLŢ 

OG I. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Executarea de lucrări de etajare şi recompartimentare a Grădiniţei din 
Cocorăştii Colţ 

Scopul proiectului Accesul populaţiei la infrastructura educaţională. Îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă ale locuitorilor comunei Cocorăştii Colţ. 

Obiective specifice Creşterea eficienţei sistemului de învăţământ preşcolar de pe raza 
comunei. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Administraţia locală şi-a propus dezvoltarea unei baze materiale 
satisfăcătoare în domeniul educaţiei. 

Măsuri principale  

Studii existente - 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 
finanțare 

Fonduri europene, fonduri guvernamentale, buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2023 

UAT COMUNA COCORĂȘTII COLŢ 

OG I. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Achiziţionare microbuz şcolar 

Scopul proiectului Accesul populaţiei la infrastructura educaţională. Îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă ale locuitorilor comunei Cocorăştii Colţ. 
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Obiective specifice Creşterea eficienţei sistemului de învăţământ preşcolar de pe raza 
comunei. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Administraţia locală şi-a propus dezvoltarea unei baze materiale 
satisfăcătoare în domeniul educaţiei. 

Măsuri principale  

Studii existente - 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 
finanțare 

Inspectoratul şcolar 

Perioada estimată de 
implementare 

2021 

UAT COMUNA COCORĂȘTII COLŢ 

OG I. (3) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Implementarea unor programe de formare, perfecţionare şi reconversie 
profesională în parteneriat cu AJOFM Prahova 

Scopul proiectului Accesul populaţiei la infrastructura educaţională. Îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă ale locuitorilor comunei. 

Obiective specifice Creşterea ocupării forţei de muncă din categoria de vârstă 25-55 ani. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Diminuarea costurilor pentru cei care au nevoie de astfel de servicii. 

Măsuri principale  

Studii existente - 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 
finanțare 

Parteneriat cu AJOFM Prahova 

Perioada estimată de 
implementare 

2021 

UAT COMUNA COCORĂȘTII COLŢ 

OG I. (4) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Încheierea unor parteneriate cu organizaţii neguvernamentale pentru dotarea 
unităţilor şcolare cu mobilier 
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Scopul proiectului Accesul populaţiei la infrastructura în educaţie. Îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă ale locuitorilor comunei. 

Obiective specifice Atragerea de organizaţii sau încheierea de parteneriate public-private 
pentru dotarea spaţiilor de învăţământ cu mobilier specific, adecvat 
vârstei şi adaptat nevoilor comunităţii. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Necesitatea dotării spaţiilor de învăţământ cu mobilier specific, adecvat 
vârstei. 

Măsuri principale  

Studii existente - 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 
finanțare 

Parteneriat 

Perioada estimată de 
implementare 

2022 

 

UAT COMUNA DUMBRĂVEȘTI 

OG I. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Cunoaşte-te pe tine şi zona unde locuieşti – cursuri de orientare turistică 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor comunei, dezvoltarea 
sistemului educaţional, dezvoltarea infrastructurii de turism 

Obiective specifice Proiectul doreşte să promoveze procesul practic de învăţare - 
impulsionând turismul şi ecologia în rândul tineretului, să contribuie la 
dezvoltarea cunoaşterii de sine, prin activităţi de grup, sport, 
orientare şi cunoaştere în zona localităţii şi zonele limitrofe.  

Proiectul va cuprinde:  

- Organizarea de simpozioane, conferinţe, colocvii, expoziţii, proiecţii 
filme şi diapozitive, excursii, drumeţii etc.  

- Organizarea şi participarea la acţiuni de refacere şi protecţie a 
mediului înconjurător, a florei şi faunei, inclusiv curăţenia pe traseele 
turistice şi în locurile special amenajate pentru turişti. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Necesitatea dezvoltării infrastructurii locale educaţionale şi a 
dezvoltării turismului local pentru creşterea nivelului de trai al 
cetăţenilor 

Măsuri principale - realizarea studiului de fezabilitate; 

- elaborarea proiectului tehnic; 
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- aprobarea începerii proiectului; 

- contractarea proiectului; 

- organizarea licitaţiilor; 

- monitorizare, evaluare, control; 

- auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de 
finanțare 

 

Perioada estimată de 
implementare 

 

UAT COMUNA DUMBRĂVEȘTI 

OG I. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Popularizarea informaţiilor europene privind agricultura şi organizarea de 
întâlniri tematice periodice cu agenţii şi societăţile implicate 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor comunei; Dezvoltarea 
economiei locale. 

Obiective specifice Crearea condiţiilor adecvate de viaţă pentru locuitorii comunei, 
creşterea potenţialului economic al zonei, creşterea nivelului de trai al 
locuitorilor. Se doreşte sprijinirea şi consilierea cetăţenilor localităţii 
care, în parteneriat sau singuri, să poată accesa fonduri pentru 
înfiinţarea sau susţinerea afacerilor în domeniul agriculturii. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Necesitatea dezvoltării economiei locale, necesitatea stimulării 
antreprenorilor. 

Măsuri principale - realizarea studiului de fezabilitate; 

- elaborarea proiectului tehnic; 

- aprobarea începerii proiectului; 

- contractarea proiectului; 

- organizarea licitaţiilor; 

- monitorizare, evaluare, control; 

- auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  
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Posibile surse de 
finanțare 

 

Perioada estimată de 
implementare 

 

UAT COMUNA DUMBRĂVEȘTI 

OG I. (3) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Implementarea unui proiect de formare şi perfecţionare profesională - 
parteneriat 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

Obiective specifice Este un proiect mult aşteptat de comunitatea din zonă. Prin proiect se 
vor încheia parteneriate cu AJOFM sau firme de formare profesională, 
cu asigurarea de spaţii adecvate pentru şcolarizare, în cadrul 
comunităţii.  

După implementarea proiectului se estimează o creştere a ocupării 
forţei de muncă din categoria de vârstă 25 - 55 de ani. La nivelul 
administraţiei locale, se încearcă încheierea unui parteneriat cu 
AJOFM şi Asociaţia de Sprijin a Şomerilor.  

Se doreşte deschiderea unui centru de informare antreprenorială 
rurală şi, de asemenea, formarea în meserii căutate pe piaţa muncii 
din şi cea aflată în vecinătatea localităţii. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Necesitatea calificării / recalificării profesionale 

Măsuri principale - realizarea studiului de fezabilitate; 

- elaborarea proiectului tehnic; 

- aprobarea începerii proiectului; 

- contractarea proiectului; 

- organizarea licitaţiilor; 

- monitorizare, evaluare, control; 

- auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de 
finanțare 

 

Perioada estimată de 
implementare 
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UAT COMUNA DUMBRĂVEȘTI 

OG I. (4) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Organizarea de cursuri de formare şi calificare în diverse meserii agricole, 
programe de formare profesională în rândul tinerilor pentru reconversie profesională 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

Obiective specifice Este un proiect mult aşteptat de comunitatea din zonă. Prin proiect se 
vor încheia parteneriate cu AJOFM sau firme de formare profesională, 
cu asigurarea de spaţii adecvate pentru şcolarizare, în cadrul 
comunităţii.  

După implementarea proiectului se estimează o creştere a ocupării 
forţei de muncă din categoria de vârstă 25 - 55 de ani. La nivelul 
administraţiei locale, se încearcă încheierea unui parteneriat cu 
AJOFM şi Asociaţia de Sprijin a Şomerilor.  

Se doreşte deschiderea unui centru de informare antreprenorială 
rurală şi, de asemenea, formarea în meserii căutate pe piaţa muncii 
din şi cea aflată în vecinătatea localităţii. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Necesitatea calificării / recalificării profesionale 

Măsuri principale - realizarea studiului de fezabilitate; 

- elaborarea proiectului tehnic; 

- aprobarea începerii proiectului; 

- contractarea proiectului; 

- organizarea licitaţiilor; 

- monitorizare, evaluare, control; 

- auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de 
finanțare 

 

Perioada estimată de 
implementare 

 

UAT COMUNA DUMBRĂVEȘTI 

OG I. (5) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Educaţie rutieră pentru elevi cu sprijinul poliţiei locale 
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Scopul proiectului Îmbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor comunei. Accesul copiilor 
la educaţie rutieră. 

Obiective specifice România este pe primul loc la capitolul accidente rutiere fatale, dintre 
toate țările europene, cu 98 de cazuri raportate la un milion de 
locuitori. De asemenea, în anul 2017 s-au înregistrat peste 135.000 de 
accidente care au implicat pietoni, ceea ce nu poate însemna decât un 
singur lucru. Avem nevoie acută de educație rutieră, iar aceasta 
trebuie să pornească încă de la copiii mici. Cum putem să ajutăm 
copiii să fie responsabili în trafic? Prin multă informație și prin acțiuni 
concrete. Educația rutieră este un pilon important în viața oricărei 
familii. Mai ales că drumurile din România nu sunt cele mai sigure. 
Infrastructurile localităţilor lasă de dorit, iar zeci de mii de copii 
străbat zilnic drumuri spre grădinițe și școli. Așadar, sunt într-un 
pericol permanent. Fie că vorbim despre pietoni sau despre șoferi, 
pentru copii e important să știe drepturile și obligațiile fiecăreia dintre 
părți. Este vital să știe exact ce fel de comportament trebuie să aibă 
în trafic. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Necesitatea conştientizării copiilor asupra pericolelor în trafic 

Măsuri principale - realizarea studiului de fezabilitate; 

- elaborarea proiectului tehnic; 

- aprobarea începerii proiectului; 

- contractarea proiectului; 

- organizarea licitaţiilor; 

- monitorizare, evaluare, control; 

- auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de 
finanțare 

 

Perioada estimată de 
implementare 

 

 

UAT COMUNA FÂNTÂNELE 

OG I. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Modernizare școală și grădiniță în comuna Fântânele, județul Prahova 
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Scopul proiectului Asigurarea calității procesului de învățământ 

Obiective specifice Adaptarea la nevoile determinate de dorința de a îmbunătăți gradul și 
calitatea ocupării forței de muncă. 

Creșterea competențelor profesionale în rândul tinerilor. 

Justificarea necesității 
/ probleme abordate 

Necesitatea urgentă a unor investiții responsabile într-o educație de 
înaltă calitate, accesibilă tuturor copiilor. 

Măsuri principale Elaborarea studiului de fezabilitate. 

Studii existente - 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 
finanțare 

Fonduri europene, contribuție locală, bugetul de stat, împrumuturi, 
parteneriate, alte surse. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

 

UAT COMUNA PREDEAL-SĂRARI 

OG I. (1) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului:  

- Modernizarea școlilor în satele Predeal și Vitioara de Sus în comuna Predeal-Sărari, județul 
Prahova 

- Modernizare și dotare grădiniță în satul Vitioara de Sus în comuna Predeal-Sărari, județul 
Prahova 

- Dotarea cu mobilier și material didactic a școlilor și grădinițelor în comuna Predeal-Sărari, 
județul Prahova 

Scopul proiectului Necesitatea urgentă a unor investiții responsabile într-o educație de 
înaltă calitate, accesibilă tuturor copiilor;  

Regenerarea mediului rural și a valorilor acestuia prin sprijinirea noii 
generații de a desfășura activități culturale în condiții moderne. 

Obiective specifice Asigurarea calității procesului de învățământ; 

Accesul la educație gratuit a tuturor copiilor comunei; 

Adaptarea la nevoile determinate de dorința de a îmbunătăți gradul și 
calitatea ocupării forței de muncă; 

Desfășurarea activităților culturale în condiții optime; 

Regenerarea mediului cultural și a valorilor acestuia; 
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Creșterea competențelor profesionale în rândul tinerilor; 

Rezolvarea problemelor de dezvoltare cu care atât școlarii cât și 
preșcolarii se confruntă, prin intermediul unor activități educativ-
recreative. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe 
perioada 2016-2020.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea proiectului în 
comuna lor. 

Măsuri principale Elaborare studiu de fezabilitate; 

Elaborarea proiectului tehnic; 

Aprobarea începerii proiectului; 

Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

Contractarea proiectului; 

Organizarea licitațiilor; 

Monitorizare, evaluare, control; 

Auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de finanțare Fonduri europene; 

Contribuție locală; 

Buget de stat; 

Împrumuturi; 

Parteneriate; 

Alte surse. 

Perioada estimată de 
implementare 

1-6 ani 

 

OG II. Creștere economică durabilă, prin dezvoltarea antreprenoriatului și a competitivității 
sectoriale 

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI 

OG II (3) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: ”Organizarea unui birou de informare pentru start în afaceri” 

Scopul proiectului Creșterea economică prin dezvoltarea antreprenoriatului și a 
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competitivității sectoriale prin organizarea unui birou de informare 
pentru start în afaceri. 

Obiective specifice Dezvoltarea antreprenoriatului și a competitivității sociale prin 
organizarea unui birou de informare pentru start în afaceri în vederea 
oferirii unui sprijin pentru inițierea unei afaceri. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Nevoia pentru acest serviciu este motivată de faptul că numărul de 
firme nou înfiinţate a scăzut. 

Măsuri principale Susținerea antreprenoriatului; 

Crearea de noi locuri de muncă. 

Studii existente Proiectul se încadrează în SIDU pentru Polul de creștere Ploiești 2014-
2020 

Valoare estimată  

Posibile surse de 
finanțare 

POR 2021-2027 + buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI 

OG II. (3) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: ”Reabilitarea şi extinderea pieţelor agro-alimentare în centre de cartier” 

Scopul proiectului Îmbunătățirea calității serviciilor din cadrul piețelor agro-alimentare 
în centrele de cartier și ridicarea lor la standarde europene. 

Obiective specifice Reabilitarea și modernizarea piețelor agro-alimentare și îmbunătățirea 
serviciilor oferite de acestea; Creșterea numărului de clienți și a 
calității serviciilor oferite. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Nevoia pentru îmbunătățirea acestor servicii este motivată de starea 
de degradare a piețelor. 

Măsuri principale Reabilitarea și modernizarea piețelor agro-alimentare; 

Îmbunătățirea serviciilor oferite. 

Studii existente Proiectul se încadrează în SIDU pentru Polul de creștere Ploiești 2014-
2020 

Valoare estimată 1.500.000 euro TVA inclus 

Posibile surse de 
finanțare 

POR 2021-2027 + buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 
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UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG II. (1) Proiectul nr.  (Turism) 

Titlul proiectului: Restaurare, conservare și modernizare monumente și situri arheologice 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG II. (2) Proiectul nr.  (Turism) 

Titlul proiectului: Reabilitarea spațiilor verzi din proximitatea Castelului Iulia Hașdeu și crearea 
unui parc tematic de știință / istoric 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG II. (3) Proiectul nr.  (Turism) 

Titlul proiectului: Modernizarea signalisticii verticale a traseelor turistice și a obiectivelor și 
integrarea acestora în cadrul unei aplicații mobile de promovare a turismului în municipiul 
Câmpina 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG II. (4) Proiectul nr.  (Turism) 

Titlul proiectului: Valorificarea potențialului turistic și cultural din Câmpina prin crearea 
brandului municipiului Câmpina 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG II. (5) Proiectul nr.  (Turism) 

Titlul proiectului: Conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu 
Capela Hernia 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG II. (6) Proiectul nr.  (Turism) 

Titlul proiectului: Reabilitarea, modernizarea și revitalizarea Satului de vacanță 

 

UAT ORAȘUL AZUGA 

OG II. (4) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Înființare Piață agro-alimentară în orașul Azuga 

Scopul proiectului Gradul de comercializare a produselor fermierilor locali. 

Obiective specifice Crearea premizelor pentru derularea activității de comerț la 
standarde europene; 

Creșterea numărului de locuri de muncă. 
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Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Posibilitatea comercializării produselor alimentare obținute la nivel 
local prin piețe locale; 

Ridicarea gradului de confort pentru desfășurarea activităților de 
comerț în piețe; 

Siguranța alimentelor. 

Măsuri principale  

Studii existente  

Valoare estimată 3.000.000,00 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

POR și bugetul local 

Perioada estimată de 
implementare 

2023 - 2025 

UAT ORAȘUL AZUGA 

OG II. (5) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Drumul Stânelor în orașul Azuga 

Scopul proiectului Creșterea atractivității orașului prin îmbunătățirea accesului la zonele 
turistice. 

Obiective specifice Realizarea unor drumuri de acces către stânele de pe raza UAT Azuga. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Creșterea atractivității și diversificarea activităților turistice de pe 
raza stațiunii și crearea infrastructurii atât din rațiuni turistice, cât și 
administrative, către punctele turistice. 

Măsuri principale  

Studii existente  

Valoare estimată 15.000.000,00 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

POR și buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2022 - 2026 

UAT ORAȘUL AZUGA 

OG II. (6) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Realizare zid de sprijin str. Parcului, str. Muncii, str. 9 Mai, oraș Azuga 

Scopul proiectului Reducerea impactului negativ al alunecărilor de teren asupra sănătății 
publice și calității vieții. 

Obiective specifice Stoparea unei alunecări de teren prin realizarea unui zid de sprijin; 
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Creșterea gradului de protecție împotriva alunecărilor de teren. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Prăbușiri provocate de apele pluviale, instabilitatea terenului. 

Necesitatea realizării investiției este justificată de situația imobilelor 
și locuitorilor din zonă. 

Măsuri principale  

Studii existente  

Valoare estimată 10.000.000,00 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

POR și bugetul local 

Perioada estimată de 
implementare 

2024 - 2026 

UAT ORAȘUL AZUGA 

OG II. (7) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Realizarea unui Complex de starturi sanie, skeleton și bob în orașul Azuga 

Scopul proiectului Dezvoltarea și diversificarea infrastructurii pentru activități sportive. 

Obiective specifice Îmbunătățirea condițiilor de pregătire a sportivilor de performanță la 
sanie ai orașului Azuga. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Necesitatea pregătirii fizice a sportivilor în vederea obținerii unor 
performanțe. 

Măsuri principale  

Studii existente  

Valoare estimată 20.000.000,00 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

POR și buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2023 - 2026 

UAT ORAȘUL AZUGA 

OG II. (8) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Realizarea unei piste de bob de vară la Pârtia Șorica, oraș Azuga 

Scopul proiectului Diversificarea activităților de petrecere a timpului liber. 

Obiective specifice Realizarea unei piste de bob de vară; 

Creșterea numărului de turiști. 
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Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Extinderea ofertei turistice a stațiunii, prin diversificarea activităților 
de petrecere a timpului liber pe timp de vară. 

Măsuri principale  

Studii existente  

Valoare estimată 10.000.000,00 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

POR și buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2023 - 2026 

 

UAT ORAȘUL BREAZA 

OG II. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 
valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice 

Scopul proiectului Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural și servicii culturale; 

Îmbunătățirea infrastructurii de turism. 

Obiective specifice Conservarea obiectivelor de patrimoniu care se aftă într-un stadiu 
precar de conservare şi degradare, sau nu sunt introduse în circuitul 
turistico-economic. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

lnfrastructura deficitară pentru agrement turistic și petrecerea 
timpului liber determină un număr redus de turiști, vizitatori care să 
petreacă un sejur cât mai îndelungat și care să efectueze cheltuieli în 
scop turistic.  

O destinație turistică viabilă trebuie să dispună de o infrastructură 
turistică de agrement cât mai variată, care să acopere cererea de-a 
lungul întregului sezon turistic. 

Măsuri principale Investiții privind îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele 
turistice 

Studii existente  

Valoare estimată 3.000.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

POR - Axa prioritară 6 - O regiune atractivă 

Perioada estimată de 
implementare 

24 luni 
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UAT ORAȘUL BUȘTENI 

OG II. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Incubator de afaceri 

Scopul proiectului 
Asistenţă şi sprijin pentru întreprinzătorii locali 

Obiective specifice 
Înfiinţarea unui centru multifuncţional de asistenţă pentru afaceri 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Înfiinţarea unui centru de asistenţă pentru afaceri care să includă: 
- Centru de consultanţă gratuită pentru întreprinzători în vederea 
demarării de noi activităţi sau finanţarea celor existente; 

- Birou de consultanţă în domeniul calităţii pentru conştientizarea asupra 
necesităţii implementării sistemelor de management al calităţii şi 
acordarea de consultanţă în vederea implementării acestora; 

- Realizarea de sondaje periodice pentru evaluarea atitudinii şi nevoilor 
micilor întreprinzători; 

- Realizarea de campanii de conştientizare şi informare privind 
oportunităţile economice locale; 

- Organizarea de târguri şi expoziţii pentru creşterea vizibilităţii 
producătorilor locali (cu accent pe produsele cu specific local) şi 
atragerea de noi investiţii în zonă. 

Măsuri principale Capacitatea centrului de consultanţă gratuită; 
Capacitatea incubatorului pentru afaceri; 
Nr. de sondaje realizate; Nr. de respondenţi pentru fiecare sondaj;  
Nr. de campanii de conştientizare şi informare organizate;  
Nr. de târguri şi expoziţii organizate. 

Studii existente 
PO Buşteni; 
Firme la nivel local; 
ONG-uri din domeniu; 
Alţi parteneri privaţi. 

Valoare estimată 
500.000 

Posibile surse de 
finanțare 

Bugetul local; 
Alte surse de finanțare. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

UAT ORAȘUL BUȘTENI 

OG II. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Organizarea de concursuri și competiții sportive multidisciplinare, evenimente 
culturale (zile Sfinxului, zilele Orașului Bușteni, zilele cuturii la Bușteni – sărbătoarea Sfinxului, 
capitala alpinismului românesc, stagiunea muzicală la Bușteni, festivalul național Aurel Stroe) 

Scopul proiectului 
Corelarea ofertei de servicii culturale cu oferta de servicii turistice 
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Obiective specifice 
• Includerea materialelor de prezentare a manifestărilor culturale în 
oferta turistică, atât la nivel punctual (ofertă individuală a structurilor 
de cazare) cât şi la nivel de localitate (materialele diseminate prin 
intermediul Centrului de informare turistică); 
• Realizarea de studii detaliate pentru a se determina structura turiştilor 
ce vizitează staţiunea şi a se stabili, astfel, caracteristicile grupului 
ţintă; 
• Elaborarea programelor culturale luându-se în considerare şi turiştii ca 
grup ţintă; 
• Încheierea de parteneriate cu alte oraşe din Europa în vederea 
organizării unor manifestări culturale comune (ex: Parteneriat cu oraşul 
Mannheim în vederea unui ciclu de reprezentaţii cu opera lui Aurel Stroe) 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Oraşul Buşteni are o viaţă culturală reprezentativă care poate constitui 
un punct de atracţie a turiştilor, cu atât mai mult cu cât reprezintă una 
din varianţele complementare practicării sporturilor. 

Măsuri principale 
• Nr. de materiale de prezentare diseminate; 
• Nr. de studii realizate; 
• Nr. de programe culturale elaborate cu considerarea turiştilor ca şi 
grup ţintă; 

• Nr. de parteneriate încheiate cu alte oraşe; 
• Nr. de manifestări culturale comune organizate; 
• Nr. de participanţi la manifestările culturale organizate. 

Studii existente 
PO Buşteni; 
Centrul Cultural Aurel Stroe; 
Unităţi de primire turistică. 

Valoare estimată 
900.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Bugetul local; 
Fonduri europene; 
Parteneriat public – privat; 
Alte surse atrase. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

UAT ORAȘUL BUȘTENI 

OG II. (3) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Solidari pentru economia socială în Bușteni dedicată seniorilor 

Scopul proiectului 
Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice prin diversificarea 
gamei de servicii sociale disponibile la nivelul orașului Bușteni 

Obiective specifice 
- Reorientarea de la pasivitate, neputinţă spre activitate; 
- Dezvoltarea capacităţii persoanei în vârstă de a-şi gestiona viaţa într-un 
alt mod după pensionare; 
- Dezvoltarea capacităţii de a acţiona competent în propriile interese, în 
interesele familiei şi ale societăţii; 
- Aducerea unei contribuții pentru bunăstarea orașului Bușteni; 
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- Evitarea neglijării propriei persoane. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

- Lipsa resurselor suficiente pentru a-și asigura diferitele nevoi și a-și 
menține un nivel decent de viață, retragerea acestora din viața socială și 
riscul crescut de a prezenta boli invalidante determină persoanele 
vârstnice să se simtă inutile, izolate, dependente și depresive. 
- Impactul asupra familiei, indus de existenţa unei persoane vârstnice 
care şi-a pierdut autonomia şi depinde de ajutorul altei persoane pentru 
a-şi desfăşura actele de bază ale vieţii zilnice, este deosebit de puternic 
şi conduce la dezorganizarea modului obişnuit de viaţă a familiei. 
- Persoanelor vârstnice li se aplică o anumită etichetă cu care tind 
treptat să se identifice prin stigmatizare, ignorare,discriminare etc. 

Măsuri principale 
- Încurajarea includerii persoanelor vârstnice în diferite activități de 
voluntariat la nivelul orașului Bușteni (ex.: “Un oraș mai curat” – 
activități de curățenie de primăvară în oraș); 
- Participarea persoanelor vârstnice la activități sociale, culturale, de 
recreere și sportive prin evenimente dedicate acestora la nivelul orașului 
Bușteni (ex.: 50 de ani de căsătorie); 
- Menținerea persoanelor vârstnice în mediul lor de viață activ; 
- Realizarea unor campanii de informare și sensibilizare a comunității 
locale. 

Studii existente 
Cadrul legislativ; 
Strategia națională pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția 
persoanelor vârstnice 2015 - 2020; 
Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Bușteni 2014 -2020. 

Valoare estimată 
300.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Bugetul local; 
Fonduri europene; 
Programe guvernamentale; 
Alte surse atrase. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

UAT ORAȘUL BUȘTENI 

OG II. (4) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Parteneriat public privat pentru valorificarea apei minerale și de izvor 

Scopul proiectului 
Valorificarea resurselor naturale locale de ape minerale și de izvor 

Obiective specifice 
- Utilizarea resurselor naturale locale; 
- Creșterea numărului de locuri de muncă; 
- Creșterea veniturilor bugetare în vederea dezvoltării orașului. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Nevalorificarea resurselor naturale existente la nivelul orașului Bușteni. 
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Măsuri principale 
- Identificarea unor surse de apă minerală și apă de izvor; crearea unui 
brand în vederea valorificării și promovării resurselor de apă minerală și 
de izvor locale;  
- Realizarea cu resurse locale sau prin parteneriat public – privat a unei 
soluții de exploatare a apelor minerale și de izvor din zona orașului 
Bușteni; 
- Îmbunătăţirea eficienţei pe întregul lanţ cercetare - exploatare – 
control (cantitativ și calitativ) – stocare - transport – forme de consum. 
Aceste tehnologii oferă potenţialul pentru eficientizarea tuturor 
serviciilor din lanțul exploatării și valorificării apelor minerale; 
- Eficientizarea activităților de protecție și exploatarea surselor de apă 
minerală;  
- Promovarea și valorificarea apelor minerale. 

Studii existente 
Cadrul legislativ; 
Studii efectuate de Apele Romane și de HidroPrahova. 

Valoare estimată 
100.000.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local; 
Alte programe sau finanțări publice și private; 
Fonduri UE. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

UAT ORAȘUL BUȘTENI 

OG II. (5) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Sistem de semnalizare a obiectivelor turistice locale 

Scopul proiectului 
Elaborarea unor sisteme de identificare a obiectivelor turistice locale și 
promovarea acestora on-line 

Obiective specifice 
Hărți digitale și localizarea acestora prin satelit 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Promovarea deficitară a obiectivelor turistice; 
Lipsa informațiilor despre obiectivele turistice (istoric). 

Măsuri principale 
Includerea obiectivelor turistice în hărțile digitale și localizarea acestora 
prin satelit 

Studii existente 
Turiști, ghizi, unități de cazare etc. 

Valoare estimată 
500.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Bugete proprii UAT / CJ; 
Alte surse publice / private; 
Fonduri europene. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

UAT ORAȘUL BUȘTENI 
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OG II. (6) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Sistem de semnalizare a unităților de cazare locale 

Scopul proiectului 
Elaborarea unor sisteme de identificare a unităților de cazare locale și 
promovarea acestora on-line 

Obiective specifice 
Hărți digitale și localizarea acestora prin satelit 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Promovarea deficitară a unităților de cazare 

Măsuri principale 
Includerea unităților de cazare locale în hărțile digitale și localizarea 
acestora prin satelit 

Studii existente 
Turiști, ghizi, unități de cazare etc. 

Valoare estimată 
500.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Bugete proprii UAT / CJ; Alte surse publice / private  
Fonduri europene 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

UAT ORAȘUL BUȘTENI 

OG II. (7) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Transformarea oraşului Buşteni într-o „poveste“ 

Scopul proiectului 
Elaborarea unui brand turistic şi a unei oferte turistice integrate, la 
nivelul întregului oraş, incluzând toate formele de turism 

Obiective specifice 
- Elaborarea brandului turistic integrat al staţiunii; 
- Realizarea de studii la nivelul turiştilor pentru a stabili configuraţia 
traseelor de transport şi structura obiectivelor incluse; 
- Stabilirea de parteneriate care să includă Primăria, obiectivele 
turistice, structurile de primire turistică, unităţile de alimentaţie 
publică, Centrul Cultural, sălile de sport etc. – vizând acordarea de 
reduceri comune unor pachete integrate de oferte turistice – pachete ce 
urmează a fi disponibile în cadrul centrului de informare turistică 
precum şi în cadrul structurilor de primire turistică; 
- Elaborarea, în parteneriat, a unor trasee de transport în comun, 
flexibile, care să atingă toate obiectivele şi, pe baza unor audio-ghiduri 
sau a altor mijloace de informare, să furnizeze informaţiile necesare 
accesării oricărui obiectiv din oraş. În acest mod sunt acoperite 2 nevoi: 
necesitatea unei reţele de transport în comun în interiorul oraşului şi 
necesitatea asigurării unor trasee de vizitare pentru turişti; 
- Elaborarea unui audioghid în conformitate cu traseele stabilite pentru 
aceste bus-uri turistice, care să ofere informaţii complete despre oraş – 
incluzând date şi detalii istorice ale zonelor traversate, aspecte inedite, 
detalii privind posibilităţile de agrement ale fiecărei zone traversate şi, 
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nu în ultimul rand, curiozităţi / recorduri / aspecte specifice zonei; 
- Instituirea unui sistem bazat pe card de reducere, disponibil atât în 
centrele de informare turistică, cât şi în cadrul structurilor de cazare, 
care să ofere posesorului reduceri în structurile partenere – hoteluri, 
restaurante, muzee, infrastructură sportivă etc.; 
- Realizarea unui calendar de evenimente locale şi regionale şi corelarea 
acestuia cu reduceri şi facilităţi suplimentare oferite turiştilor în acea 
perioadă. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Una dintre problemele cu care se confruntă Staţiunea Buşteni este gradul 
redus de retenţie a turiştilor, corelat cu lipsa de promovare a 
obiectivelor locale şi cu practicarea turismului la negru în casele 
particulare de vacanţă. 

Măsuri principale 
• Nr. de studii realizate; nr. de respondenţi; 
• Nr. de parteneriate stabilite; 
• Nr. de trasee de transport în comun realizate; 
• Nr. de km traseu de transport în comun; 
• Nr. de vehicule achiziţionate; 
• Nr. de audioghiduri / pliante de traseu realizate; 
• Nr. de obiective incluse în audioghid / pliante scrise; 
• Nr. de evenimente organizate (incluse în sistemul de reduceri); 
• Nr. de turişti beneficiari ai sistemului de reduceri; 
• Ponderea turiştilor beneficiari ai sistemului de reduceri în total turişti 
în staţiune. 

Studii existente 
Cadrul legislativ național; 
Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Bușteni 2014 - 2020; 
Armonizare cu legislația UE. 

Valoare estimată 
500.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Bugetul local; 
Fonduri europene; 
Programe guvernamentale; 
Alte surse atrase. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

UAT ORAȘUL BUȘTENI 

OG II. (8) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Înființarea și amenajarea unui parc de aventură – Oraș Bușteni 

Scopul proiectului 
Înființarea și amenajarea unui Aventura Parc prin diversificarea 
activităților sportive și de agrement atât pentru locuitori cât și pentru 
turiștii care poposesc în orașul Bușteni, în vederea petrecerii unui timp 
liber de calitate. 

Obiective specifice 
- Creșterea nivelului de trai al locuitorilor orașului Bușteni; 
- Îmbunătățirea relațiilor intersociale pe raza orașului Bușteni; 
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Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Populația orașului nu are la dispoziție opțiuni semnificative de petrecere 
a timpului liber. 

Măsuri principale 
Construirea Parcului de Aventură în orașul Bușteni. 

Studii existente 
Cadrul legislativ 

Valoare estimată 
5.000.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Bugetul local; 
Fonduri europene; 
Parteneriat public privat; 
Programe guvernamentale; 
Alte surse atrase. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021 - 2027 

UAT ORAȘUL BUȘTENI 

OG II. (9) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Înființarea unui Observator Astronomic și Planetarium ca obiective turistice ale 
Orașului Bușteni 

Scopul proiectului 
Înființarea și amenajarea unui Observator Astronomic și a unui 
Planetarium pentru diversificarea obiectivelor turistice atât pentru 
locuitori cât și pentru turiștii care poposesc în orașul Bușteni, în vederea 
petrecerii unui timp liber de calitate. 

Obiective specifice 
Creșterea nivelului de trai al locuitorilor orașului Bușteni; 
Îmbunătățirea relațiilor intersociale pe raza orașului Bușteni. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Orașul Bușteni nu are la dispoziție opțiuni semnificative de petrecere a 
timpului liber. 

Măsuri principale 
Construcția Observatorului Astronomic și a Planetariumului. 

Studii existente 
Cadrul legislativ 

Valoare estimată 
75.000.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Bugetul local; 
Fonduri europene; 
Parteneriat public privat; 
Programe guvernamentale; 
Alte surse atrase. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021 - 2027 
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UAT ORAȘUL SINAIA 

OG II. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Remodelare urbană Piața Unirii oraș Sinaia 

Scopul proiectului Transformarea unui spațiu aflat în degradare într-un mediu adaptat 
susținerii activității antreprenoriale locale, promovarea produselor 
locale sau naționale, susținerea producătorilor și agricultorilor din 
zonă. 

Obiective specifice OS1. Elaborarea unui Plan de acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării 
pieței locale agroalimentare şi de produse de artizanat localizate pe 
spaţiul public, 

OS2. Conştientizarea publică cu privire la potenţialul pe care îl poate 
oferi acest sector pentru dezvoltarea economiei locale, având în 
vedere măsuri de conservare şi îmbunătăţire a calităţii mediului 
înconjurător urban, 

OS3. Informarea şi promovarea proiectului prin activităţi de încurajare 
şi sprijinire a afacerilor producătorilor de produse alimentare, a 
meşteşugarilor creatori de obiecte de artizanat, pentru păstrarea şi 
perpetuarea obiceiurilor tradiţionale locale şi dezvoltarea pieţei 
turistice locale. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

În acest moment, Piața agroalimentară din centrul orașului se află într-
o avansată stare de deterioarare iar numărul comercianților și 
producătorilor este redus. Realizarea complexului va atrage agricultorii 
români din județele limitrofe și ar spori numărul consumatorilor. 

Măsuri principale 1. Construirea complexului la standarde europene și integrarea lui 
în arhitectura zonei centrale din oraș; 

2. Atragerea agricultorilor români prin oferirea unui spațiu modern 
pentru promovarea produselor; 

3. Susținerea unor campanii de promovare a unei vieți sănătoase și 
a consumului zilnic de produse proaspete românești; 

4. Construirea de locuri de parcare în zona centrală și fluidizarea 
traficului pe Bulevardul Carol I. 

Studii existente PT 

Valoare estimată 4.000.000 euro fără TVA 

Posibile surse de 
finanțare 

Compania Națională de Investiții 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 
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UAT ORAȘUL SINAIA 

OG II. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Dezvoltarea domeniului schiabil zona Cota 1400 - Cota 2000 (instalații de 
transport pe cablu și instalații de zăpadă artificială) 

Scopul proiectului Îmbunătățirea turismului durabil și a serviciilor de pe domeniul schiabil 
prin achiziția de utilaje și instalații moderne. 

Obiective specifice OS1. Stimularea unei economii a turismului, durabile şi echilibrate, 
bazată pe resursele locale; 

OS2. Îmbunătăţirea coeziunii şi nivelului de trai al comunităţilor din 
zonă, prin crearea de locuri de muncă în economiile locale; 

OS3. Modernizarea infrastructurilor turistice, sociale şi tehnico – 
edilitare; 

OS4. Îmbunătăţirea calităţii mediului şi peisajului, respectarea 
cerinţelor de protecţie şi conservare a mediului natural şi construit. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Domeniul schiabil Sinaia se găsește pe Valea Prahovei, în Munții Bucegi. 
Domeniul schiabil înglobează 22 km de pârtii care se desfășoară pe mai 
multe zone: Valea Dorului, Valea cu Brazi, Valea lui Carp, Valea 
Soarelui. 

Există aici două instalații de tip telescaun: Telescaunul Valea Dorului, 
cu două locuri (operat de Teleferic S.A., companie privată) și 
Telescaunul nou – Soarelui, cu patru locuri (al Consiliului Local Sinaia, 
administrat de Transport Urban Sinaia, societate cu capital public). 
Cele două instalații deservesc șapte pârtii de schi de nivel începător - 
intermediar. 

Dezvoltarea domeniului schiabil va conduce la reducerea timpilor de 
așteptare la telescaun și la creșterea capacității. 

Măsuri principale 1 - Extindere sistem alimentare cu apă, zăpadă artificială; 

2 - Realizare 3 instalații de transport pe cablu tip telescaun; 

3 – Achiziția a 3 mașini de bătut zăpada (ratracuri). 

Studii existente NU 

Valoare estimată 15.000.000 euro fără TVA 

Posibile surse de 
finanțare 

Programul Operațional Regional (POR) SUD MUNTENIA 2021- 2027 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 
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UAT ORAȘUL SINAIA 

OG II. (3) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Modernizarea Centrului Internațional de Conferințe Casino Sinaia 

Scopul proiectului Îmbunătățirea turismului durabil și a serviciilor cultural-artistice prin 
modernizarea unuia din principale obiective turistice din orașul Sinaia. 

Obiective specifice OS1. Stimularea unei economii a turismului, durabile şi echilibrate, 
bazată pe resursele locale; 

OS2. Modernizarea și reabilitarea infrastructurilor turistice, sociale şi 
tehnico – edilitare; 

OS3. Promovarea evenimentelor cultural-artistice prin reabilitarea 
obiectivelor turistice; 

OS4. Derularea unor proiecte de promovare a parteneriatelor locale 
prin implementarea unor programe turistice. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Amplasat în partea nordică a parcului „Dimitrie Ghica”, Casino-ul din 
Sinaia reprezintă şi astăzi unul dintre edificiile – simbol ale staţiunii. 
Impunătoarea clădire a fost construită în timp record, de numai un an 
(1911-1912), pe locul unde se afla cândva vila Ghica, prima vilă a 
staţiunii, înălţată de prinţul Dimitrie Ghica. 

Casino-ul din Sinaia a fost reabilitat în urmă cu câțiva ani, dar în 
continuare necesită lucrări de reabilitate și modernizare pentru 
îmbunătățirea calității serviciilor oferite și menținerea patrimoniului 
local. 

Măsuri principale 1. Reabilitarea clădirii prin lucrări de rezistență și finisaje; 

2. Modernizarea infrastructurii interioare; 

3. Introducerea de echipamente high-tech care să susțină 
activitățile anuale de evenimente cultural-artistice; 

4. Dezvoltarea unor programe pentru susținerea activităților 
cultural-artistice și promovarea la nivel național și internațional a 
patrimoniului local și național. 

Studii existente NU 

Valoare estimată 20.000.000 euro fără TVA 

Posibile surse de 
finanțare 

Programul Operațional Regional (POR) SUD MUNTENIA 2021 - 2027 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 
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UAT COMUNA BREBU 

OG II. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Amenajarea unui spaţiu cu destinația de piață agro-alimentară 

Scopul proiectului Sporirea gradului de confort al locuitorilor şi posibilitatea creşterii de 
venituri a celor care desfăşoară activităţi agricole prin valorificarea 
produselor obţinute. 

Obiective specifice - Creşterea siguranţei alimentelor; 

- Îmbunătăţirea aspectului general al localităţii; 

- Creşterea atractivităţii localităţii pentru desfăşurarea activităţilor 
economice; 

- Creşterea veniturilor; 

- Dezvoltarea activităţilor cu profil agricol. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Cetăţenii şi agenţii economici care desfăşoară activităţi cu profil agricol 
ar creşte randamentul afacerilor lor dacă scurtează timpul şi distanţa 
către locul de valorificare a produselor. 

Măsuri principale Proiectul cuprinde: 

- Amenajarea spaţiilor; 

- Dotarea specifică; 

- Obţinerea avizelor legale de funcţionare. 

Rezultatele aşteptate sunt: 

- Creşterea veniturilor comunităţii; 

- Creşterea randamentului activităţilor agricole. 

Studii existente Nu au fost realizate studii 

Valoare estimată Nu există o valoare estimată 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local / parteneriat Consiliul Judeţean 

Perioada estimată de 
implementare 

2021 

UAT COMUNA BREBU 

OG II. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Prelungirea drumului din satul Pietriceaua până la fosta cabană Nicolae 
Ceauşescu pentru transformarea zonei în obiectiv de interes turistic 
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Scopul proiectului Îmbunătăţirea accesibilităţii prin reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii de transport, creşterea atractivităţii turistice a localităţii. 

Obiective specifice -  Creşterea atractivităţii turistice a zonei; 

- Îmbunătăţirea aspectului general al localităţii; 

- Atragerea de investiţii pentru desfăşurarea activităţilor economice; 

- Fluidizarea traficului rutier. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Se doreşte prelungirea drumului care duce la fosta cabană a 
preşedintelui Nicolae Ceauşescu, loc altădată tranzitat şi refacerea 
infrastructurii rutiere pentru a readuce în atenţia turiştilor această 
zonă. Drumul în starea actuală nu atrage nici investiţii, nici turişti. 

Măsuri principale -  Modernizarea carosabilului; 

- Modernizarea infrastructurii edilitare; 

- Aducerea în atenţia publicului a zonei turistice. 

Toate acestea duc la creşterea siguranţei circulaţiei precum şi la 
creşterea atractivităţii economice şi de investiţii a comunei. 

Studii existente Nu au fost realizate studii 

Valoare estimată Nu există o valoare estimată 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local / parteneriat Consiliul Judeţean 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2023 

 

UAT COMUNA DUMBRĂVEȘTI 

OG II. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Dezvoltarea de servicii de producţie prin înființare secţie de procesare şi 
ambalare a produselor agricole şi a fructelor de pădure – parteneriat cu Ocolul Silvic Slănic 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor comunei; 
Dezvoltarea economiei locale. 

Obiective specifice Realizarea unei clădiri / depozit în care să se poată face colectarea şi 
precoletarea produselor agricole şi a fructelor de pădure de la cetăţenii 
comunei şi păstrarea lor în bune condiţii vor avea efecte benefice 
asupra dezvoltării economice a zonei prin:  

- creşterea gradului de valorificare a produselor obţinute pe plan local; 

- creşterea atractivităţii pentru investitori, iar activitatea acestora va 
genera şi venituri la bugetul local. 
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Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Necesitatea dezvoltării economiei locale, necesitatea stimulării micilor 
antreprenori. 

Măsuri principale - realizarea studiului de fezabilitate; 

- elaborarea proiectului tehnic; 

- aprobarea începerii proiectului; 

- contractarea proiectului; 

- organizarea licitaţiilor; 

- monitorizare, evaluare, control; 

- auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de 
finanțare 

 

Perioada estimată de 
implementare 

 

UAT COMUNA DUMBRĂVEȘTI 

OG II. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Asistenţă acordată fermierilor în vederea întocmirii de proiecte viabile pentru 
obţinerea de finanțare nerambursabilă pentru modernizarea exploataţiilor 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

Obiective specifice Este un proiect mult aşteptat de comunitatea din zonă. Prin proiect se 
vor încheia parteneriate cu firme de consultanţă. După implementarea 
proiectului se estimează o creştere a ocupării forţei de muncă din 
categoria de vârstă 25 - 55 de ani.  

La nivelul administraţiei locale, se încearcă încheierea unui parteneriat 
cu firme de consultanţă pentru accesarea de fonduri nerambursabile.  

Se doreşte deschiderea unui centru de informare antreprenorială rurală 
şi, de asemenea, atragerea de fonduri pentru dezvoltarea şi 
modernizarea exploataţiilor agricole existente. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Necesitatea dezvoltării economiei locale 

Măsuri principale - realizarea studiului de fezabilitate; 

- elaborarea proiectului tehnic; 
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- aprobarea începerii proiectului; 

- contractarea proiectului; 

- organizarea licitaţiilor; 

- monitorizare, evaluare, control; 

- auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de 
finanțare 

 

Perioada estimată de 
implementare 

 

UAT COMUNA DUMBRĂVEȘTI 

OG II. (3) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Realizarea de spaţii de cazare şi agrement pentru turismul istoric, parteneriat 
public-privat 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor comunei; dezvoltare 
infrastructură de turism. 

Obiective specifice Se are în vedere dezvoltarea turistică a localităţii pentru atragerea de 
venituri la bugetul local şi pentru creşterea veniturilor populaţiei.  

Proiectul va cuprinde:  

- Amenajarea zonei turistice; 

- Construirea şi amenajarea de spaţii de cazare şi alimentaţie publică; 

- Organizarea unui festival al comunei  

- Actualizarea site-ului Primăriei şi crearea de noi evenimente 
popularizate pe acesta; 

- Tipărirea de pliante şi materiale promoţionale care să fie distribuite la 
evenimente de nivel judeţean, naţional sau internaţional; 

- Acţiuni de popularizare în parteneriat cu Consiliul Judeţean; 

- Introducerea în circuitul turistic a monumentelor istorice de pe raza 
localităţii şi crearea unor evenimente educative pe această temă; 

- Amenajarea spaţiilor adiacente siturilor; 

- Asigurarea de condiţii şi servicii administrative pentru pensiuni 
turistice, parcuri de distracţii, muzee etc.; 

- Organizarea de târguri cu produse obţinute pe raza localităţii sau 
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comercializate aici; 

- Popularizarea tradiţiilor populare ale zonei prin participarea la 
manifestări de gen. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Necesitatea dezvoltării turismului local pentru creşterea nivelului de 
trai al cetăţenilor. 

Măsuri principale - realizarea studiului de fezabilitate; 

- elaborarea proiectului tehnic; 

- aprobarea începerii proiectului; 

- contractarea proiectului; 

- organizarea licitaţiilor; 

- monitorizare, evaluare, control; 

- auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de 
finanțare 

 

Perioada estimată de 
implementare 

 

UAT COMUNA DUMBRĂVEȘTI 

OG II. (4) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Punerea în valoare a potenţialului izvorului de apă sulfuroasă din punctul Glod 
prin construirea unor spaţii de tratament şi odihnă, parteneriat public-privat 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor comunei; dezvoltare 
infrastructură de turism. 

Obiective specifice Se are în vedere dezvoltarea turistică a localităţii pentru atragerea de 
venituri la bugetul local şi pentru creşterea veniturilor populaţiei.  

Proiectul va cuprinde:  

- Amenajarea zonei turistice; 

- Construirea şi amenajarea de spaţii de cazare şi alimentaţie publică; 

- Organizarea unui festival al comunei; 

- Actualizarea site-ului Primăriei şi crearea de noi evenimente 
popularizate pe acesta; 

- Tipărirea de pliante şi materiale promoţionale care să fie distribuite la 
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evenimente de nivel judeţean, naţional sau internaţional; 

- Acţiuni de popularizare în parteneriat cu Consiliul Judeţean; 

- Introducerea în circuitul turistic a monumentelor istorice de pe raza 
localităţii şi crearea unor evenimente educative pe această temă; 

- Amenajarea spaţiilor adiacente siturilor; 

- Asigurarea de condiţii şi servicii administrative pentru pensiuni 
turistice, parcuri de distracţii, muzee etc.; 

- Organizarea de târguri cu produse obţinute pe raza localităţii sau 
comercializate aici; 

- Popularizarea tradiţiilor populare ale zonei prin participarea la 
manifestări de gen. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Necesitatea dezvoltării turismului local pentru creşterea nivelului de 
trai al cetăţenilor. 

Măsuri principale - realizarea studiului de fezabilitate; 

- elaborarea proiectului tehnic; 

- aprobarea începerii proiectului; 

- contractarea proiectului; 

- organizarea licitaţiilor; 

- monitorizare, evaluare, control; 

- auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de 
finanțare 

 

Perioada estimată de 
implementare 

 

 

 

UAT COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE 

OG II. (9) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului:  

Scopul proiectului Promovarea antreprenoriatului prin furnizarea de sprijin pentru 
persoanele care încep sau administrează o afacere. 
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Obiective specifice Atragerea de noi investiții în orașul Vălenii de Munte; 

Stimularea cooperării dintre sectorul public și cel privat; 

Apariția de noi locuri de muncă și scăderea ratei șomajului. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Îmbunătățirea nivelului de pregătire profesională și adaptarea la 
nevoile specifice ale pieței muncii sunt esențiale pentru ridicarea 
potențialului resurselor umane din oraș și creșterea șanselor 
individului pe piața muncii. 

Măsuri principale Dezvoltarea și extinderea Parcului industrial, în colaborare cu Consiliul 
Județean Prahova și Camera de Comerț și Industrie Prahova; 

Demararea unei colaborări cu instituții ale statului în vederea atragerii 
de noi investitori români și străini. 

Studii existente N.A. 

Valoare estimată Nu a fost încă determinată. 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local, buget de stat, alte surse nerambursabile. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

 

UAT COMUNA VALEA DOFTANEI 

OG II. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Dezvoltare zonă turistică şi domeniul schiabil, împreună cu punerea în valoare a 
golurilor alpine pe traseul Transbaiu 

Scopul proiectului Legătura între localităţile Buşteni, Azuga şi Valea Doftanei 

Obiective specifice Realizarea unui domeniu schiabil cu posibilitatea de conexiune cu 
pârtiile de pe Valea Prahovei, pe axa Vest-Est prin Transbaiu 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Dezvoltarea turistică a comunei 

Măsuri principale - 

Studii existente - 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 
finanțare 

Parteneriate, Programele Ministerului Dezvoltării sau Fonduri Europene 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2024 
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OG III. Creșterea contribuției echitabile a județului Prahova la realizarea țintei de 
decarbonizare a României și îmbunătățirea calității mediului 

UAT JUDEȚUL PRAHOVA 

OG III. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: ”CET Brazi – Sistem de acumulare energie termică” 

Scopul proiectului Realizarea sistemului de acumulare energie termică permite 
reducerea consumului de combustibil în perioadele de vârf de consum 
şi implicit reducerea emisiilor de NOx şi CO2. 

Obiective specifice În cazul realizării obiectivului de investiții propus, pe lângă creşterea 
eficienţei energetice şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, 
consumatorii de energie termică din Municipiul Ploiești, peste 52.000 
de apartamente, instituții publice și agenți economici racordați la 
sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) vor 
beneficia de creşterea indicatorilor de calitate şi siguranţa serviciului 
de alimentare cu energie termică. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Sistemele de stocare a energiei sunt utile pentru maximizarea 
eficienței energetice a proceselor non-continue și semi-continue. În 
timpul perioadelor cererii scăzute de energie termică excesul de 
energie termică este stocat în rezervoare mari izolate pentru a fi 
utilizate ulterior. Stocarea poate fi realizată cu fluide, cum ar fi apa, 
sau cu substanțe schimbătoare de fază care utilizează căldură latentă. 
Sistemele de stocare pot funcționa atât pentru stocarea de frig (apă 
răcită) cât și pentru căldură (apă fierbinte), încărcare-descărcare 
făcându-se într-un mod continuu, apa fierbinte și rece sunt adăugate 
și îndepărtate simultan dintr-un rezervor stratificat. 

În timpul procesului de încărcare, sursa de căldură alimentează 
consumatorii iar excesul de căldură este stocat în rezervor. Atunci 
când cererea de căldură depășește capacitatea de producere a sursei 
de căldură, sau sursa de căldură este oprită / nefuncțională (fie din 
raționament economic, tehnologic), are loc procesul de descărcare al 
rezervorului, în care alimentarea consumatorilor se face direct din 
sistemul de stocare. 

Cantitatea de energie care poate fi stocată în rezervor depinde de 
mediul de stocare, de proprietățile termodinamice și chimice ale 
mediului, de volumul rezervorului și temperatura de încărcare, 
stocare, descărcare. 

Măsuri principale Sursa de producere a energiei în cogenerare va avea o capacitate de 
stocare între 30.000 şi 50.000 Gcal. 

Sistemul propune crearea unor puţuri prin foraj şi în funcţie de 
caracteristicile geologice ale subsolului, realizarea unui sistem de 
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stocare a energiei termice tip subteran sau suprateran. Astfel, în 
perioada sezonului de vară, atunci când poate există un surplus de 
energie termică produsă, aceasta este injectată sub formă de apă 
caldă în acest sistem, urmând ca în perioadele cu consum ridicat 
aceasta să fie extrasă şi livrată în sistemul de termoficare. De 
asemenea, regimul de iarnă prezintă perioade de funcţionare în care 
creşterea temperaturilor mediului peste valorile prognozate conduc la 
reducerea necesarului de energie termică livrată şi astfel se creează 
un excecedent ce ar putea fi stocat şi utilizat pentru acoperirea 
vârfurilor de sarcină. 

Studii existente Studiul de Fezabilitate este în curs de contractare. Durata de realizare 
este de maxim 3 luni. Datele furnizate în această fişă sunt la nivel de 
prefezabilitate. 

Valoare estimată 23.190.720 lei cu TVA inclus 

Posibile surse de 
finanțare 

Proiectul este necesar a fi finanțat 100% prin Fondul pentru 
Modernizare, considerându-se a fi îndeplinite toate criteriile de 
calificare și eligibilitate 

Perioada estimată de 
implementare 

Data estimată pentru demararea investiției o reprezintă data semnării 
contractului de finanțare din Fondul de Modernizare, perioada de 
realizare fiind de până la 24 de luni 

UAT JUDEȚUL PRAHOVA 

OG III. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: ”Implementarea unei surse noi în cogenerare cu o putere instalată de 80 MWe” 

Scopul proiectului Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii 
investițiilor în acest domeniu 

Obiective specifice Vizează investiţii în unități noi de producere a energiei în cogenerare 
de înaltă eficienţă, moderne și cu reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră, în linie cu cerinţele Pactului Verde European. 

În cazul realizării obiectivului de investiții propus, pe lângă creşterea 
eficienţei energetice şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, 
consumatorii de energie termică din Municipiul Ploiești, peste 52.000 
de apartamente, instituții publice și agenți economici racordați la 
sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) vor 
beneficia de creşterea indicatorilor de calitate şi siguranţa serviciului 
de alimentare cu energie termică. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Noua sursă se va amplasa pe terenul deținut de către Consiliul 
Judeţean Prahova în CET Brazi, din comuna Brazi. 

Măsuri principale Sursa de producere a energiei în cogenerare va avea o putere instalată 
de 80 MWe cu funcţionare pe gaze naturale. 
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Proiectul presupune instalarea unei surse de producere a energiei în 
cogenerare cu eficiență globală de peste 82%, ceea ce presupune 
economie de energie primară comparativ cu producerea separată a 
energiei electrice,în comparaţie cu instalația de cogenerare existentă 
care funcționează cu eficiență globală de circa 68-72%. 

Studii existente Studiul de Fezabilitate este în curs de contractare. Durata de realizare 
este de maxim 2 luni. Datele furnizate în această fişă sunt la nivel de 
pre-fezabilitate, există o Analiză Cost-Beneficiu care va fi 
particularizată în funcţie de soluţia tehnică identificată la nivelul 
Studiului de Fezabilitate. 

Valoare estimată 585.565.680 lei cu TVA inclus 

Posibile surse de 
finanțare 

Proiectul este necesar a fi finanțat 100% prin Fondul pentru 
Modernizare 

Perioada estimată de 
implementare 

Data estimată pentru demararea investiției o reprezintă data semnării 
contractului de finanțare din Fondul de Modernizare, perioada de 
realizare fiind de până la 24 de luni 

UAT JUDEȚUL PRAHOVA 

OG III. (3) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: ”Reabilitare reţele termice secundare aferente SACET Ploieşti, pentru 
creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană – ETAPA II” 

Scopul proiectului Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii 
investițiilor în acest domeniu. 

Obiective specifice Vizează investiţii pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice și 
modernizarea rețelelor energetice, inclusiv a conductelor centralelor 
de termoficare, care au ca efect reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră, în linie cu cerinţele Pactului Verde European. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Reţeaua termică primară se va amplasa pe traseul actualei reţele 
termice, terenul de sub aceasta fiind deținut de către Consiliul 
Judeţean Prahova. 

În cazul realizării obiectivului de investiții propus, pe lângă creşterea 
eficienţei energetice şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, 
consumatorii de energie termică din Municipiul Ploiești, peste 52.000 
de apartamente, instituții publice și agenți economici racordați la 
sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) vor 
beneficia de creşterea indicatorilor de calitate şi siguranţa serviciului 
de alimentare cu energie termică. 

Măsuri principale Reţeaua termică primară propusă pentru reabilitare în Etapa II, cu o 
lungime de 22,084 km reţea sau 44,168 km de conducte, va fi formată 
din 2 conducte preizolate cu diametre cuprinse între Dn 100 mm şi Dn 
900 mm 
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Studii existente Studiul de Fezabilitate este în curs de contractare. Durata de realizare 
este de maxim 2 luni. Datele furnizate în această fişă sunt la nivel de 
pre-fezabilitate, există o Analiză Cost-Beneficiu care va fi 
particularizată în funcţie de soluţia tehnică identificată la nivelul 
Studiului de Fezabilitate. 

Valoare estimată 134.856.593 lei cu TVA 

Posibile surse de 
finanțare 

Proiectul este necesar a fi finanțat 100% prin Fondul pentru 
Modernizare, considerându-se a fi îndeplinite toate criteriile de 
calificare și eligibilitate. 

Perioada estimată de 
implementare 

Data estimată pentru demararea investiției o reprezintă data semnării 
contractului de finanțare din Fondul de Modernizare, perioada de 
realizare fiind de până la 36 de luni. 

 

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI 

OG III. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: ”Reabilitare reţele termice secundare aferente SACET Ploieşti, pentru 
creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană - ETAPA I” 

Scopul proiectului Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii 
investițiilor în acest domeniu. 

Obiective specifice Vizează investiţii pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice și 
modernizarea rețelelor energetice, care au ca efect reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, în acord cu cerinţele Pactului 
Verde European. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Reţelele termice secundare reabilitate se vor amplasa pe traseul 
actualelor reţele termice secundare, terenul de sub aceastea fiind 
deținut de către Consiliul Local Ploieşti. 

În cadrul stabilirii reţelelor secundare propuse pentru reabilitare s-a 
ţinut cont de faptul că sistemul secundar de distribuţie al SACET 
Ploieşti are o zonă modernizată între anii 1998-2005 iar restul sunt 
reţele clasice, acestea din urmă fiind propuse pentru modernizare. 

Măsuri principale Reţelele termice secundare propuse pentru reabilitare în Etapa I, cu o 
lungime totală de 41,065 km reţea sau 164,26 km de conducte, vor fi 
formate din 4 conducte, realizate cu conducte preizolate cu diametre 
cuprinse între Dn 25 mm şi Dn 250 mm. 

Studii existente  

Valoare estimată 107.257.080 lei cu TVA 

Posibile surse de 
finanțare 

Proiectul este necesar a fi finanțat 100% prin Fondul pentru 
Modernizare, considerându-se a fi îndeplinite toate criteriile de 
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calificare și eligibilitate. 

Perioada estimată de 
implementare 

Data estimată pentru demararea investiției o reprezintă data semnării 
contractului de finanțare din Fondul de Modernizare, perioada de 
realizare fiind de până la 3 ani. 

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI 

OG III. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Îmbunătățirea condițiilor de accesibilitate prin completarea legăturilor inelare 
între zonele Sud și Est 

Scopul proiectului Îmbunătățirea condițiilor de accesibilitate și fluidizare a traficului în 
zona de sud-est a municipiului Ploiești, inclusiv în Polul de Creștere. 

Obiective specifice Obiective specifice: 

− Sprijinirea transportului public și modurilor de transport alternativ și 
implicit scăderea emisiilor de carbon; 

− Completare legături inelare pentru realizarea accesibilității directe 
între anumite cartiere; 

− Amenajare traseu auto și pietonal și zonă verde de-a lungul 
traseului; 

− Modernizare și echipare stații pentru transportul public nepoluant 
(autobuze electrice); 

− Amenajare facilități pentru pietoni și bicicliști; 

− Reamenajare și reabilitare zonă de-a lungul pârâului Dâmbu.  

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Proiectul are în vedere îmbunătățirea condițiilor de mediu, respectiv 
scăderea emisiilor de GES prin promovarea circulației prioritare a 
mijloacelor de transport public, prin promovarea modurilor de 
transport nemotorizate și prin utilizarea de mijloace de transport 
ecologice. 

De asemenea, va îmbunătăți accesibilitatea directă între anumite 
cartiere precum și condițiile de transport public. 

Măsuri principale Prin acest proiect de investiție se propune realizarea următoarelor: 

− Reabilitarea și modernizarea străzii Ștrandului între intersecția cu 
strada Apelor și intersecția cu centura de est; 

− Reabilitarea și modernizarea str. Mihai Bravu inclusiv consolidarea și 
modernizarea celor două pasaje auto și pietonale peste CF str. Mihai 
Bravu; 

− Realizarea tronsonului II al legăturii inelare între sud și est, între 
strada Izvoare și Strada Ștrandului. 
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Studii existente Proiectul se înscrie în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru 
Polul de Creștere Ploiești, fiind compus din proiecte existente în 
Planul de acțiune. 

Valoare estimată 29.750.000 euro, TVA inclus 

Posibile surse de 
finanțare 

Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020; 

POR 2021-2027; 

Buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI 

OG III. (3) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Pietonizare și trafic controlat în zona centrală, inclusiv amenajare piste pentru 
biciclete pe traseele prioritare din planul de mobilitate, puncte bike-sharing, amenajare zone 
verzi, zone odihnă, zonă spectacole, zonă comerț pentru evenimente, iluminat ornamental, Wi-
Fi, inclusiv dotări și echipamente 

Scopul proiectului Obiectivul general:  

Regenerarea spațiului public urban în zona centrală a municipiului 
Ploiești. 

Obiective specifice Obiective specifice: 
- Extindere trasee / piste pentru pietoni și biciclete; 
- Instalare sisteme de reducere / interzicere a circulației 

autoturismelor în anumite zone; 
- Crearea unei zone cu acces carosabil controlat; 
- Extindere zone verzi și reamenajare parcuri. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Proiectul va aborda următoarele: 

- Promovarea modalităților de transport curate prin extinderea sau 
modernizarea traseelor pentru pietoni și biciclete; 

- Reducerea de CO2 prin crearea de zone cu acces carosabil controlat 
și extinderea zonelor verzi; 

- Îmbunătățirea calității vieții prin reamenajarea zonelor din centrul 
orașului. 
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Măsuri principale Intervențiile proiectului de investiție au în vedere: 

- Regenerarea spațiului urban prin extindere / modernizare trasee / 
piste pentru pietoni și biciclete; 

- Reinterpretarea infrastructurii pentru mobilitate ca pe o resursă 
pentru oraș, prin promovarea modalităților de transport curate;  

- Amenajarea sau modernizarea unor suprafețe suficiente pentru 
pietoni, bicicliști și transportul public și promovarea unui design care 
să încurajeze oamenii să se plimbe și să se bucure de spațiul urban; 

- Instalare sisteme de reducere / interzicere a circulației 
autoturismelor în anumite zone;  

- Crearea unei zone cu acces carosabil controlat, pentru reducere de 
CO2; 

- Extindere zone verzi și reamenajare parcuri; 

- Amenajarea de insule urbane în interiorul cărora toate spațiile 
publice sunt accesibile doar pietonilor, bicicletelor și vehiculelor de 
urgență; 

- Reconfigurare spațiu urban în scopul creșterii confortului fizic al 
rezidenților din zonă (în special în raport cu nivelurile de zgomot și 
poluare), siguranței copiilor care merg la școală ori se joacă pe 
trotuare;  

- Optimizarea folosirii spațiului urban și îmbunătățirea calității vieții 
prin reamenajarea zonelor reziduale rămase printre blocurile 
ansamblurilor de locuințe și a terenurilor din centrul orașului; 

- Testarea vocațiilor alternative ale spațiilor urbane, altele decât 
pentru deplasarea și staționarea autovehiculelor, prin organizarea de 
evenimente culturale; 

- Crearea unui itinerariu pietonal în zona centrală a orașului care să 
lege mai multe spații publice și instituții culturale. 

Studii existente Proiectul se încadrează în SIDU pentru Polul de creștere Ploiești 2014-
2020 

Valoare estimată 8.925.000 euro, TVA inclus 

Posibile surse de 
finanțare 

Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020; 

POR 2021-2027; 

Buget local. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI 
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OG III. (4) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Asigurarea accesibilităţii în zona industrială Ploiești Sud, a campusului 
universitar, prin modernizarea pasajului rutier peste CF Gara de Sud 

Scopul proiectului Obiectivul general:  

Îmbunătățirea condițiilor de accesibilitate, reorganizare circulație în 
zonă. 

Obiective specifice Obiective specifice: 

- Promovarea modalităților de transport curate – introducerea 
sistemelor P+R în sudul municipiul Ploiești (zona Hipodrom); 

- Îmbunătățirea condițiilor de deplasare pentru pietoni, prin 
realizarea unui pasaj pietonal + ciclabil subteran sau suprateran la 
Gara de Sud. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Proiectul are în vedere îmbunătățirea condițiilor de mediu, reducerea 
de CO2 prin promovarea modalităților de transport curate prin 
extinderea sau modernizarea traseelor pentru pietoni și biciclete și 
prin utilizarea de mijloace de transport ecologice. 

De asemenea, va îmbunătăți accesibilitatea directă între anumite 
cartiere precum și condițiile de transport public.  

Măsuri principale Principalele măsuri propuse sunt: 

- Realizarea unui pasaj pietonal + ciclabil subteran sau suprateran la 
Gara de Sud în legătură cu cartierul Bariera București și eventual cu 
peroanele gării; 

- Amenajare P+R în municipiul Ploiești în zona Hipodrom; 

- Amenajarea pistelor cu dublu sens; 

- Interconectarea reţelei existente pentru biciclete. 

Studii existente Proiectul se încadrează în SIDU pentru Polul de creștere Ploiești 2014-
2020 

Valoare estimată 15.000.000 euro, din care finanțare nerambursabilă 12.605.042 euro 
fără TVA 

Posibile surse de 
finanțare 

POR 2021-2027; 

Buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI 

OG III. (5) Proiectul nr.  
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Titlul proiectului: Construcție pasaj pe str. Râfov 

Scopul proiectului Obiectivul general:  

Îmbunătățirea condițiilor de accesibilitate, reducerea emisiilor de 
gaze poluante, reorganizare circulație în zonă. 

Obiective specifice Obiective specifice: 

- Construcție pasaj pe str. Râfov (la intersecție cu CF) (pasaj cu 2 
benzi + trotuar + pistă de biciclete); 

- Realizare de piste pentru pietoni și pentru bicicliști. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Proiectul are în vedere îmbunătățirea condițiilor de mediu, reducerea 
de CO2 prin promovarea modalităților de transport curate prin 
extinderea sau modernizarea traseelor pentru pietoni și biciclete și 
prin utilizarea de mijloace de transport ecologice. 

De asemenea, va îmbunătăți accesibilitatea directă între anumite 
cartiere precum și condițiile de transport public.  

Măsuri principale 
- Construcție pasaj pe str. Râfov; 

- Infrastructură pentru bicicliști; 
- Infrastructură pentru pietoni. 

Studii existente Proiectul se încadrează în SIDU pentru Polul de creștere Ploiești 2014-
2020 

Valoare estimată 15.000.000 euro, TVA inclus 

Posibile surse de 
finanțare 

POR 2021-2027; 

Buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI 

OG III. (6) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Completare legături Nord-Est, inclusiv reabilitare strada Ștrandului și 
amenajare P+R 

Scopul proiectului Obiectivul general:  

Îmbunătățirea condițiilor de accesibilitate, reducerea emisiilor de 
gaze poluante și funcţionalizarea reţelei stradale pentru a realiza 
legături directe între cartiere şi principalele puncte de interes. 

Obiective specifice Obiective specifice: 

- Modernizarea stațiilor de tramvai / troleibuz / autobuz; 

- Îmbunătățirea condițiilor de accesibilitate și siguranță; 
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- Completare legături inelare nord-est. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Proiectul are în vedere îmbunătățirea condițiilor de mediu, reducerea 
de CO2 prin promovarea modalităților de transport curate prin 
extinderea sau modernizarea traseelor pentru pietoni și biciclete și 
prin utilizarea de mijloace de transport ecologice. 

De asemenea, va îmbunătăți accesibilitatea directă între anumite 
cartiere precum și condițiile de transport public. 

Măsuri principale 
− Modernizarea stațiilor de tramvai / troleibuz / autobuz Ștrand 
Bucov (echipare cu panouri de informații, acoperiș, îmbunătățirea 
condițiilor de accesibilitate și siguranță); 

− Reabilitare str. Ștrandului (între pasaj Bucov - limită municipiul 
Ploiești, inclusiv amenajare piste biciclete), amenajare intersecție str. 
Ștrandului / DN1B; 

− Construcție pasaj pe str. Râfov (la intersecție cu CF) (pasaj cu 2 
benzi + trotuar + pistă de biciclete); 

− Completare legături inelare nord-est: străpungere str. Apelor - str. 
Găgeni (între str. Ștrandului și str. Găgeni); 

− P+R pe str. Ștrandului, în nord-estul municipiului Ploiești (zona 
Ștrand Bucov); 

− Extindere piste pentru biciclete pe direcţia Est-Vest între zona 
centrală şi cartierul Bereasca până la Centura Est - str. Ştrandului; 

− Completare reţea în Cartierul Bereasca cu legătură la satul 
Ţânţăreni (Blejoi): str. Stejarului (între str. Izvorului și str. Crăiţelor) 
și str. Crăiţelor (între str. Stejarului şi str. Ştrandului). 

Studii existente Proiectul se încadrează în PMUD pentru Polul de creștere Ploiești 
2014-2020 

Valoare estimată 25.000.000 euro, TVA inclus 

Posibile surse de 
finanțare 

POR 2021-2027; 

Buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI 

OG III. (7) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Lărgire la 4 benzi DN 72 și pasaj peste CF 

Scopul proiectului Obiectivul general:  

Îmbunătățirea condițiilor de accesibilitate, reducerea emisiilor de 
gaze poluante și funcţionalizarea reţelei stradale pentru a realiza 
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legături directe între cartiere şi principalele puncte de interes. 

Obiective specifice Obiective specifice: 

- Îmbunătățirea condițiilor de accesibilitate și siguranță; 

- Completare legături inelare nord-vest. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Proiectul are în vedere îmbunătățirea condițiilor de mediu, reducerea 
de CO2 prin promovarea modalităților de transport curate. 

De asemenea, va îmbunătăți accesibilitatea directă între anumite 
cartiere precum și condițiile de transport public. 

Măsuri principale - Îmbunătățirea condițiilor de mediu; 

- Refacere pasaj peste calea ferată; 

- Lărgire la 4 benzi DN 72; 

- Extinderea traseelor pentru pietoni și biciclete. 

Studii existente Proiectul se încadrează în PMUD pentru Polul de creștere Ploiești 
2014-2020 

Valoare estimată 4.530.303,99 euro TVA inclus 

Posibile surse de 
finanțare 

POR 2021-2027; 

Buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG III. (1) Proiectul nr.  (Mobilitate urbană) 

Titlul proiectului: Creșterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de tip integrat în soluții 
inteligente aferente unui coridor de mobilitate N-S din municipiul Câmpina 

Măsuri principale Propunere de intervenții majore în cadrul 
proiectului: 

- Reconfigurarea spațială a principalelor artere 
de pe axa N-S astfel încât să înglobeze piste de 
biciclete / benzi dedicate transportului public 
(Calea Daciei, Bulevardul Bălcescu, Bulevardul 
Carol I) și extinderea spațiului pietonal în zona 
centrală; 

- Crearea unui spaţiu pietonal în centrul 
oraşului (zona Carol 1) şi redirecţionarea 
circulaţiei rutiere prin pasaj subteran sau pe 
străzi adiacente; 
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- Achiziția de autobuze electrice și realizarea 
punctelor de alimentare / reîncărcare; 

- Realizarea Sistemului inteligent de 
Management al Traficului; 

- Amenajare aliniament spațiu verde; 

- Dotarea cu mobilier urban de tip smart; 

- Crearea unor străzii de tip shared-space în 
zonele adiacente coridorului principal. 

 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG III. (2) Proiectul nr. (Mobilitate urbană) 

Titlul proiectului: Creșterea performanțelor transportului public prin investiții de tip integrat în 
soluții inteligente aferente unui coridor de mobilitate E-V din municipiul Câmpina 

Măsuri principale Propunere de intervenții majore în cadrul proiectului: 

- Reconfigurarea spațială a principalelor artere de pe axa N-S astfel 
încât să înglobeze piste de biciclete / benzi dedicate transportului 
public (Bulevardul Culturii, Calea Doftanei) și extinderea spațiului 
pietonal în zona centrală; 

- Achiziția de autobuze electrice și realizarea punctelor de 
alimentare / reîncărcare; 

- Realizarea Sistemului Inteligent de Management al Traficului; 

- Amenajare aliniament spațiu verde; 

- Dotarea cu mobilier urban de tip smart; 

- Crearea unor străzi de tip shared-space în zonele adiacente 
coridorului principal. 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG III. (3) Proiectul nr. (Mobilitate urbană) 

Titlul proiectului: Realizarea unui centru intermodal de transport public al Municipiului 
Câmpina, integrat cu sistem park-and-ride 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG III. (4) Proiectul nr. (Mobilitate urbană) 

Titlul proiectului: Modernizarea sistemului de transport public: e-ticketing, bilet turistic, sistem 
de informare în staţii, sistem de informare în autobuz, monitorizare video internă, monitorizare 
GPS 
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UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG III. (5) Proiectul nr. (Mobilitate urbană) 

Titlul proiectului: Modernizarea stațiilor de transport public și instalarea de echipamente 
interactive pentru aducerea la standardul de „Smart Bus Station” 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG III. (6) Proiectul nr. (Mobilitate urbană) 

Titlul proiectului: Crearea de noi spații pietonale și de recreere prin amenajarea unor spații 
inundabile pe malul râului Doftana 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG III. (7) Proiectul nr. (Mobilitate urbană) 

Titlul proiectului: Câmpina VeloCity - Sistem integrat de mobilitate alternativă de tip bike 
sharing 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG III. (8) Proiectul nr. (Mobilitate urbană) 

Titlul proiectului: Implementarea Sistemului Integrat de Management al traficului urban 
(Subsistem de comunicații pe fibră optică; Subsistem adaptiv; Subsistem de supraveghere video 
trafic auto; Integrare camere video din sistemul de e-ticketing; Prioritizare transport public; 
Extindere şi la alte intersecții / străzi; Dispecerat) 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG III. (9) Proiectul nr. (Mobilitate urbană) 

Titlul proiectului: Construirea de parcări subterane / supraterane în vederea decongestionării / 
fluidizării traficului din municipiul Câmpina 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG III. (10) Proiectul nr. (Mobilitate urbană) 

Titlul proiectului: Construirea unei parcări supraterane în zona “Bazar” din Municipiul Câmpina 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG III. (10) Proiectul nr. (regenerare urbană) 

Titlul proiectului: Reconversia funcțională a unităților industriale degradate și crearea unui 
program pilot de tratare a terenurilor contaminatate prin vegetație (Rafinăria Steaua Română, 
Zona Batale) 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG III. (11) Proiectul nr. (regenerare urbană) 

Titlul proiectului: Regenerare urbană prin transformarea liniilor de cale ferată dezafectate și 
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crearea unei axe verzi în cadrul orașului 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG III. (12) Proiectul nr. (regenerare urbană) 

Titlul proiectului: Regenerare urbană în zona Dealul Muşcel prin realizarea de spații de 
agrement (Parcul Fântâna cu Cireși, Lacul Cocor, Lacul Fermei) 

Măsuri principale Propunere de intervenții majore în cadrul proiectului: 

- Crearea unui spațiu tematic multifuncțional pentru agrement și 
petrecere a timpului liber în toate anotimpurile; 

- Spații pentru activități de loisir în aer liber: locuri de joacă pentru 
copii, outdoor gym, puncte de belvedere; 

- Dotarea cu mobilier urban; 

- Crearea de alei pietonale. 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG III. (13) Proiectul nr.  (regenerare urbană) 

Titlul proiectului: Extinderea și modernizarea Serelor Primăriei Municipiului Câmpina pentru a fi 
convertite într-o grădină botanică 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG III. (14) Proiectul nr.  (regenerare urbană) 

Titlul proiectului: Regenerare urbană în zona cartierelor de locuințe colective 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG III. (15) Proiectul nr.  (regenerare urbană) 

Titlul proiectului: Amenajarea parcului municipal ca parc tematic 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG III. (16) Proiectul nr.  (regenerare urbană) 

Titlul proiectului: Consolidare B-dul Carol I de la intersecţia cu strada Siret până la pod Lunca 
Cornului 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG III. (17) Proiectul nr.  (regenerare urbană) 

Titlul proiectului: Consolidare strada Plevnei 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG III. (18) Proiectul nr.  (Eficiență energetică) 

Titlul proiectului: Creșterea performanței energetice a clădirilor publice în vederea 
îmbunătățirii eficienței energetice 
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UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG III. (19) Proiectul nr.  (Eficiență energetică) 

Titlul proiectului: Creșterea eficienței energetice în 50 de blocuri de locuințe 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG III. (20) Proiectul nr.  (Eficiență energetică) 

Titlul proiectului: Utilizarea surselor de energie neconvenţională: încurajarea încălzirii prin 
utilizarea panourilor solare, atât a locuinţelor, cât şi a spaţiilor de producţie 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG III. (21) Proiectul nr.  (Economie circulară) 

Titlul proiectului: Sistem Inteligent tip IoT de colectare proactivă a deșeurilor municipale și 
dezvoltarea unui centru de colectare gratuită a deșeurilor reciclabile 

 

UAT ORAȘUL AZUGA 

OG III. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Construire parc fotovoltaic în orașul Azuga și racordare la sistemul energetic 
național 

Scopul proiectului Creșterea eficienței energetice, îmbunătățirea calității aerului și 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor 
de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică 
necesară consumului propriu și livrarea surplusului în sistemul 
energetic național. 

Obiective specifice Furnizarea de energie electrică din surse regenerabile pentru 
consumul propriu; 

Reducerea dependenței de sistemul național de energie electrică prin 
exploatarea resurselor interne. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

 

Măsuri principale  

Studii existente  

Valoare estimată 50.000.000,00 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

POR și bugetul local  

Perioada estimată de 
implementare 

2022 - 2026 



 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Competența face diferența! 

 
 www.poca.ro  

 315/501 

 

UAT ORAȘUL AZUGA 

OG III. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Creșterea gradului de protecție a pârtiilor de pe raza orașului Azuga, prin 
plantarea de perdele forestiere 

Scopul proiectului Reducerea consumului de apă și energie electrică pentru producerea 
zăpezii artificiale și scăderea riscurilor de accidente. 

Obiective specifice Crearea unor perdele de protecție împotriva vântului în zona pârtiilor 
de schi. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Protejarea pârtiilor de schi împotriva intemperiilor. 

Măsuri principale  

Studii existente  

Valoare estimată 2.000.000,00 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

POR și buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2022 - 2024 

UAT ORAȘUL AZUGA 

OG III. (3) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Modernizarea sistemului de iluminat public în orașul Azuga 

Scopul proiectului Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public. 

Obiective specifice Înlocuirea corpurilor de iluminat public existente cu unele 
performanţe din punct de vedere energetic; 

Reducerea consumului de energie electrică. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Reducerea costurilor și îmbunătățirea calității iluminatului public. 

Măsuri principale  

Studii existente  

Valoare estimată 5.000.000,00 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

POR și buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2022 - 2024 

UAT ORAȘUL AZUGA 
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OG III. (4) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Reabilitarea termică a locuințelor multi-etajate de pe raza orașului Azuga 

Scopul proiectului Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în clădirile rezidențiale. 

Obiective specifice Reabilitarea termică a clădirilor. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Regenerarea și reducerea poluării aerului prin reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în clădirile rezidențiale. 

Măsuri principale  

Studii existente  

Valoare estimată 20.000.000,00 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

POR și buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2023 - 2025 

UAT ORAȘUL AZUGA 

OG III. (5) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Realizare zid de sprijin str. Parcului, str. Muncii, str. 9 Mai, oraș Azuga 

Scopul proiectului Reducerea impactului negativ al alunecărilor de teren asupra sănătății 
publice și calității vieții. 

Obiective specifice Stoparea unei alunecări de teren prin realizarea unui zid de sprijin; 

Creșterea gradului de protecție împotriva alunecărilor de teren. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Prăbușiri provocate de apele pluviale, instabilitatea terenului. 

Necesitatea realizării investiției este justificată de situația imobilelor 
și locuitorilor din zonă. 

Măsuri principale  

Studii existente  

Valoare estimată 10.000.000,00 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

POR și bugetul local 

Perioada estimată de 
implementare 

2024 - 2026 

UAT ORAȘUL AZUGA 

OG III. (6) - Proiectul nr.  
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Titlul proiectului: Amenajare spații verzi în orașul Azuga 

Scopul proiectului Revitalizarea orașului, regenerarea și reducerea poluării aerului, prin 
amenajarea de noi spații verzi. 

Obiective specifice Reconversia și refuncționalizarea terenurilor; 

Creșterea ponderii spațiilor verzi / locuitor. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Îmbunătățirea calității aerului. 

Măsuri principale  

Studii existente  

Valoare estimată 8.000.000,00 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

POR și buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2023 - 2026 

 

UAT ORAȘUL BREAZA 

OG III. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Amenajare ravene și torenți în orașul Breaza, Bazin Hidrografic Prahova - 
Torenți Șipot, Cacova și Valea Câmpului 

Scopul proiectului Amenajarea torenților Șipot, Cacova și Valea Câmpului pe o lungime de 
6.699 m și o suprafață totală de 37.378 mp. Ecologizarea zonei, 
regularizarea cursului celor trei torenți în scopul creșterii gradului de 
confort și siguranţă al locuitorilor, protejarea florei și faunei din zonă, 
prin conservarea habitatelor de eroziune care necesită a fi rezolvate. 

Obiective specifice Obiectivul general al proiectului este amenajarea torenților Șipot, 
Cacova și Valea Câmpului pe o lungime totală de cca. 6800 m (6,80 km) 
și o suprafață totală de cca. 38500 mp. 

Obiectivele specifice sunt: ecologizarea zonei și regularizarea cursului 
celor trei torenți în scopul creșterii gradului de confort și siguranţă al 
locuitorilor și protejarea florei și faunei din zonă, prin conservarea 
habitatelor speciilor existente. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Proiectul propune amenajarea celor trei torenți: Șipot, Cacova și Valea 
Câmpului, care străbat intravilanul oraşului Breaza, de la Nord la Sud. 
Aceştia reprezintă o sursă importantă de poluare prin deșeurile 
depozitate abuziv de către anumiți locuitori, deșeuri care sunt purtate 
de cursul de apă până în râul Prahova. Prin erodarea terenurilor 
suferită în perioadele cu precipitații însemnate, se produc alunecări de 
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teren care pun în pericol locuințele existente și terenurile din zonele 
apropiate celor trei torenți. Astfel, o amenajare a acestora poate să 
aducă un important beneficiu calității vieții locuitorilor din orașul 
Breaza, cât și ecosistemelor din bazinul superior al râului Prahova, prin 
eliminarea unei importante surse de poluare și facilitarea accesului 
organelor de control pe toată lungimea torenților în vederea prevenirii 
depozitării abuzive a deșeurilor.  

Măsuri principale Lungimea totală și suprafaţă proiectată a celor trei torenți este de 
6699 m, respectiv 37378 mp 

Studii existente Studiu de fezabilitate 

Valoare estimată 48.610.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

POR 2021-2027 

Perioada estimată de 
implementare 

36 luni 

 

UAT ORAȘUL BUȘTENI 

OG III. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Realizarea unei hărți digitale de risc (alunecări de teren, inundații, avalanșe, 
zone de protecție forestieră) 

Scopul proiectului 
Evidențierea zonelor cu risc ale UAT Bușteni prin realizarea hărții 
digitale de risc în vederea unei bune gestionări a acestor zone. 

Obiective specifice 
- Identificarea zonelor de risc. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Lipsa hărților de risc întocmite de către specialiști despre factorii de 
influență, precum: configurația terenului natural (pantei), 
caracteristicile fizico-mecanice ale straturilor de teren cu potențial de 
alunecare, precipitațiile abundente din perioada de primăvară și toamnă, 
intervențiile antropice, realizarea construcțiilor pe terenuri în pantă, 
vegetația, hidrologia și hidrogeologia zonei, precum și lipsa unor soluții 
pentru stabilizarea acestora. 

Măsuri principale 
- Analiza hărților digitale și în format tipărit existente; 
- Procesarea datelor obținute; 
- Analiza în teren a problemelor identificate; 
- Realizarea detaliată a hărții digitale de risc. 

Studii existente 
Cadrul legal – HG 447 / 2003 cu modificările și completările ulterioare; 
Cadrul legislativ european. 

Valoare estimată 
1.000.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Bugetul local; 
Fonduri europene; 
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Parteneriat public privat; 
Programe guvernamentale; 
Alte surse atrase. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021 - 2027 

UAT ORAȘUL BUȘTENI 

OG III. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Stații și microstații de epurare ale afluenților râului Prahova 

Scopul proiectului 
Soluționarea sistemică a problemei referitoare la apele uzate prin 
construirea de microstații de epurare pe afluenții râului Prahova din 
orașul Bușteni. 

Obiective specifice 
Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate de la nivelul 
orașului Bușteni; 
Construirea unor microstații de epurare pe afluenții râului Prahova de la 
nivelul orașului Bușteni; 
Îmbunătățirea stării ecologice și evitarea deversării apelor uzate în 
afluenții râului Prahova din orașul Bușteni. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Existența unui sistem mixt de colectare a apelor reziduale menajere la 
nivelul orașului Bușteni reprezintă principala sursă de degradare a 
calității apei a afluenților râului Prahova și o sursă de poluare pentru sol, 
subsol, apa freatică și de suprafață a acestora. 

Măsuri principale 
Modernizarea sistemului de management al apei și sistematizarea 
canalizării menajere prin: 
- Reducerea poluării apei freatice și a apei de suprafață în zonă; 
- Îmbunătățirea calității apei prin stoparea evacuării directe a apelor 
uzate în afluenții râului Prahova – oraș Bușteni; 
- Realizarea unei mai bune sistematizări a canalizării din zonă; 
- Creșterea calității vieții locuitorilor orașului Bușteni; 
- Reducerea poluării. 

Studii existente 
Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale; 
Directiva privind apa potabilă; 
Directiva privind deșeurile; 
Cadrul legislativ național; 
Studii de fezabilitate. 

Valoare estimată 
100.000.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Bugetul local; 
Fonduri europene; 
Parteneriat public privat; 
Programe guvernamentale; 
Alte surse atrase. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021 – 2027 

UAT ORAȘUL BUȘTENI 
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OG III. (3) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Sistematizarea și igienizarea malurilor râului Prahova 

Scopul proiectului 
Sistematizarea și igienizarea malurilor râului Prahova pentru a oferi atât 
locuitorilor cât și turiștilor orașului Bușteni un spațiu public atractiv și 
revigorant. 

Obiective specifice 
Igienizarea malurilor râului Prahova; 
Realizarea de spații de agrement pentru revigorarea turismului. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Depozitarea și aruncarea deșeurilor pe cursurile de apă rămâne o 
problemă care afectează nu doar calitatea apelor, dar și activitățile 
socio-economice. 

Măsuri principale 
Igienizarea malurilor afluenților râului Prahova din orașul Bușteni; 
Curățarea gurilor de scurgere a apelor pluviale a șanțurilor și podețelor 
aparţinând domeniului public și privat. 

Studii existente 
Cadrul legislativ național 

Valoare estimată 
50.000.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Bugetul local; 
Fonduri europene; 
Parteneriat public privat; 
Programe guvernamentale; 
Alte surse atrase. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021 - 2027 

UAT ORAȘUL BUȘTENI 

OG III. (4) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Amenajare platforme de colectare deșeuri municipale 

Scopul proiectului 
Amenajarea și amplasarea a 50 platforme subterane și supraterane 
pentru colectarea selectivă a deșeurilor și a gunoiului menajer în 
anumite locații din orașul Bușteni. 

Obiective specifice 
- Construirea unor puncte de colectare selectivă a deșeurilor municipale 
amplasate în exteriorul clădirilor, puncte prevăzute cu coșuri de inserție 
pentru fiecare tip de deșeu, cu construcție subterană, în camere 
speciale betonate în detrimentul punctelor de colectare clasice cu 
amplasare supraterană; 
- Garantarea atingerii nivelului cel mai ridicat în ceea ce privește 
colectarea selectivă a deșeurilor și a gunoiului menajer din orașul 
Bușteni;  
- Posibilitatea controlului și prevenirea colectării neautorizate, în special 
fenomenul migrației deșeurilor în localitățile învecinate;  
- Responsabilizarea utilizatorului pentru o colectare corectă a deșeurilor 
diferențiate, cu ajutorul campaniilor informative adecvate. 
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Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Depozitarea improprie a deşeurilor, în special a celor menajere, ceea ce 
duce la deteriorarea aspectului general al staţiunii – oraș Bușteni. 
Colectarea deșeurilor se face în mod selectiv în containere supraterane 
care generează disconfort vizual și olfactiv, sunt puncte de atracție 
pentru rozătoare, animale fără stăpân, oameni ai străzii care răscolesc 
gunoaiele din containere, fapt ce duce la împrăștierea acestora în 
împrejurul zonei amenajate în acest scop. 

Măsuri principale 
- Legarea platformei la rețeaua de canalizare, împrejmuirea cât și 
acoperirea platformei cu un sistem ce trebuie să fie prevăzut cu acces 
controlat la deșeuri. 
- Este un sistem modern, colectarea deșeurilor este silențioasă, discretă 
și permite menținerea curățeniei la punctele gospodărești. 
- Protecția mediului înconjurător și a sănătății publice prin colectarea 
tuturor deșeurilor de la populație, inclusiv al depozitelor clandestine de 
pe teritoriul orașului Bușteni. 
- Platformele subterane de colectare a deșeurilor oferă soluții 
inteligente operatorilor locali. 
- Sistemul electronic integrat de monitorizare și gestiune centralizează 
date referitoare la gradul de umplere, greutatea fiecărui recipient 
colectat, tipul acestuia, adresa, utilizatorii sau fracția colectată. 
- În același timp, sistemul îi oferă operatorului date referitoare la poziția 
GPS a autocamioanelor de colectare, avertizare atunci când containerele 
se apropie de umplere, optimizarea rutelor de golire a containerelor 
pline. 
- Reducerea consumului de energie și combustibil, evitându-se chiar și 
mai mult poluarea. 

Studii existente 
Cadrul legislativ național;  
Armonizare legislație UE cu cea națională; 
Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor (SNGD); Planul Național 
de Gestionare a Deșeurilor (PNGD);  
Planurile Regionale de Gestionare a Deșeurilor (PRGD); Planurile 
Județene de Gestionare a Deșeurilor (PJGD). 

Valoare estimată 
20.500.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Fonduri europene; 
Parteneriat public privat; 
Programe guvernamentale; 
Alte surse atrase. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021 - 2027 

UAT ORAȘUL BUȘTENI 

OG III. (5) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Reabilitarea fațadelor și eficientizarea termică a clădirilor în centrul civic și de 
patrimoniu 

Scopul proiectului 
Reabilitarea structural-arhitecturală a fațadelor clădirilor din centrul 
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orașului Bușteni și eficientizarea termică a acestora. 

Obiective specifice 
- Asigurarea unui climat de siguranță a populației; 
- Asigurarea unui mediu înconjurător sănătos; 
- Asigurarea identității și coerenței zonei; 
- Integrarea armonioasă în ansamblul localității; 
- Creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor; 
- Ridicarea conștiinței civice a cetățenilor care dețin proprietăți în 
clădirile din Centrul orașului Bușteni aflate într-o stare de degradare 
accentuată. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

- Lipsa unei imagini unitare a clădirilor din centrul orașului Bușteni; 
- Necesitatea gestionării eficiente a patrimoniului construit; 
- Necesitatea punerii în siguranță a domeniului public; 
- Creșterea atractivității turistice și investiționale. 

Măsuri principale 
- Identificarea numărului de clădiri neîngrijite, cu o stare tehnică 
nesatisfăcătoare – în urma verificărilor din teren și a notelor tehnice de 
constatare a stării clădirilor civile (persoane fizice) sau economice 
(persoane juridice); 
- Intervenția asupra clădirilor situate în zona protejată cu valoare 
istorică și arhitecturală este aprobată și avizată potrivit legii de Direcția 
Județeană Prahova pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural 
Național; 
- Efectuarea unor cercetări (ex: istoria clădirii) pentru determinarea 
corectă a cauzelor deteriorărilor survenite și pentru dezvoltarea unor 
soluții speciale pentru nivelul umidității construcțiilor. 

Studii existente 
Cadrul legal în vigoare 

Valoare estimată 
50.000.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Fonduri europene; 
Parteneriat public privat; 
Programe guvernamentale; 
Alte surse atrase. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021 - 2027 

UAT ORAȘUL BUȘTENI 

OG III. (6) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Eficientizarea energetică a imobilelor aparținând domeniului public și privat a 
UAT Bușteni 

Scopul proiectului 
Creșterea eficienței energetice a clădirilor din domeniul public și privat 
al orașului Bușteni prin măsuri de reabilitare termică, contribuind la 
îmbunătățirea condițiilor oferite cetățenilor orașului, reducerea 
consumului de energie finală, scăderea anuală a consumului de gaze cu 
efect de seră, gestionarea inteligentă a energiei și prevederea unor surse 
regenerabile de producere a energiei. 
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Obiective specifice 
- Creșterea numărului de clădiri publice și private din orașul Bușteni cu o 
clasificare mai bună a consumului de energie din oraș; 
- Implementarea unor măsuri de reducere a consumului anual specific de 
energie, implicit a consumului anual de energie finală; 
- Reducerea consumului anual de energie pentru încălzire; 
- Reducerea emisiilor de carbon; 
- Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor în vederea obținerii 
unei economii anuale de energie primară. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

- Deteriorarea şi declinul continuu al sistemelor de electricitate și de 
termoficare sunt deosebit de supărătoare şi subminează calitatea vieţii 
în oraşul Bușteni. 
- Investițiile în reabilitarea locuințelor sunt percepute ca fiind investiții 
de lungă durată, deși au un impact imediat în creșterea gradului de 
confort din locuințe și în îmbunătățirea calității vieții. 
- Există puține date referitoare la stocul existent de clădiri și a 
potențialului acestora de creștere a eficienței energetice și de reducere 
a emisiilor de CO2. 
- Absența unei evaluări clare a situației prezente afectează elaborarea 
unei viziuni fundamentate economic și a unor programe durabile care să 
exploateze potențialul maxim de economii de energie la costuri 
optimale. 

Măsuri principale 
- Actualizarea stării tehnice a clădirilor printr-un audit energetic care 
certifică nivelul de performanță energetică actual; 
- Scăderea consumului de energie anuală totală și scăderea consumului 
de energie specifică pentru încălzire; 
- Producerea de energie complementară din surse regenerabile pentru a 
atinge un nivel minim de 15% din consumul total al energiei primare; 
- Scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă; 
- Protejarea mediului înconjurător. 

Studii existente 
Legislația comunitară și națională în domeniul creșterii performanțelor 
energetice a clădirilor; 
Studii DALI. 

Valoare estimată 
100.000.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Fonduri europene; 
Parteneriat public privat; 
Programe guvernamentale; 
Alte surse atrase. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021 - 2027 

UAT ORAȘUL BUȘTENI 

OG III. (7) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Modernizare prin telegestiune și dimare a iluminatului public, monitorizare 
video a zonelor de salubrizare 

Scopul proiectului 
Modernizarea, extinderea şi eficientizarea sistemului de iluminat public 
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(stradal rutier, pietonal și ornamental) prin înlocuirea corpurilor de 
iluminat existente pe stâlpii existenţi (aferenţi sistemului / reţelelor de 
distribuţie a energiei electrice), cu corpuri (aparate) de iluminat bazate 
pe tehnologie LED, echipate cu sistem de dimare, precum şi instalarea 
unui sistem de management prin telegestiune în aparatele de iluminat 
ale sistemului de iluminat public. 

Obiective specifice 
- Implementarea unui sistem de telegestiune pentru iluminatul public 
care va asigura monitorizarea și controlul a celor 1400 de corpuri de 
iluminat; 
- Reducerea consumului energetic și implicit reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră – CO2 prin scăderea cu până la 50% din valoarea inițială; 
- Gestionarea iluminatului public prin oferirea interoperabilității cu 
diferite tehnologii de comunicație și platforme; 
- Asigurarea compatibilității cu diferiți producători de corpuri de 
iluminat și alte dispozitive de tip smart city; 
- Utilizarea de către personalul administrativ al orașului pentru a 
controla și optimiza funcționarea iluminatului public dar și a 
operațiunilor de mentenanță. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Consumul ridicat de energie și costuri ridicate de infrastructură. 

Măsuri principale 
- Modernizarea infrastructurii publice de iluminat; 
- Compatibilitate cu infrastructura de iluminat existentă; 
- Colectarea datelor privind parametrii rețelei: curent, tensiune, 
consum, frecvențe, trafic; 
- Funcționare autonomă și adaptivă; 
- Conștientizare și informații în timp real; 
- Economie de energie; 
- Optimizarea întreținerii; 
- Reducerea emisiilor de CO2 și protejarea mediului; 
- Siguranța și confortul cetățenilor; 
- Reducerea cheltuielilor publice și economii la buget; 
- Creșterea calității serviciilor. 

Studii existente 
Strategia energetică a României; 
Plan de acțiune pentru energie durabilă; 
Plan de mobilitate urbană durabilă; 
Planul național în domeniul eficienței energetice; 
Documentații – SF / DALI + PT. 

Valoare estimată 
50.000.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Fonduri europene; 
Parteneriat public privat; 
Programe guvernamentale; 
Alte surse atrase. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021 - 2027 
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UAT ORAȘUL BUȘTENI 

OG III. (8) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Asigurarea condiţiilor de protecţie a mediului în arealele turistice prin 
amplasarea unui număr suficient de bănci, pubele, toalete publice, alte obiecte de mobilier 
urban 

Scopul proiectului 
Dotarea acestor zone cu echipamentele minime necesare asigurării 
condiţiilor de protecţie a mediului 

Obiective specifice 
- Amplasarea unui număr suficient de pubele pentru deşeuri, de 
preferinţă destinate colectării selective; 
- Echiparea zonelor de campare – şi nu numai – cu toalete ecologice; 
- Echiparea zonelor de campare cu obiecte de mobilier urban specific; 
- Amplasarea de panouri de informare / conştientizare asupra necesităţii 
protecţiei mediului înconjurător. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Zonele de agrement şi / sau de drumeţie de pe raza oraşului sunt în 
general expuse poluării generate de turişti (deşeuri de toate tipurile 
lăsate pe jos într-un mod dezorganizat, campări ilegale - în special la 
sfârşit de săptămână etc.) 

Măsuri principale 
Creșterea nivelului de colectare selectivă a deșeurilor; 
Reducerea cantității de deșeuri depuse necontrolat în mediul 
înconjurător; 
Protejarea mediului înconjurător prin diminuarea impactului depozitelor 
de deșeuri asupra mediului; 
Generarea unor economii la bugetul local; 
Îmbunătățirea imaginii orașului; 
Îmbunătățirea nivelului de curățenie din oraș; creșterea nivelului de trai 
al locuitorilor orașului. 

Studii existente 
Cadrul legislativ; 
HCL; strategii naționale; 
Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Bușteni; 
Legislația UE. 

Valoare estimată 
1.000.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Fonduri europene; 
Parteneriat public privat; 
Programe guvernamentale; 
Alte surse atrase. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021 - 2027 

UAT ORAȘUL BUȘTENI 

OG III. (9) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Amenajarea locurilor de parcare și construcție parking în orașul Bușteni 

Scopul proiectului 
Amenajarea unor locuri de parcare în zonele deficitare și construcția 
unui parking sub / suprateran. 



 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Competența face diferența! 

 
 www.poca.ro  

 326/501 

 

Obiective specifice 
- Amenajarea unor locuri de parcare în zonele deficitare din orașul 
Bușteni; 
- Construcția unui parking sub / suprateran; 
- Informatizarea managementului parcărilor. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

În orașul Bușteni există zone deficitare din punct de vedere al numărului 
de locuri de parcare necesare. 

Măsuri principale 
- Locuri de parcare amenajate în zonele deficitare din orașul Bușteni; 
- Parking construit sub / suprateran; 
- Fluidizarea traficului din oraș. 

Studii existente 
Analiza traficului și a zonelor existente de parcare 

Valoare estimată 
30.000.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Fonduri europene; 
Parteneriat public privat; 
Programe guvernamentale; 
Alte surse atrase. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021 - 2027 

UAT ORAȘUL BUȘTENI 

OG III. (10) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Trecerea rețelelor electrice din montaj aerian în montaj subteran în centrul 
orașul Bușteni și pe principalele străzi adiacente 

Scopul proiectului 
Trecerea în subteran a tuturor cablurilor aeriene situate pe ambele părți 
ale DN1 și a principalelor străzi adiacente din orașul Bușteni. 

Obiective specifice 
Modernizarea infrastructurii de alimentare cu energie electrică. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Necesitatea trecerii rețelelor electrice situate pe DN1, ambele părți, din 
montaj aerian în montaj subteran și pe principalele străzi adiacente din 
orașul Bușteni. 

Măsuri principale 
- Rețeaua de cabluri translatată în subteran; 
- Îmbunătățirea aspectului estetic al zonei; 
- Sistematizarea zonei; 
- Creșterea nivelului de trai al locuitorilor orașului. 

Studii existente 
Cadrul legislativ; 
HCL; strategii naționale; 
Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Bușteni; 
Legislația UE. 

Valoare estimată 
30.000.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Fonduri europene; 
Parteneriat public privat; 
Programe guvernamentale; 
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Alte surse atrase. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021 - 2027 

 

UAT ORAȘUL SINAIA 

OG III. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Reconfigurare urbanistică în zona parcului central și realizarea unei zone 
pietonale cu acces carosabil restricționat între intersecția B-dul Carol I – Str.Aosta și intersecția B-
dul Ferdinand, inclusiv realizarea unui pasaj auto subteran de legătură între B-dul Carol I și str. 
Eroilor 

Scopul proiectului Reducerea emisiilor de carbon și crearea de zone pietonale  

și spații verzi în zona centrală a orașului Sinaia. 

Obiective specifice OS1. Dezvoltarea și regenerarea urbană a zonei centrale din orașul 
Sinaia; 

OS2. Natură și Comunitatea – integrarea capitalului natural și uman în 
vederea dezvoltării durabile și a creșterii calității vieții locuitorilor 
orașului Sinaia; 

OS3. Dezvoltarea economică a orașului Sinaia și dezvoltarea unui turism 
durabil, în acord cu mediul înconjurător. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Proiectul face parte din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă elaborat 
conform legii la nivelul autorităților publice locale, aprobat prin 
H.C.L.48/04.03.2018. 

Măsuri principale În cadrul proiectului se vor realizarea următoarele obiective de 
investiții: 

1. Un pasaj auto subteran care va face legătura între Bulevardul 
Carol I, de la intersecția cu strada Aosta, cu Bulevardul Ferdinand, 

2. Amenajarea unei zone pietonale la nivelul suprateran al 
pasajului nou creat, cu piste de biciclete, zone de relaxare, alei și 
mobilier urban, 

3. Construirea unei parcări subterane situată între Bdul Carol I și 
str. Eroilor, de aproximativ 150 de locuri. 

Studii existente NU 

Valoare estimată 15.000.000 euro fără TVA 

Posibile surse de 
finanțare 

Programul Operațional Regional (POR) SUD MUNTENIA 2021 - 2027 
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Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

UAT ORAȘUL SINAIA 

OG III. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Regenerare urbană zona Zgârbura prin realizarea de parcuri publice, zone de 
promenadă și incubator de afaceri 

Scopul proiectului Îmbunătățirea mediului urban și realizarea dezvoltării economice prin 
intermediul unei economii bazate pe cunoaștere, inovatoare și 
productivă, cu un sector de servicii puternic, care să asigure un număr 
de locuri de muncă în concordanță cu Strategia de dezvoltare durabilă 
a orașului Sinaia 2016-2020. 

Obiective specifice OS 1 Integrarea socială și culturală a populației cartierului Izvor și 
Platou Izvor prin construirea unui incubator de afaceri, inclusiv 
amenajarea de zonă de recreere și parcare. 

OS 2 Dezvoltarea mediului de afaceri din Sinaia prin programe specifice 
și crearea de spații comerciale, într-o zonă circulată intens. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Proiectul este inclus în Strategia de dezvoltare durabilă a orașului 
Sinaia 2016-2020 aprobată prin HCL 154/12.10.2017, Cap.V - Direcții de 
dezvoltare durabilă la nivelul orașului Sinaia, pct. 1 – Mediul 
înconjurător – 12) Realizare parcuri publice și zone de promenadă în 
orașul Sinaia și pct. 8 – Mediul de afaceri-IMM - incubator de afaceri. În 
strategia de dezvoltare durabilă a orașului Sinaia sunt incluse patru 
direcții majore care crează un smart environment: poluare, protecția 
mediului, managerierea sustenabilă a resurselor și conservarea cadrului 
natural, prin crearea de noi zone urbane verzi. 

Măsuri principale 1. Realizarea unui incubator de afaceri în fosta zonă industrială a 
orașului (zona Uzinei de Mecanică Fină MEFIN) reprezintă un proces 
dinamic de dezvoltare a afacerilor și acoperă o gamă largă de procese 
care ajută la scăderea ratei de eşec a companiilor aflate în faza iniţială 
şi accelerează dezvoltarea celor care au potenţial de a deveni 
generatoare de locuri de muncă şi de bunăstare. În principal acesta va 
oferi ingrediente principale pentru dezvoltarea unei afaceri de succes: 
un mediu antreprenorial şi de formare, acces la mentori şi investitori, 
vizibilitate pe piaţă, dezvoltarea unui mediul favorabil, sustenabil. 

2. Realizarea de zone de promenadă și parcuri publice. Realizarea 
lucrărilor de reconversie funcțională a terenului degradat și 
transformarea acestuia în zone de agrement (alei de promenadă, 
terenuri de sport, parcuri) pentru petrecerea timpului liber pentru 
comunitate și pentru turiști ca urmare a fructificării oportunității de 
accesare a fondurilor nerambursabile. 
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3. Realizarea unei parcări în zonă. Reducerea emisiilor de 
echivalent CO2 generate de transportul rutier motorizat prin reducerea 
pătrunderii fluxurilor motorizate pe rețeaua stradală a orașului Sinaia, 
ca urmare a transformării zonei industriale Zgarbura într-o zonă cu 
destinație mixtă, inclusiv a unei zonei de parcare. Pe axa N-S a 
orașului, amplasamentul este prins în zona de intrare în oraș dinspre 
București la sud și zona centrală a orașului spre nord. Amplasarea 
parcării în această zonă este menită reducerii traficului auto prin 
încurajarea parcării autovehiculelor și utilizării pentru deplasarea în 
oraș a mijloacelor de transport în comun hibride achiziționate deja. 

Studii existente NU 

Valoare estimată 5.000.000 euro fără TVA 

Posibile surse de 
finanțare 

Programul Operațional Regional (POR) SUD MUNTENIA 2021- 2027 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

UAT ORAȘUL SINAIA 

OG III. (3) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: „Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei iluminat 
public Sinaia” 

Scopul proiectului Dezvoltarea unei infrastructuri energetice eficiente și reducerea 
consumului prin implementarea unui sistem inteligent de iluminat 
public pe raza orașului Sinaia. 

Obiective specifice O.S.1 Creşterea eficienței energetice prin implementarea unui iluminat 
eficient energetic. 

O.S.2 Scăderea consumului energetic primar al iluminatului 

public. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

În ultimii ani, pe raza orașului Sinaia s-a modernizat o mare parte din 
sistemul de iluminat stradal, iar pentru crearea unui sistem integrat la 
nivel urban, absolut tot sistemul ar trebui schimbat și adaptat 
strategiei locale. 

Măsuri principale 1. Achiziţionarea şi instalarea unui număr de 479 corpuri de iluminat cu 
LED cu eficienţă energetică ridicată. 

2. Achiziţionarea şi instalarea sistemului de dimare / telegestiune care 
permite reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de 
investiţie. 
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Studii existente nu 

Valoare estimată 1.177.079,37 lei cu TVA 

Posibile surse de 
finanțare 

Programul Agenţiei Fondului de Mediu de sprijinire a eficienţei 
energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de 
iluminat public 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2023 

UAT ORAȘUL SINAIA 

OG III. (4) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Reabilitarea termică a clădirilor aflate în patrimoniul administrației locale 

Scopul proiectului Reabilitarea termică a clădirilor aflate în patrimoniul orașului Sinaia și 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Obiective specifice OS1. Creșterea eficienței energetice prin reabilitarea termică a 
clădirilor construite înainte de 1990, aflate în patrimoniul orașului 
Sinaia. 

OS2. Scăderea emisiilor anuale echivalente CO2; 

OS3. Scăderea consumului anual specific de energie primară. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Multe din clădirile aflate în patrimoniul orașului Sinaia au fost 
construite înainte de anul 1990 și nu sunt eficiente din punct de vedere 
termic, având un consum ridicat și o emisie crescută de gaze. 

Măsuri principale 1. Realizarea studiilor tehnico-economice pentru clădirile 
menționate în proiect; 

2. Realizarea lucrărilor de reabilitare; 

3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin implementarea 
unor soluții moderne de eficientizare a consumului; 

4. Acțiuni de promovare a reducerii consumului și dezvoltarea unor 
campanii pentru îmbunătățirea protecției mediului și reducerea 
poluării. 

Studii existente nu 

Valoare estimată 15.000.000 euro 

Posibile surse de 
finanțare 

Programul Operațional Regional (POR) SUD MUNTENIA 2021 - 2027 

Perioada estimată de 2021-2027 
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implementare 

UAT ORAȘUL SINAIA 

OG III. (5) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Reabilitarea termică a clădirilor rezidențiale 

Scopul proiectului Reabilitarea termică a clădirilor rezidențiale de pe raza orașului Sinaia 
și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

Obiective specifice OS1. Creșterea eficienței energetice prin reabilitarea termică a 
clădirilor rezidențiale; 

OS2. Scăderea emisiilor anuale echivalente CO2; 

OS3. Scăderea consumului anual specific de energie primară. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Multe din clădirile aflate în rezidențiale de pe raza orașului Sinaia au 
fost construite înainte de anul 1990 și nu sunt eficiente din punct de 
vedere termic, având un consum ridicat și o emisie crescută de gaze. 

Măsuri principale 1. Dezvoltarea unei campanii de promovare a oportunității acestui 
proiect în rândul locuitorilor orașului Sinaia; 

2. Realizarea documentațiilor tehnico-economice pentru 
implementarea proiectului; 

3. Realizarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor 
rezidențiale; 

4. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin implementarea 
unor soluții moderne de eficientizare a consumului; 

5. Acțiuni de promovare a reducerii consumului și dezvoltarea unor 
campanii pentru îmbunătățirea protecției mediului și reducerea 
poluării. 

Studii existente nu 

Valoare estimată 15.000.000 euro 

Posibile surse de 
finanțare 

Programul Operațional Regional (POR) SUD MUNTENIA 2021 - 2027 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

UAT ORAȘUL SINAIA 

OG III. (6) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Construire PARK & RIDE 
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Scopul proiectului Constă în reducerea emisiilor de echivalent CO2 generate de 
transportul rutier motorizat prin reducerea pătrunderii fluxurilor 
motorizate pe rețeaua stradală a orașului Sinaia, ca urmare a 
construirii unei parcări de transfer la transportul public de tip PARK & 
RIDE, în concordanţă cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) şi 
Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Sinaia 2020-2024. 

Obiective specifice OS1. Realizarea parcării de tip PARK & RIDE (parchează şi călătorește 
cu transportul public). 

OS2. Fructificarea oportunității de accesare a fondurilor 
nerambursabile în scopul promovării mobilității urbane durabile. 

OS3. Realizarea unor măsuri operaționale şi organizaționale care să 
asigure atractivitatea utilizării parcării PARK & RIDE şi continuarea 
deplasării cu mijloace de transport în comun 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Sinaia are nevoie de implementarea unor strategii de reducere a 
emisiilor de dioxid de carbon în special pentru zona urbană, inclusiv 
prin promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor 
de adaptare relevante pentru atenuare.  

Măsuri principale 1. Construirea Park & Ride; 

2. Creșterea anuală estimată a numărului de pasageri transportați 
în cadrul sistemelor de transport public de călători construite / 
modernizate / extinse în aria de studiu a proiectului (Orașul Sinaia); 

3. Creșterea anuală estimată a numărului de persoane care 
utilizează traseele / zonele pietonale / semipietonale / construite / 
modernizate / extinse. 

Studii existente Studiu de fezabilitate 

Valoare estimată 27.097.223, 07 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

 

UAT COMUNA BLEJOI 

OG III. (1) - Proiectul nr. 75.2020 

Titlul proiectului: PT construire pistă pentru bicicliști între DN1A și DJ 102 

Scopul proiectului Prin amenajarea pistei de bicicliști se încurajează folosirea acestor 
mijloace de transport în locul autoturismelor, în scopul reducerii 
emisiilor de CO2 și a eficientizării consumului de energie. 
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Obiective specifice Se va realiza pista de biciclete între DN1A și DJ 102 cu o lățime de 
3,00 m cu circulație în ambele sensuri, fără obstacole, pe toată 
lungimea traseului de aproximativ 2 km. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Strategia de dezvoltare durabilă a comunei își propune să acționeze 
pentru protejarea mediului prin adoptarea unei abordări eco-sistem și 
prin minimizarea utilizării resurselor naturale. 

Măsuri principale  

Studii existente Studiul de fezabilitate 16890/2018 

Valoare estimată 2.610.100 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2021 - 2022 

 

UAT COMUNA BRAZI 

OG III. (1) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Construire bazin de retenție, cămin de vane și lucrări conexe în vederea 
creșterii capacității de pompare a apelor uzate menajere sat Bătești (SP4), comuna Brazi, 
Județul Prahova 

Scopul proiectului  

Obiective specifice  

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

 

Măsuri principale  

Studii existente Proiect tehnic 

Valoare estimată 170.000 eur 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2021 - 2022 

UAT COMUNA BRAZI 

OG III. (2) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Construire rețea gaze în satul Stejaru 

Scopul proiectului  
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Obiective specifice  

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

 

Măsuri principale  

Studii existente Proiect tehnic 

Valoare estimată 243.000 eur 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2021 - 2022 

UAT COMUNA BRAZI 

OG III. (3) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Amenajare spații verzi, șanțuri și trotuare în satul Stejaru 

Scopul proiectului  

Obiective specifice  

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

 

Măsuri principale  

Studii existente Studiu de fezabilitate 

Valoare estimată 310.000 eur 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2025 - 2027 

 

UAT COMUNA BREBU 

OG III. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Construcţie rezervor suplimentar de apă potabilă în comuna Brebu 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea accesibilităţii la infrastructura de bază 

Obiective specifice - Creşterea siguranţei sănătăţii cetăţenilor; 

- Îmbunătăţirea aspectului general al localităţii; 

- Creşterea atractivităţii localităţii pentru desfăşurarea activităţilor 
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economice; 

- Reducerea riscurilor de poluare. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Prin realizarea acestui proiect se doreşte creşterea condiţiilor de viaţă 
pentru locuitorii comunei şi alinierea acestora la standarde asigurate 
de alte zone rurale din regiune şi de zone urbane. De asemenea, se 
doreşte alinierea la standardele impuse de legislaţia europeană în 
domeniul mediului. 

Măsuri principale Proiectul cuprinde: 

- Executare foraje; 

- Construcţie rezervor cu capacitatea de 500 m.c.; 

- Staţie de pompare. 

Rezultatele aşteptate sunt: 

- Creşterea siguranţei sănătăţii cetăţenilor; 

- Îmbunătăţirea aspectului general al localităţii; 

- Creşterea atractivităţii localităţii pentru desfăşurarea activităţilor 
economice; 

- Reducerea riscurilor de poluare. 

Studii existente Nu au fost realizate studii 

Valoare estimată Nu există o valoare estimată 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local / parteneriat Consiliul Judeţean 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2022 

UAT COMUNA BREBU 

OG III. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Modernizare, extindere şi reabilitare sistem de alimentare cu apă potabilă 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea accesibilităţii infrastructurii de bază. Modernizarea, 
extinderea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă. 

Obiective specifice Prin realizarea acestui proiect se doreşte creşterea condiţiilor de viaţă 
pentru locuitorii comunei şi alinierea acestora la standarde asigurate 
de alte zone rurale din regiune şi de zone urbane. 

De asemenea, se doreşte alinierea la standardele impuse de legislaţia 
europeană în domeniul mediului. 

Proiectul cuprinde: 

- executare foraje; 
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- construcţie rezervoare cu capacitatea de 500 m.c.; 

- staţii pompare; 

- staţii clorinare; 

- extindere reţea distribuţie; 

- modernizare reţea distribuţie. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Sunt zone cu dezvoltare imobiliară accentuată, în care trebuie extinsă 
reţeaua de alimentare cu apă potabilă. De asemenea, extinderea 
reţelei se impune în satele care încă nu sunt racordate la sistemul 
centralizat de alimentare cu apă potabilă. 

Modernizarea reţelei se impune acolo unde aceasta şi-a depăşit durata 
medie de viaţă şi unde există pericole de avarie importante. 

Măsuri principale Modernizarea, extinderea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu 
apă potabilă. 

Proiectul cuprinde: 

- Înfiinţare sistem de alimentare cu apă; 

- Realizare staţii pompare; 

- Realizare staţii clorinare; 

- Refacerea carosabilului după lucrări. 

Rezultatele asteptate sunt: 

- Creşterea gradului de confort al populaţiei, agenţilor economici, 
instituţiilor de pe raza localităţii; 

- Creşterea atractivităţii pentru investitori; 

- Alinierea la normele de mediu. 

Studii existente Nu au fost realizate studii 

Valoare estimată Nu există o valoare estimată 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local / parteneriat Consiliul Judeţean 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2025 

UAT COMUNA BREBU 

OG III. (3) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Achiziţie de utilaje multifuncţionale pentru servicii de întreţinere 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea serviciilor de salubritate, diminuarea riscurilor pentru 
sănătatea populaţiei. 
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Obiective specifice - Creşterea siguranţei sănătăţii populaţiei; 

- Îmbunătăţirea aspectului general al localităţii; 

- Creşterea atractivităţii localităţii pentru desfăşurarea activităţilor 
economice; 

- Intervenţia în situaţii de necesitate; 

- Reducerea cheltuielor de întreţinere a domeniului public. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Sunt situaţii în care există nevoia de intervenţie la nivelul serviciilor de 
salubritate, a diverselor lucrări de amenajare a teritoriului care 
necesită utilaje specializate. 

Măsuri principale Achiziţionarea de utilaje multifuncţionale – salubritate, lucrări 
amenajare edilitară, intervenţii pericole naturale etc. 

Activități principale: 

- Identificarea necesarului; 

- Achiziţionarea utilajelor; 

- Implementarea unor programe de exploatare eficiente şi de calitate. 

Rezultatele aşteptate sunt: 

- Diminuarea riscurilor pentru sănătatea şi integritatea populaţiei; 

- Îmbunătăţirea aspectului localităţii; 

- Diminuarea cheltuielilor cu aceste servicii. 

Studii existente Nu au fost realizate studii 

Valoare estimată Nu există o valoare estimată 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local / parteneriat Consiliul Judeţean 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2022 

 

UAT COMUNA BUCOV 

OG III. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Modernizare şi extindere staţie de epurare cu treaptă chimică şi mărire a 
capacităţii la 20.000 de locuitori 

Scopul proiectului Mărirea capacităţii de stocare şi epurare a apei 
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Obiective specifice Protejarea mediului înconjurător de efectele descărcărilor de apă la 
staţia de epurare 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Capacitatea maximă de stocare şi epurare este în curs de depăşire şi, 
totodată, dezvoltarea comunei şi edificarea de noi locuinţe în viitorul 
apropiat are un trend ascendent 

Măsuri principale  

Studii existente În lucru 

Valoare estimată 3.000.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Fonduri europene guvernamentale, parteneriate, fonduri locale 

Perioada estimată de 
implementare 

Începând cu anul 2021 

UAT COMUNA BUCOV 

OG III. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: PROGRAM DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A EFICIENŢEI ENERGETICE (PIIE) PE RAZA COMUNEI 
BUCOV 

Scopul proiectului Creşterea eficienţei energetice şi reducerea consumului de energie 

Obiective specifice Staţii de pompare şi tratare a apei; 

Staţia de epurare; 

Şcoli, cămine culturale, grădiniţe, cabinete medicale, instituţii, 
primărie. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Consumul ridicat de energie electrică, reducerea costurilor, energie 
regenerabilă, protecţia mediului înconjurător, preluarea energiei 
produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă 

Măsuri principale  

Studii existente În lucru 

Valoare estimată 100.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Fonduri europene guvernamentale, parteneriate, granturi SEE şi 
norvegiene, fonduri locale 

Perioada estimată de 
implementare 

Începând cu anul 2021 

UAT COMUNA BUCOV 

OG III. (3) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Studiu de fezabilitate, Proiectare tehnică, Achiziţie şi montaj panouri 
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fotovoltaice la două Staţii de pompare şi tratare a apei şi Staţia de epurare a apei, aparţinând 
comunei Bucov, jud. Prahova” 

Scopul proiectului Eficientizarea consumului de energie electrică, utilizarea surselor 
regenerabile de energie 

Obiective specifice Reducerea costului la energie electrică  

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Reducerea costurilor cu energia electrică; utilizarea sistemelor 
fotovoltaice în aplicaţii de încălzire reprezintă o 
oportunitate de reducere a consumului electric pe toată 
durata anului, atunci când consumul electric este mai ridicat 
şi cantitatea de energie electrică produsă este mai mare 
energia produsă este consumată direct iar surplusul este 
injectat în reţeaua electrică naţională pentru a fi recuperat 
noaptea sau când sistemul fotovoltaic nu face faţă 
cerinţelor; protejarea mediului înconjurător.  

Măsuri principale Măsuri de creştere a eficienţei energetice – Audit energetic 

Studii existente În lucru 

Valoare estimată 1.000.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Fonduri europene guvernamentale, parteneriate, fonduri locale 

Perioada estimată de 
implementare 

Începând cu anul 2021 

UAT COMUNA BUCOV 

OG III. (4) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Modernizare şcoli şi grădiniţe cu scopul eficientizării energetice 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră prin scăderea consumului anual de energie primară 

Obiective specifice Eficientizare energetică 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Reducerea consumului de energie şi scăderea costului la utilităţi 

Măsuri principale  

Studii existente În lucru 

Valoare estimată 2.500.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Fonduri europene guvernamentale, parteneriate, fonduri locale 
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Perioada estimată de 
implementare 

Începând cu anul 2021 

UAT COMUNA BUCOV 

OG III. (5) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Amenajarea malului râului Teleajen în zona Cartier Tineret şi zonă industrială 

Scopul proiectului Protecţia şi refacerea malurilor râului Teleajen în vederea evitării 
inundaţilor, a alunecărilor de teren 

Obiective specifice Amenajarea malului râului Teleajen 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Protecţia malurilor râului în vederea evitării inundaţiilor, a alunecărilor 
de teren 

Măsuri principale  

Studii existente În lucru 

Valoare estimată 5.000.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Fonduri europene guvernamentale, parteneriate, fonduri locale 

Perioada estimată de 
implementare 

Începând cu anul 2021 

 

UAT COMUNA COCORĂȘTII COLŢ 

OG III. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Dotarea cu panouri fotovoltaice a principalelor instituţii publice din comună 

Scopul proiectului Întreţinerea infrastructurii localităţii. Accesul populaţiei la 
infrastructura de învăţământ, sanitară, etc. 

Obiective specifice Prin implementarea proiectului de dotare a instituţiilor publice cu 
panouri foto-voltaice se urmăreşte alinierea la politicile cuprinse de 
strategiile regională şi naţională privind protecţia mediului şi, de 
asemenea, diminuarea cheltuielilor de întreţinere, încălzire şi 
alimentare cu apă caldă pe care le suportă în prezent administraţia 
locală. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Panourile solare foto-voltaice pot produce curent şi în zilele noroase, 
captând lumina difuză printre nori. Panourile solare fotovoltaice 
produc curent continuu care este transformat de invertor în curent 
alternativ folosit în uz casnic. 
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Măsuri principale  

Studii existente - 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 
finanțare 

Fonduri europene, fonduri guvernamentale, parteneriate 

Perioada estimată de 
implementare 

2022 

UAT COMUNA COCORĂȘTII COLŢ 

OG III. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Construire parc fotovoltaic 

Scopul proiectului Întreţinerea infrastructurii localităţii. Accesul populaţiei la 
infrastructura de învăţământ, sanitară, etc. 

Obiective specifice Prin implementarea proiectului se urmăreşte alinierea la politicile 
cuprinse de strategiile regională şi naţională privind protecţia mediului 
şi, de asemenea, diminuarea cheltuielilor de întreţinere, încălzire şi 
alimentare cu apă caldă. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Panourile solare foto-voltaice pot produce curent şi în zilele noroase, 
captând lumina difuză printre nori. Panourile solare fotovoltaice 
produc curent continuu care este transformat de invertor în curent 
alternativ folosit în uz casnic. 

Măsuri principale  

Studii existente - 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 
finanțare 

Fonduri europene, fonduri guvernamentale 

Perioada estimată de 
implementare 

2023 

 

UAT COMUNA DUMBRĂVEȘTI 

OG III. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Reînfiinţarea plantaţiilor pomicole istorice – parteneriat cu Ministerul 
Agriculturii 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor comunei; Dezvoltarea 
economiei locale. 
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Obiective specifice Crearea condiţiilor adecvate de viaţă pentru locuitorii comunei, 
creşterea potenţialului economic al zonei, creşterea nivelului de trai al 
locuitorilor. Se doreşte sprijinirea şi consilierea cetăţenilor localităţii 
care, în parteneriat sau singuri, să poată accesa fonduri pentru 
înfiinţarea sau reconversia plantaţiilor pomicole pe zonele tradiţional 
cultivate. 

Justificarea necesității 
/ probleme abordate 

Necesitatea dezvoltării economiei locale, necesitatea stimulării 
antreprenorilor. 

Măsuri principale - realizarea studiului de fezabilitate; 

- elaborarea proiectului tehnic; 

- aprobarea începerii proiectului; 

- contractarea proiectului; 

- organizarea licitaţiilor; 

- monitorizare, evaluare, control; 

- auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de 
finanțare 

 

Perioada estimată de 
implementare 

 

UAT COMUNA DUMBRĂVEȘTI 

OG III. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Creşterea zonelor verzi prin împădurirea terenurilor slab productive şi cu 
pericol de alunecări – 12 ha zona Mălăești 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor comunei; Ecologizarea 
zonei. 

Obiective specifice Realizarea proiectului va avea importante beneficii prin:  

- asigurarea stabilizării terenurilor din zona cu potenţial de risc; 

- reducerea eroziunilor prin executarea de praguri; 

- readucerea în circuitul agricol al terenurilor neproductive sau slab 
productive; 
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Justificarea necesității 
/ probleme abordate 

Necesitatea ecologizării zonei şi a sistării aluncărilor de teren. 

Măsuri principale - realizarea studiului de fezabilitate; 

- elaborarea proiectului tehnic; 

- aprobarea începerii proiectului; 

- contractarea proiectului; 

- organizarea licitaţiilor; 

- monitorizare, evaluare, control; 

- auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de 
finanțare 

 

Perioada estimată de 
implementare 

 

UAT COMUNA DUMBRĂVEȘTI 

OG III. (3) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Creşterea producţiei de energie din surse regenerabile prin montarea de 
panouri solare la instituţiile publice din comună 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor comunei; Eficentizarea 
utilizării fondurilor publice. 

Obiective specifice Prin implementarea proiectului de dotare a instituţiilor publice cu 
panouri solare se urmăreşte alinierea la politicile cuprinse de 
strategiile regională şi naţională privind protecţia mediului şi, de 
asemenea, diminuarea cheltuielilor de întreţinere, încălzire şi 
alimentare cu apă caldă pe care le suportă în prezent administraţia 
locală. Panourile solare fotovoltaice pot produce curent şi în zilele 
noroase, captând lumina difuză printre nori. Panourile solare 
fotovoltaice produc curent continuu care este transformat de invertor 
în curent alternativ de 220V/50Hz (folosit în uz casnic). 

Justificarea necesității 
/ probleme abordate 

Necesitatea scăderii cheltuielilor publice. 

Măsuri principale - realizarea studiului de fezabilitate; 

- elaborarea proiectului tehnic; 
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- aprobarea începerii proiectului; 

- contractarea proiectului; 

- organizarea licitaţiilor; 

- monitorizare, evaluare, control; 

- auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de 
finanțare 

 

Perioada estimată de 
implementare 

 

UAT COMUNA DUMBRĂVEȘTI 

OG III. (4) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Regularizarea şi ecologizarea cursului de apă al pârâului Vărbilău şi a râului 
Teleajen – în zona satelor Dumbrăveşti – Sfârleanca – Găvănel – în vederea protejării 
proprietăţilor private şi domeniului public - parteneriat 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor comunei; Ecologizarea 
zonei. 

Obiective specifice Realizarea proiectului va avea importante beneficii prin:  

- asigurarea stabilizării malurilor; 

- reducerea eroziunilor prin executarea de praguri; 

- reducerea vitezelor de scurgere şi a posibilelor prejudicii. 

Justificarea necesității 
/ probleme abordate 

Necesitatea realizării unor lucrări majore de infrastructură. 

Măsuri principale - realizarea studiului de fezabilitate; 

- elaborarea proiectului tehnic; 

- aprobarea începerii proiectului; 

- contractarea proiectului; 

- organizarea licitaţiilor; 

- monitorizare, evaluare, control; 

- auditul proiectului. 

Studii existente  
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Valoare estimată  

Posibile surse de 
finanțare 

 

Perioada estimată de 
implementare 

 

UAT COMUNA DUMBRĂVEȘTI 

OG III. (5) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Lucrări de regularizare a albiei pârâului Cosmina şi apărării de maluri pentru 
prevenirea şi reducerea consecinţelor inundaţiilor 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor comunei. 

Obiective specifice Realizarea proiectului va avea importante beneficii prin:  

- regularizarea albiei; 

- realizarea apărării de maluri; 

- reducerea vitezelor de scurgere şi a posibilelor prejudicii. 

Justificarea necesității 
/ probleme abordate 

Necesitatea realizării unor lucrări majore de infrastructură. 

Măsuri principale - realizarea studiului de fezabilitate; 

- elaborarea proiectului tehnic; 

- aprobarea începerii proiectului; 

- contractarea proiectului; 

- organizarea licitaţiilor; 

- monitorizare, evaluare, control; 

- auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de 
finanțare 

 

Perioada estimată de 
implementare 

 

UAT COMUNA DUMBRĂVEȘTI 

OG III. (6) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Lucrări de regularizare a albiei pârâului Teleajen şi apărării de maluri pentru 
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prevenirea şi reducerea consecinţelor inundaţiilor 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor comunei. 

Obiective specifice Realizarea proiectului va avea importante beneficii prin:  

- regularizarea albiei; 

- realizarea apărării de maluri; 

- reducerea vitezelor de scurgere şi a posibilelor prejudicii. 

Justificarea necesității 
/ probleme abordate 

Necesitatea realizării unor lucrări majore de infrastructură. 

Măsuri principale - realizarea studiului de fezabilitate; 

- elaborarea proiectului tehnic; 

- aprobarea începerii proiectului; 

- contractarea proiectului; 

- organizarea licitaţiilor; 

- monitorizare, evaluare, control; 

- auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de 
finanțare 

 

Perioada estimată de 
implementare 

 

UAT COMUNA DUMBRĂVEȘTI 

OG III. (7) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Înfiinţare bază operaţională pentru serviciul situaţii de urgenţă – dotare cu 
utilaje de stingere a incendiilor, deszăpezire 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor comunei, siguranţa 
cetăţenilor. 

Obiective specifice Se doreşte înfiinţarea unui sistem permanent pentru situaţii de urgenţă 
şi calamităţi naturale pentru a fi posibilă alarmarea imediată, acţiunea 
promptă şi sigură în astfel de situaţii, mediatizarea şi conştientizarea 
cu privire la acest sistem, amenajare spaţiu şi dotarea cu utilajele 
necesare de intervenţie în situaţii de urgenţă. 
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Justificarea necesității 
/ probleme abordate 

Necesitatea dezvoltării infrastructurii locale, scurtarea timpului de 
intervenţie în caz de necesitate 

Măsuri principale - realizarea studiului de fezabilitate; 

- elaborarea proiectului tehnic; 

- aprobarea începerii proiectului; 

- contractarea proiectului; 

- organizarea licitaţiilor; 

- monitorizare, evaluare, control; 

- auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de 
finanțare 

 

Perioada estimată de 
implementare 

 

UAT COMUNA DUMBRĂVEȘTI 

OG III. (8) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Amenajare şi dotare parc comunal în satul Găvănel (15 ha) 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor comunei; Dezvoltarea 
infrastructurii locale. 

Obiective specifice Este un proiect mult aşteptat de comunitatea din zonă. Prin proiect se 
vor amenaja zone de agrement, cu alei, peisagistică adecvată, bănci, 
spaţii amenajate cu acces la internet.  

Standardul de viaţă a cetăţenilor va fi mai ridicat prin îmbunătăţirea 
accesului la infrastructură.  

Spaţiul public amenajat va asigura condiţii pentru incluziunea socială a 
tuturor cetăţenilor: femei, şomeri, persoane cu venituri reduse. Pentru 
a avea o comunitate dezvoltată este important să existe un cadru de 
viaţă sănătos.  

După implementarea proiectului se estimează o creştere a valorii 
turistice la nivelul zonei de 15%. 

Justificarea necesității 
/ probleme abordate 

Necesitatea dezvoltării infrastructurii locale. 
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Măsuri principale - realizarea studiului de fezabilitate; 

- elaborarea proiectului tehnic; 

- aprobarea începerii proiectului; 

- contractarea proiectului; 

- organizarea licitaţiilor; 

- monitorizare, evaluare, control; 

- auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de 
finanțare 

 

Perioada estimată de 
implementare 

 

UAT COMUNA PREDEAL-SĂRARI 

OG III. (1) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale în comuna Predeal-Sărari, 
județul Prahova 

Scopul proiectului 
Extinderea rețelei de alimentare cu gaz metan va avea ca efect 
reducerea substanțială a costurilor de transport, precum și a 
cheltuielilor de subzistență a locuitorilor comunei. Se vor eficientiza 
activitățile gospodărești și cele de producție desfășurate pe raza 
localității și se va oferi astfel un grad ridicat de civilizație pentru 
cetățenii comunei. Se va facilita astfel și accesul populației la 
centralele termice. 

Obiective specifice - Accesul populației la infrastuctura edilitară; 

- Scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populației; 

- Îmbunătățirea condițiilor de viață a populației comunei; 

- Scăderea factorului de poluare; 

- Atragerea de investitori; 

- Dezvoltarea de locuri de muncă. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală 
pe perioada 2016-2020. 

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea proiectului 
în comuna lor. 

Măsuri principale Elaborarea studiului de fezabilitate; 
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Elaborarea proiectului tehnic; 

Aprobarea începerii proiectului; 

Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

Contractarea proiectului; 

Organizarea licitațiilor; 

Monitorizare, evaluare, control; 

Auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de finanțare Fonduri europene; 

Contribuție locală; 

Buget de stat; 

Împrumuturi; 

Parteneriate; 

Alte surse. 

Perioada estimată de 
implementare 

1-6 ani 

UAT COMUNA PREDEAL-SĂRARI 

OG III. (2) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Asigurarea bazei tehnico-materiale pentru intervenții în caz de situații de 
urgență (buldo-excavator, vola, tractor cu remorcă, etc.) în comuna Predeal-Sărari, județul 
Prahova 

Scopul proiectului 
- Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale; 
- Îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de urgență la 
nivelul fiecărei regiuni, prin reducerea timpului de intervenție 
pentru acordarea primului ajutor calificat și pentru intervenții în 
situații de urgență; 
- Dezvoltarea capacității autorității locale pentru gestionarea mai 
eficientă a serviciilor publice descentralizate prin continuarea 
procesului de modernizare prin achiziționarea unei autospeciale PSI 
și alte echipamente de intervenție pentru stingerea incendiilor la 
nivelul comunei și a satelor componente. 

Obiective specifice 
- Compartimentul de voluntariat pentru situații de urgență mai 
bine dotat tehnic, cu posibilități de menținere a funcțiilor 
instituțiilor vitale, a condițiilor de comunicare directă și de 
intervenție în timp real, în scopul utilizării optime a resurselor aflate 
la dispoziție în caz de necesitate; 
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- Personal mai bine instruit, cu competență ridicată în utilizarea 
echipamentelor moderne, a înaltei tehnologii, în scopul eficientizării 
serviciilor publice oferite cetățenilor. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală 
pe perioada 2016-2020. 

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea proiectului 
în comuna lor. 

Măsuri principale Elaborare studiu de fezabilitate; 

Elaborarea proiectului tehnic; 

Aprobarea începerii proiectului; 

Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

Contractarea proiectului; 

Organizarea licitațiilor; 

Monitorizare, evaluare, control; 

Auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de finanțare Fonduri europene; 

Contribuție locală; 

Buget de stat; 

Împrumuturi; 

Parteneriate; 

Alte surse. 

Perioada estimată de 
implementare 

1-5 ani 

UAT COMUNA PREDEAL-SĂRARI 

OG III. (3) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Asigurarea gradului de confort și siguranță pe timpul nopții pentru cetățenii 
comunei Predeal-Sărari, județul Prahova 

- Îmbunătățirea iluminatului public 

- Modernizarea rețelei de iluminat public prin utilizarea panourilor solare și a ledurilor la 
corpurile de iluminat 

Scopul proiectului 
- Îmbunătățirea rețelei de iluminat public și creșterea 
randamentului energetic la sistemele de iluminat; 
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- Aducerea sistemului la standardele europene, în acord cu CIE 
115/1995; 
- Satisfacerea cerințelor de vizibilitate pentru drumurile publice 
corespunzător cu norma română SR 13433/1999. 

Obiective specifice 
- Mărirea gradului de confort din punct de vedere al iluminatului 
public; 
- Economii în ceea ce privește consumul de energie. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală 
pe perioada 2016-2020.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea proiectului 
în comuna lor. 

Măsuri principale Elaborare studiu de fezabilitate; 

Elaborarea proiectului tehnic; 

Aprobarea începerii proiectului; 

Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

Contractarea proiectului; 

Organizarea licitațiilor; 

Monitorizare, evaluare, control; 

Auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de finanțare Fonduri europene; 

Contribuție locală; 

Buget de stat; 

Împrumuturi; 

Parteneriate; 

Alte surse. 

Perioada estimată de 
implementare 

1-5 ani 

UAT COMUNA PREDEAL-SĂRARI 

OG III. (4) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Regularizare, decolmatare, apărări de maluri, curs pârâu Tulburea în comuna 
Predeal-Sărari, județul Prahova 

Scopul proiectului Obiectivele proiectului lucrări de regularizare a albiei pârâului 
Tulburea sunt: 
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- realizarea de lucrări de apărare împotriva inundațiilor; 

- întărirea malurilor în zonele de risc; 

- refacerea florei spontane; 

- consolidarea malurilor pârâurilor din zona comunei. 

Obiective specifice Lucrări de regularizare a albiei pârâurilor. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală 
pe perioada 2016-2020.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea proiectului 
în comuna lor. 

Măsuri principale Elaborare studiu de fezabilitate; 

Elaborarea proiectului tehnic; 

Aprobarea începerii proiectului; 

Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

Contractarea proiectului; 

Organizarea licitațiilor; 

Monitorizare, evaluare, control; 

Auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de finanțare Fonduri europene; 

Contribuție locală; 

Buget de stat; 

Împrumuturi; 

Parteneriate; 

Alte surse. 

Perioada estimată de 
implementare 

1-5 ani 

UAT COMUNA PREDEAL-SĂRARI 

OG III. (5) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Dotarea serviciului de salubritate cu mașini și utilaje noi în comuna Predeal-
Sărari, județul Prahova 



 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Competența face diferența! 

 
 www.poca.ro  

 353/501 

 

Scopul proiectului - Eliminarea materialelor periculoase / toxice din volumul 
deșeurilor și reducerea poluării din mediului ambiant; 
- Scăderea costurilor de colectare, transport și depozitare; 
- Conservarea și protejarea resurselor naturale; 
- Eliminarea materialelor periculoase din volumul total de deșeuri; 
- Transportul trebuie să aibă dotarea tehnică și personal 
corespunzător pentru intervenție. 

Obiective specifice - Îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor; 

- Promovarea calității și eficienței activităților de salubrizare; 

- Dezvoltarea durabilă a serviciilor; 

- Protecția mediului înconjurător; 

- Reducerea surselor de poluare a mediului; 

- Menținerea unui mediu curat; 

- Reducerea riscului unor îmbolnăviri. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală 
pe perioada 2016-2020.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea proiectului 
în comuna lor. 

Măsuri principale Elaborare studiu de fezabilitate; 

Elaborarea proiectului tehnic; 

Aprobarea începerii proiectului; 

Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

Contractarea proiectului; 

Organizarea licitațiilor; 

Monitorizare, evaluare, control; 

Auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de finanțare Fonduri europene; 

Contribuție locală; 

Buget de stat; 

Împrumuturi; 

Parteneriate; 
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Alte surse. 

Perioada estimată de 
implementare 

1-5 ani 

 

 

UAT COMUNA TINOSU 

OG III. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Amenajare parc şi locuri de joacă în comuna Tinosu 

Scopul proiectului  

Obiective specifice  

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Oportunitatea investiţiilor este justificată de necesitatea punerii ȋn 
valoare a spaţiilor existente şi a creării unor locuri de recreere şi joacă 
pentru copiii comunei. 

Măsuri principale  

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de 
finanțare 

Fonduri europene şi buget de stat 

Perioada estimată de 
implementare 

Exerciţiu financiar 

UAT COMUNA TINOSU 

OG III. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Modernizarea iluminatului public prin utilizarea panourilor fotovoltaice 

Scopul proiectului  

Obiective specifice  

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Printre avantajele acestei soluții moderne de iluminare stradală se 
enumeră: întreținerea simplă, fiabilitatea tehnică sporită din cauza 
lipsei firelor aeriene, independența față de sursele tradiționale de 
energie poluante, dar şi o economie financiară a bugetului local. 

Măsuri principale  

Studii existente  
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Valoare estimată  

Posibile surse de 
finanțare 

Fonduri europene şi buget de stat 

Perioada estimată de 
implementare 

Exerciţiu financiar 

UAT COMUNA TINOSU 

OG III. (3) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Realizare Sistem integrat de producție energie electrică prin panouri 
fotovoltaice la unităţile de învăţământ din comuna Tinosu 

Scopul proiectului  

Obiective specifice  

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Investiţia va permite o economie financiară 

Măsuri principale  

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de 
finanțare 

Fonduri europene şi buget de stat 

Perioada estimată de 
implementare 

Exerciţiu financiar 

 

UAT COMUNA TOMȘANI 

OG III. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Amenajarea unui parc în cartierul de locuinţe din comuna Tomşani, sat Sătucu 

Scopul proiectului Servicii destinate sportului și petrecerii timpului liber. 

Obiective specifice Refuncționalizarea terenurilor și suprafeţelor degradate, vacante sau 
neutilizate. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Diversificarea posibilităților de petrecere a timpului liber precum și 
îmbunătățirea condițiilor de mediu. 

Măsuri principale Reabilitarea și amenajarea zonelor publice. 

Studii existente - 
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Valoare estimată 1.500.000 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget Local 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2022 

UAT COMUNA TOMȘANI 

OG III. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Extindere reţea iluminat 

Scopul proiectului Asigurarea nivelului de iluminare coraborat cu optimizarea 
consumurilor de energie electrică. 

Obiective specifice Ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Nevoia de a asigura atât orientarea şi circulaţia în siguranţă a 
pietonilor şi vehiculelor pe timp de noapte, cât şi crearea unui ambient 
corespunzător în orele fără lumină naturală. 

Susţinerea şi stimularea dezvoltării economico-sociale a localităţii. 

Măsuri principale Dezvoltare infrastructură. 

Studii existente - 

Valoare estimată 500.000 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2022 

UAT COMUNA TOMȘANI 

OG III. (3) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Decolmatare canale, pârâuri 

Scopul proiectului Dezvoltarea economică şi socială durabilă a localităţii. 

Obiective specifice Menţinerea în cote a pârâului Călmăţui şi a Canalului Seman Urloi. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Nevoia de conservare, dezvoltare şi protecţie a resurselor de apă din 
localitate, precum şi asigurarea curgerii libere a apelor. 

Măsuri principale Protejarea mediului. 

Studii existente - 
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Valoare estimată 500.000 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local + Fonduri Europene de Mediu 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2022 

 

UAT COMUNA VALEA DOFTANEI 

OG III. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Construire bazine de denisipare, filtrare şi tratare a apei potabile aferente 
captărilor de apă din Valea Doftanei 

Scopul proiectului casnic şi industrial 

Obiective specifice îmbunătăţirea calităţii apei 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

îmbunătăţirea calităţii apei 

Măsuri principale - 

Studii existente - 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 
finanțare 

Parteneriate, Programele Ministerului Dezvoltării sau Fonduri Europene 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2024 

 

 

OG IV. Îmbunătățirea semnificativă a calității vieții cetățenilor din județul Prahova într-un 
climat de incluziune socială 

 

UAT JUDEȚUL PRAHOVA 

OG IV. (1) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Dezvoltarea rețelei de centre de zi pentru copiii din județul Prahova 

Scopul proiectului Prevenirea separării copiilor de familia naturală prin furnizarea serviciilor de 
sprijin și suport, în conformitate cu nevoile specifice acestora. 
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Obiective specifice 1. Întocmirea documentației tehnico-economice necesare pentru construirea 
/ reabilitarea / modernizarea / extinderea unei clădiri în vederea înființării 
centrului de zi; 

2. Realizarea lucrărilor de execuție (prin construire sau reabilitare / 
modernizare / extindere clădire); 

3. Dotarea centrului de zi cu echipamente și mobilier. 

Justificarea 
necesității / probleme 
abordate 

1. Existența solicitărilor de instituire a măsurilor de protecție a copiilor, pe 
fondul accentuării crizei economice la nivelul familiilor defavorizate; 

2. Slaba dezvoltare a serviciilor de îngrijire de zi la nivelul comunităților 
locale; 

3. Accentul pus de strategia națională în domeniul protecției drepturilor 
copilului, pe integrarea copilului în familia naturală / extinsă, închiderea 
centrelor rezidențiale clasice, de mare capacitate și dezvoltarea serviciilor 
alternative de sprijin pentru copil și familie. 

Măsuri principale 1. Analiza nevoilor de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul județului 
Prahova; 

2. Întocmirea strategiei județene în domeniul protecției drepturilor copilului 
și a planurilor de acțiune; 

3. Stabilirea localității în care va fi înființat centrul de zi; 

4. Cuprinderea sumelor necesare pentru asigurarea cofinanțării proiectului 
în bugetul de venituri și cheltuieli al DGASPC Prahova. 

Studii existente 1. „Analiza și evaluarea grupurilor vulnerabile în vederea stabilirii nevoii de 
servicii sociale” - Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Direcția Politici 
Sociale (București, Aprilie 2018) 

https://mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/Rapoarte_si_studii_MMPS
/DPSS/2018_-_Analiza_si_evaluarea_grupurilor_vulnerabile.pdf  

2. „Analiza-diagnostic privind incluziunea socială și situația grupurilor 
vulnerabile în România 2019” – Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Școala 
Națională de Studii Politice și Administrative, Agenția Națională pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (Programul Operațional Capacitate 
Administrativă) 

https://mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/2019Analiza_diagnostic_
privind_incluziunea_social.pdf  

3. Aplicația „Servicii Sociale Necesare”, dezvoltată în cadrul proiectului 
„Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul 
incluziunii sociale la nivelul Ministerului Muncii și Justiției Sociale” (cod 
SIPOCA 4) - Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Institutul Național de 
Cercetări Economice 

https://portalgis.servicii-
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sociale.gov.ro/arcgis/apps/MapJournal/index.html?appid=452fcc543d224674
addca36d6f2ff703  

Valoare estimată 600.000 euro 

Posibile surse de 
finanțare 

Fonduri externe nerambursabile (POR 2021 – 2027); 

Bugetul de venituri și cheltuieli al DGASPC Prahova (cofinanțare). 

Perioada estimată de 
implementare 

36 de luni, în intervalul 2021 – 2027 

UAT JUDEȚUL PRAHOVA 

OG IV. (2) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Dezvoltarea rețelei de centre de tip respiro pentru copiii din județul Prahova 

Scopul proiectului Furnizarea serviciilor de sprijin și suport pentru familiile naturale / extinse 
ale copiilor cu dizabilități din județul Prahova, precum și pentru asistenții 
maternali profesioniști. 

Obiective specifice 1. Întocmirea documentației tehnico-economice necesare pentru construirea 
/ reabilitarea / modernizarea / extinderea unei clădiri în vederea înființării 
unui centru de tip respiro; 

2. Realizarea lucrărilor de execuție (prin construire sau reabilitare / 
modernizare / extindere clădire); 

3. Dotarea centrului de tip respiro cu echipamente și mobilier. 

Justificarea 
necesității / probleme 
abordate 

1. Existența solicitărilor de asigurare a unor servicii de tip respiro, din 
partea familiilor naturale / extinse care au în îngrijire copii cu dizabilități, 
precum și din partea asistenților maternali profesioniști; 

2. Inexistența unui centru de tip respiro la nivelul județului Prahova;  

3. Accentul pus de strategia națională în domeniul protecției drepturilor 
copilului, pe integrarea copilului în familia naturală / extinsă și dezvoltarea 
serviciilor alternative de sprijin pentru copil și familie.  

Măsuri principale 1. Analiza nevoilor de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul județului 
Prahova; 

2. Întocmirea strategiei județene în domeniul protecției drepturilor copilului 
și a planurilor de acțiune; 

3. Stabilirea localității în care va fi înființat centrul de tip respiro; 

4. Cuprinderea sumelor necesare pentru asigurarea cofinanțării proiectului 
în bugetul de venituri și cheltuieli al DGASPC Prahova. 

Studii existente 1. „Analiza și evaluarea grupurilor vulnerabile în vederea stabilirii nevoii de 
servicii sociale” - Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Direcția Politici 
Sociale (București, Aprilie 2018) 
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https://mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/Rapoarte_si_studii_MMPS
/DPSS/2018_-_Analiza_si_evaluarea_grupurilor_vulnerabile.pdf  

2. „Analiza-diagnostic privind incluziunea socială și situația grupurilor 
vulnerabile în România 2019” – Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Școala 
Națională de Studii Politice și Administrative, Agenția Națională pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (Programul Operațional Capacitate 
Administrativă) 

https://mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/2019Analiza_diagnostic_
privind_incluziunea_social.pdf  

3. Aplicația „Servicii Sociale Necesare”, dezvoltată în cadrul proiectului 
„Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul 
incluziunii sociale la nivelul Ministerului Muncii și Justiției Sociale” (cod 
SIPOCA 4) - Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Institutul Național de 
Cercetări Economice 

https://portalgis.servicii-
sociale.gov.ro/arcgis/apps/MapJournal/index.html?appid=452fcc543d224674
addca36d6f2ff703  

Valoare estimată 700.000 euro 

Posibile surse de 
finanțare 

Fonduri externe nerambursabile (POR 2021 – 2027); 

Bugetul de venituri și cheltuieli al DGASPC Prahova (cofinanțare). 

Perioada estimată de 
implementare 

36 de luni, în intervalul 2021 – 2027 

UAT JUDEȚUL PRAHOVA 

OG IV. (3) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Dezvoltarea rețelei de centre de zi pentru persoanele adulte cu dizabilități din 
județul Prahova 

Scopul proiectului Prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități prin 
furnizarea serviciilor de sprijin și suport, în conformitate cu nevoile specifice 
acestora. 

Obiective specifice 1. Întocmirea documentației tehnico-economice necesare pentru construirea 
/ reabilitarea / modernizarea / extinderea unei clădiri în vederea înființării 
centrului de zi; 

2. Realizarea lucrărilor de execuție (prin construire sau reabilitare / 
modernizare / extindere clădire); 

3. Dotarea centrului de zi cu echipamente și mobilier. 

Justificarea 
necesității / probleme 
abordate 

1. Existența solicitărilor de asigurare a serviciilor de sprijin, recuperare și 
reabilitare pentru persoanele adulte cu dizabilități;  
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2. Slaba dezvoltare a serviciilor de îngrijire de zi pentru persoane adulte cu 
dizabilități la nivelul comunităților locale;  

3. Accentul pus de strategia națională în domeniul protecției persoanelor cu 
dizabilități, pe asigurarea îngrijirii în familia naturală / extinsă, închiderea 
centrelor rezidențiale clasice, de mare capacitate și dezvoltarea serviciilor 
alternative de sprijin pentru persoanele cu dizabilități și familiile acestora.  

Măsuri principale 1. Analiza nevoilor de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul județului 
Prahova;  

2. Întocmirea strategiei județene în domeniul protecției drepturilor 
persoanelor adulte cu dizabilități și a planurilor de acțiune; 

3. Stabilirea localității în care va fi înființat centrul de zi; 

4. Cuprinderea sumelor necesare pentru asigurarea cofinanțării proiectului 
în bugetul de venituri și cheltuieli al DGASPC Prahova. 

Studii existente 1. „Analiza și evaluarea grupurilor vulnerabile în vederea stabilirii nevoii de 
servicii sociale” - Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Direcția Politici 
Sociale (București, Aprilie 2018) 

https://mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/Rapoarte_si_studii_MMPS
/DPSS/2018_-_Analiza_si_evaluarea_grupurilor_vulnerabile.pdf  

2. „Analiza-diagnostic privind incluziunea socială și situația grupurilor 
vulnerabile în România 2019” – Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Școala 
Națională de Studii Politice și Administrative, Agenția Națională pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (Programul Operațional Capacitate 
Administrativă) 

https://mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/2019Analiza_diagnostic_
privind_incluziunea_social.pdf  

3. Aplicația „Servicii Sociale Necesare”, dezvoltată în cadrul proiectului 
„Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul 
incluziunii sociale la nivelul Ministerului Muncii și Justiției Sociale” (cod 
SIPOCA 4) - Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Institutul Național de 
Cercetări Economice 

https://portalgis.servicii-
sociale.gov.ro/arcgis/apps/MapJournal/index.html?appid=452fcc543d224674
addca36d6f2ff703  

Valoare estimată 600.000 euro  

Posibile surse de 
finanțare 

Fonduri externe nerambursabile (POR 2021 – 2027); 

Bugetul de venituri și cheltuieli al DGASPC Prahova (cofinanțare). 

Perioada estimată de 
implementare 

36 de luni, în intervalul 2021 – 2027  
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UAT JUDEȚUL PRAHOVA 

OG IV. (4) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Dezvoltarea rețelei de centre de tip respiro pentru persoanele adulte cu 
dizabilități din județul Prahova 

Scopul proiectului Furnizarea serviciilor de sprijin și suport pentru familiile naturale / extinse 
ale persoanelor adulte cu dizabilități din județul Prahova, precum și pentru 
asistenții personali profesioniști. 

Obiective specifice 1. Întocmirea documentației tehnico-economice necesare pentru construirea 
/ reabilitarea / modernizarea / extinderea unei clădiri în vederea înființării 
unui centru de tip respiro; 

2. Realizarea lucrărilor de execuție (prin construire sau reabilitare / 
modernizare / extindere clădire); 

3. Dotarea centrului de tip respiro cu echipamente și mobilier. 

Justificarea 
necesității / probleme 
abordate 

1. Existența solicitărilor de asigurare a unor servicii de tip respiro, din 
partea familiilor naturale / extinse care au în îngrijire persoane adulte cu 
dizabilități, precum și din partea asistenților personali profesioniști; 

2. Inexistența unui centru de tip respiro la nivelul județului Prahova;  

3. Accentul pus de strategia națională în domeniul protecției drepturilor 
persoanelor adulte cu dizabilități, pe menținerea și îngrijirea acestora în 
familia naturală / extinsă și dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin 
pentru persoanele adulte cu dizabilități și familiile acestora.  

Măsuri principale 1. Analiza nevoilor de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul județului 
Prahova;  

2. Întocmirea strategiei județene în domeniul protecției drepturilor 
persoanelor adulte cu dizabilități și a planurilor de acțiune; 

3. Stabilirea localității în care va fi înființat centrul de tip respiro; 

4. Cuprinderea sumelor necesare pentru asigurarea cofinanțării proiectului 
în bugetul de venituri și cheltuieli al DGASPC Prahova. 

Studii existente 1. „Analiza și evaluarea grupurilor vulnerabile în vederea stabilirii nevoii de 
servicii sociale” - Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Direcția Politici 
Sociale (București, Aprilie 2018) 

https://mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/Rapoarte_si_studii_MMPS
/DPSS/2018_-_Analiza_si_evaluarea_grupurilor_vulnerabile.pdf  

2. „Analiza-diagnostic privind incluziunea socială și situația grupurilor 
vulnerabile în România 2019” – Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Școala 
Națională de Studii Politice și Administrative, Agenția Națională pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (Programul Operațional Capacitate 
Administrativă) 
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https://mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/2019Analiza_diagnostic_
privind_incluziunea_social.pdf  

3. Aplicația „Servicii Sociale Necesare”, dezvoltată în cadrul proiectului 
„Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul 
incluziunii sociale la nivelul Ministerului Muncii și Justiției Sociale” (cod 
SIPOCA 4) - Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Institutul Național de 
Cercetări Economice 

https://portalgis.servicii-
sociale.gov.ro/arcgis/apps/MapJournal/index.html?appid=452fcc543d224674
addca36d6f2ff703  

Valoare estimată 700.000 euro  

Posibile surse de 
finanțare 

Fonduri externe nerambursabile (POR 2021 – 2027); 

Bugetul de venituri și cheltuieli al DGASPC Prahova (cofinanțare). 

Perioada estimată de 
implementare 

36 de luni, în intervalul 2021 – 2027  

 

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI 

OG IV. (1) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Modernizarea cantinelor sociale 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor sociale din oraşul 
Ploiești şi ridicarea lor la standarde europene, pentru asigurarea unui 
acces egal al cetăţenilor la aceste servicii, contribuind astfel la 
atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale. 

Obiective specifice Reabilitarea și modernizarea infrastructurii sociale și îmbunătățirea 
serviciilor sociale oferite de cantinele sociale și centrele de zi; 
Creşterea numărului de beneficiari şi a calității serviciilor sociale 
oferite. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Nevoia pentru îmbunătățirea acestor servicii este motivată de starea de 
sărăcie / excluziune socială și alte situații de vulnerabilitate. 

Măsuri principale Recompartimentare și modernizare clădiri; 

Îmbunătățirea serviciilor sociale oferite. 

Studii existente Proiectul se încadrează în SIDU pentru Polul de creștere Ploiești 2014-
2020 

Valoare estimată  

Posibile surse de finanțare POR 2021-2027 + buget local 

Perioada estimată de 2021-2027 
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implementare 

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI 

OG IV. (2) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Modernizarea caselor de copii abandonați 

Scopul proiectului Investiţii în infrastructurile sociale care contribuie la dezvoltarea la 
nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce 
priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin 
îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare. 

Obiective specifice Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Asigurarea unei vieți mai bune, a unei copilării fericite și mai multor 
șanse de dezvoltare deplină și armonioasă pentru toți copiii din 
instituții. 

Măsuri principale Reabilitare și modernizare clădiri; 

Îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale. 

Studii existente Proiectul se încadrează în SIDU pentru Polul de creștere Ploiești 2014-
2020 

Valoare estimată  

Posibile surse de finanțare POR 2021-2027 + buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI 

OG IV. (3) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Asigurarea accesului în clădirile publice pentru persoane cu handicap fizic 
(rampe, lifturi) 

Scopul proiectului Accesibilitatea la mediul fizic, social, economic şi cultural, la sănătate, 
educaţie şi la informare şi comunicare, pentru a da posibilitatea 
persoanelor cu dizabilităţi să se bucure pe deplin de toate drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale omului. 

Obiective specifice Participarea deplină a persoanelor cu dizabilităţi la viaţa economică şi 
socială. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Accesibilitatea este punctul nevralgic al integrării în comunitate și al 
incluziunii sociale în cazul persoanelor cu dizabilități. De aceea, 
accesibilitatea este unul din aspectele esenţiale pentru persoanele cu 
dizabilităţi. Pentru a promova egalitatea de șanse și tratament se va 
acorda atenție accesibilității pentru toți cetățenii la serviciile, spațiile 
și infrastructura care sunt furnizate sau deschise publicului. Accesul 
dificil, schimbările bruște de nivel, treptele înalte sunt doar câteva din 
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problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități. 

Măsuri principale - Rampe de acces construite conform cu cerinţele legale specifice; 

- Lifturi având pardoseală la același nivel. 

Studii existente Proiectul se încadrează în SIDU pentru Polul de creștere Ploiești 2014-
2020 

Valoare estimată - 

Posibile surse de finanțare POR 2021-2027 + buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI 

OG IV. (4) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Realizare de clădiri cu funcțiuni sociale integrate (locuințe, servicii sociale) în 
cartierul Bereasca 

Scopul proiectului Realizarea unor locuinţe sociale de bună calitate, care să contribuie la 
promovarea incluziunii sociale. 

Obiective specifice Încurajarea actorilor din domeniul public și privat de a se angaja în a 
reduce excluziunea socială și de a întreprinde acțiuni concrete, inclusiv 
prin a acorda sprijin specific din fondurile structurale.  

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Necesitatea investiției este justificată de insuficiența numărului 
dotărilor și programelor destinate persoanelor care necesită asistență 
socială. Lipsa unei locuințe reprezintă un factor important al excluziunii 
sociale influențând direct gradul de educație al individului, lipsa de 
calificare, conducând astfel la o lipsă a participării acestuia în 
economia formală. Municipiul Ploiești se confruntă cu un număr crescut 
de cereri de locuinţă din partea familiilor care se constituie cazuri 
sociale. Numărul cererilor depăşind numărul spaţiilor locative deţinute 
de Primărie, este necesară construirea de locuinţe sociale, pentru a se 
soluţiona măcar în parte această problemă. 

Măsuri principale Construire locuițe sociale. 

Studii existente Proiectul se încadrează în SIDU pentru Polul de creștere Ploiești 2014-
2020 

Valoare estimată - 

Posibile surse de finanțare POR 2021-2027 + buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI 
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OG IV. (5) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Realizarea rețele de servicii sociale la domiciliu 

Scopul proiectului Scopul proiectului este creșterea accesului la servicii sociale de 
calitate. 

Obiective specifice Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de 
asistență socială la nivelul comunității. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Necesitatea dezvoltării serviciilor sociale prin creșterea acoperirii 
acestora și proximitatea lor față de individ. 

Măsuri principale Măsuri integrate pentru persoanele din comunitățile marginalizate - 
îmbunătățirea accesului la serviciile sociale. 

Studii existente Proiectul se încadrează în SIDU pentru Polul de creștere Ploiești 2014-
2020 

Valoare estimată - 

Posibile surse de finanțare POR 2021-2027 + buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI 

OG IV. (6) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Reabilitarea blocului de locuinţe sociale din Str. Rafinorilor 13 

Scopul proiectului Asigurarea unor condiții de viață normală, cu îndeplinirea normelor 
igienico-sanitare. 

Obiective specifice Îmbunătățirea condițiilor de locuit, a stării de sănătate și confort a 
locatarilor. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Lipsa unor condiţii decente de viaţă este asociată cu sărăcia extremă, 
agravată de lipsa unor resurse educaţionale şi sociale şi de factori de 
risc precum boli sau dizabilităţi.  

Măsuri principale Lucrări de reabilitare + reabilitare termică. 

Studii existente Proiectul se încadrează în SIDU pentru Polul de creștere Ploiești 2014-
2020 

Valoare estimată - 

Posibile surse de finanțare POR 2021-2027 + buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI 



 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Competența face diferența! 

 
 www.poca.ro  

 367/501 

 

OG IV. (7) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Regenerare urbană / CLLD în cartierele Mimiu și Bereasca 

Scopul proiectului Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 
revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor. 

Obiective specifice - Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, 
vacante sau neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ; 

- Creșterea suprafeței de spațiu verde pe locuitor în oraș, dar mai ales 
în zona de intervenție; 

- Înlăturarea disparităților din punct de vedere al confortului urban 
dintre arealul vizat în proiect și celelalte areale ale orașului, în special 
cel central. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Îmbunătățirea funcționalității și aspectului orașului, diversificarea 
posibilităților de petrecere a timpului liber precum și îmbunătățirea 
condițiilor de mediu. 

Măsuri principale - Amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea 
terenului; plantarea cu plante perene / gazonarea suprafețelor, inclusiv 
plantare arbori și arbuști); 

- Demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor aflate 
într-o stare avansată de degradare, care nu aparţin patrimoniului 
naţional cultural; 

- Crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. 
zone special amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii, 
etc.). 

Studii existente Proiectul se încadrează în SIDU pentru Polul de creștere Ploiești 2014-
2020 

Valoare estimată - 

Posibile surse de finanțare POR 2021-2027 + buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2023 

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI 

OG IV. (8) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Centru de zi pentru persoane aflate în dificultate 

Scopul proiectului - Scopul este refacerea sau dezvoltarea capacităților individuale pentru 
depășirea unei situații de nevoie socială, economică sau juridică și 
aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială a persoanelor 
aflate în situații de nevoie, mai ales a acelora aflate în risc de sărăcie 
severă, prin acordarea de servicii sociale privind prevenirea 
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marginalizării sociale și sprijinirea reintegrării sociale, în raport cu 
capacitatea psihoafectivă. 

- Îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarilor şi prevenirea 
instituţionalizării acestora prin dezvoltarea de servicii sociale 
alternative.  

Obiective specifice Centrul va asigura accesul celor aflaţi în dificultate şi cu nevoi speciale, 
pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire şi pregătire în vederea 
integrării sau reintegrării familiale şi socio-profesionale. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Înființarea unui centru de zi pentru persoane aflate în dificultate este 
necesară pentru acoperirea unei zone mai mari cu servicii destinate 
celor aflați în dificultate. 

Măsuri principale 
- Consiliere socială și terapii de integrare / reintegrare socială; 
- Orientare profesională / vocațională;  
- Educare pentru activități de viață independentă; 
- Consiliere psihologică; 
- Consiliere medicală. 

Studii existente Proiectul se încadrează în SIDU pentru Polul de creștere Ploiești 2014-
2020 

Valoare estimată - 

Posibile surse de finanțare POR 2021-2027 + buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI 

OG IV. (9) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Ateliere protejate 

Scopul proiectului Creșterea gradului de integrare în muncă a persoanelor cu dizabilități 
prin dezvoltarea unor ateliere protejate, cât și prin formarea 
profesională a celor implicați în procesul de integrare socio-
profesională.  

Obiective specifice Evaluarea şi consilierea vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi, în 
vederea integrării pe piaţa muncii. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Înființarea unor ateliere profesionale are ca scop formarea şi 
dezvoltarea unor competenţe şi atitudini profesionale pentru 
persoanele cu dizabilități în scopul integrării acestora pe piața muncii. 

Măsuri principale Înființarea și organizarea atelierelor protejate – structuri în care sunt 
organizate activităţi de formare profesională, educaţie nonformală şi 
terapie ocupaţională pentru tinerii cu cerințe educaționale speciale cu 
vârste de peste 16 ani și pentru persoanele cu handicap. 

Studii existente Proiectul se încadrează în SIDU pentru Polul de creștere Ploiești 2014-
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2020 

Valoare estimată - 

Posibile surse de finanțare POR 2021-2027 + buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI 

OG IV. (10) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Centru de găzduire temporară 

Scopul proiectului Îmbunătățirea calității infrastructurii aferente serviciilor sociale prin 
crearea Centrului de găzduire temporară. 

Obiective specifice Facilitarea accesului la servicii de găzduire și îngrijire pentru persoane 
aflate în dificultate care vor beneficia de găzduire pe perioadă 
determinată (temporar). 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Înființarea unui centru de găzduire temporară se impune pentru a 
rezolva problema persoanelor vârstnice și a persoanelor adulte cu 
handicap, boli cronice și / sau incurabile care necesită găzduire 
temporară. 

Măsuri principale Înființarea unui Centru de găzduire temporară. 

Studii existente Proiectul se încadrează în SIDU pentru Polul de creștere Ploiești 2014-
2020 

Valoare estimată - 

Posibile surse de finanțare POR 2021-2027 + buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI 

OG IV. (11) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Centru pentru prevenirea și combaterea violenței în familie 

Scopul proiectului Facilitarea accesului victimelor violenței în familie la servicii 
specializate de recuperare: de protecție, asistență medicală, 
psihologică, consiliere și suport / sprijinire în conformitate cu 
standardele de calitate stabilite pentru serviciile sociale în domeniu; 

Prevenirea și combaterea violenței în familie. 

Obiective specifice Crearea unui Centru de primire în regim de urgență pentru victimele 
violenţei domestice. 

Justificarea necesității / Violenţa şi comportamentele violente sunt probleme majore ale 
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probleme abordate societăţii cotidiene, care afectează toate categoriile de vârstă, 
indiferent de vârsta sau de statutul social al celor implicaţi. Violenţa în 
familie are numeroase efecte negative, grave, atât pe termen lung cât 
şi pe termen scurt, directe (asupra victimei) şi indirecte (asupra 
persoanelor care asistă la actele de violenţă). Înființarea unui centru 
pentru prevenirea și combaterea violenței în familie va avea un efect 
pozitiv pentru prevenirea și combaterea violenței și îmbunătăţirea 
calităţii vieţii prin diverse acţiuni de informare, educare, consiliere, 
intervenţie, schimbare şi participare activă. 

Măsuri principale - Analiza cauzelor violenţei în familie, a formelor de manifestare şi a 
grupurilor şi / sau domeniilor vulnerabile, în diferite tipuri de 
comunităţi (etnice, rurale / urbane etc.); 

- Conștientizarea cetățenilor privind măsurile de prevenire și combatere 
a violenței în familie. 

Studii existente Proiectul se încadrează în SIDU pentru Polul de creștere Ploiești 2014-
2020 

Valoare estimată - 

Posibile surse de finanțare POR 2021-2027 + buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG IV. (1) Proiectul nr. (Sănătate) 

Titlul proiectului: Consolidarea și modernizarea spitalului de psihiatrie Voila din Municipiul Câmpina 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG IV. (2) Proiectul nr. (Sănătate) 

Titlul proiectului: Construirea şi dotarea unui corp nou de clădire aparţinând Spitalului Municipal 
Câmpina 

 

UAT ORAȘUL BREAZA 

OG IV. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: „Construirea de locuințe sociale și de necesitate, în orașul Breaza, județ 
Prahova" 

Scopul proiectului Obiectivul general al proiectului îl reprezintă construirea de locuințe 
sociale, pe teritoriul localității neexistând locuințe sociale așa cum sunt 
definite de Legea nr.114/1996 și care să îndeplinească condițiile 
specifice acestor locuințe. 
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Obiective specifice  

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Îmbunătățirea serviciilor de asistență și protecţie socială este un obiectiv 
prioritar pentru oraș. 

- îmbunătățirea condițiilor de locuit prin creşterea suprafeței de locuit 
și asigurarea unei intimități necesare fiecărui membru al familiei. 

Măsuri principale - asigurarea unor locuințe sigure în exploatare, cu minimum de utilități 
necesare unui trai decent; 

- asigurarea de locuințe pentru familiile cu venituri mici, dezavantajate 
din punct de vedere social; 

- creşterea gradului de ocupare a populației locale prin crearea de locuri 
de muncă. 

Studii existente  

Valoare estimată 9.500.000 lei 

Posibile surse de finanțare POR 2021-2027 

Perioada estimată de 
implementare 

24 luni 

 

UAT ORAȘUL BUȘTENI 

OG IV. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Adăposturi sociale pentru persoanele vulnerabile 

Scopul proiectului 
Construirea unui centru de servicii sociale multidisciplinare 

Obiective specifice 
Înfiinţarea unui centru multifuncţional de servicii sociale care să 
cuprindă: 
• Centru de zi pentru copii, inclusiv cei aflaţi în situaţii de risc social; 
• Centru de zi pentru persoane vârstnice; 
• Adăpost de noapte pentru persoane fără locuinţă; 
• Centru de tip respiro pentru persoanele cu handicap adulte; 
• Centru de criză pentru victimele violenţei domestice; 
• Centru medical pe bază de voluntariat pentru persoanele din 
categoriile defavorizate. 

Construirea clădirii: realizarea studiilor de fezabilitate şi identificarea 
soluţiilor tehnice, întocmirea documentaţiei de atribuire şi organizarea 
procedurilor de atribuire pentru diriginte de şantier şi pentru 
constructor, contractarea activităţilor, derularea activităţilor de 
construcţii montaj, supervizarea lucrărilor. 

Dotarea cu mobilier specific. 

Încheierea de parteneriate cu ONG-uri de profil care să pună la 
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dispoziţie, pe bază de voluntariat, persoane care să asiste activităţile 
derulate în centru. 
Campanii de promovare a centrului şi a voluntariatului: editarea şi 
diseminarea de pliante, amplasarea de panouri informative, difuzarea de 
spoturi radio tv. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

În prezent, orașul Buşteni se confruntă cu existenţa unui număr destul de 
ridicat de persoane cu venituri mici. Totodată, există probleme sociale 
care se manifestă în toate localităţile din ţară – legate de persoane 
aflate în dificultate, violenţă casnică, bătrâni aflaţi în izolare socială la 
domiciliu etc. 

Măsuri principale 
• Capacitatea clădirii; 
• Nr. de parteneriate încheiate; 
• Nr. de voluntari care lucrează în centru; 
• Nr. de persoane asistate, pe categorii; 
• Nr. de pliante diseminate; 
• Nr. de panouri amplasate; 
• Nr. de spoturi radio tv difuzate. 

Studii existente 
ONG-uri din domeniul asistenţei sociale; 
Consiliul Judeţean Prahova; 
Alţi parteneri privaţi; 
AJPIS. 

Valoare estimată 
2.000.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Bugetul local; 
Fonduri europene; 
Parteneriat public privat. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

UAT ORAȘUL BUȘTENI 

OG IV. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Modernizare Cartier Fierăstrău, Odăile Fabricii 

Scopul proiectului 
Modernizarea și reabilitarea termică a clădirilor aflate în patrimoniul 
administrației publice locale. 

Obiective specifice 
Reabilitarea rețelei de apă și canalizare; modernizarea rețelei de 
iluminat public; anveloparea termică a clădirilor; asfaltarea drumurilor. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Deteriorarea accentuată a clădirilor din cartierele Fierăstrău și Odăile 
Fabricii; lipsa unei imagini unitare a clădirilor de locuit. 

Măsuri principale 
Dezvoltarea sistemelor de apă și apă uzate; 
Reabilitarea termică a clădirilor / eficiența / incluziunea energetică. 

Studii existente 
Cadrul legislativ; 
Strategia de dezvoltare durabilă 2014-2020 

Valoare estimată 
50.000.000 lei 



 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Competența face diferența! 

 
 www.poca.ro  

 373/501 

 

Posibile surse de 
finanțare 

Bugetul local; 
Fonduri europene; 
Parteneriat public privat. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

UAT ORAȘUL BUȘTENI 

OG IV. (3) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Îmbunătățirea securității captărilor și aducțiunilor de apă potabilă 

Scopul proiectului 
Reabilitarea și modernizarea sistemelor de captare a apei potabile. 

Obiective specifice 
- Extinderea și reabilitarea sistemelor de captare a apei potabile; 
- Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei potabile și 
rezervoarelor de înmagazinare a apei potabile; 
- Construcția de stații de clorinare a captărilor; securizarea captărilor de 
apă potabilă. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Asigurarea siguranței stării de sănătate a cetățenilor și a turiștilor din 
orașul Bușteni. 

Măsuri principale 
- Delimitarea zonelor de protecție sanitară cu regim în jurul sistemelor 
de captare; 
- Testarea periodică a calității surselor de apă captate; 
- Un program de supraveghere a surselor de poluare a apelor de 
suprafață identificate în zonele aferente captărilor de apă; 
- Reducerea poluării atmosferice prin asigurarea unor proceduri de 
operare în condiții de siguranță a echipamentelor destinate dezinfecției 
cu clor. 

Studii existente 
Cadrul legislativ 

Valoare estimată 
25.000.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Bugetul local; 
Fonduri europene; 
Parteneriat public privat. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

UAT ORAȘUL BUȘTENI 

OG IV. (4) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Centrul de permanență medicală și serviciul de ambulanță 

Scopul proiectului 
Înființarea unui Centru de permanență medicală care să asigure serviciile 
de asistență medicală necesară la nivelul medicinii primare, în regim de 
gardă, care să rezolve problema supraaglomerării spitalelor de urgență 
din zonă. 
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Obiective specifice 
- Reducerea timpului de intervenție medicală în cazurile de urgență și 
asigurarea unor servicii medicale primare; 
- Facilitarea accesului permanent la servicii primare de sănătate; 
- Asigurarea continuității asistenței medicale prin cooptarea medicilor de 
familie. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Degrevarea spitalelor de urgență (Sinaia) pentru cazurile ușoare și medii 
prin soluționarea nevoilor medicale ale comunității locale. 

Măsuri principale 
- Amenajarea spațiului destinat centrului medical; 
- Achiziționarea echipamentelor necesare actului medical în 
conformitate cu prevederile legii; 
- Achiziționarea unei ambulanțe de tip B pentru intervenții rapide; 
- Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă. 

Studii existente 
Cadrul legislativ; 
Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Bușteni 2014 – 2020. 

Valoare estimată 
22.000.000 

Posibile surse de 
finanțare 

Bugetul local; 
Fonduri europene; 
Parteneriat public privat. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021 - 2027 

UAT ORAȘUL BUȘTENI 

OG IV. (5) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Biblioteca Orașului Bușteni - obiectiv socio-cultural 

Scopul proiectului 
Reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiului Bibliotecii Orașului 
Bușteni pentru crearea unui centru cultural recreativ. 

Obiective specifice 
- Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de supraveghere 
video al Bibliotecii orășenești; 
- Reabilitarea patrimoniului cultural al Bibliotecii și îmbunătățirea 
infrastructurii sale fizice; 
- Derularea unor programe culturale care definesc biblioteca drept 
Centru cultural comunitar – ex: „Ziua Bibliotecarului”; 
- Amenajarea spațiului bibliotecii – clădirii Centrului Cultural „Aurel 
Stroie” cu spații conexe necesare funcționării în condiții moderne, cu 
spații multifuncționale și consolidarea clădirii fără afectarea plasticii 
arhitecturale, ținând cont de statutul de monument istoric. 
- Transformarea bibliotecii din orașul Bușteni într-o instituţie 
interconectată care furnizează comunităţii servicii profesioniste 
adaptate la cerinţele societăţii cunoaşterii într-un spaţiu 
multifuncţional. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Datorită nivelului scăzut al investițiilor, actuala clădire a bibliotecii, 
parte a Centrului Cultural „Aurel Stroie”, se află într-o vizibilă stare de 
degradare fizică, clădirea trebuind a fi reabilitată (subsoluri, fațadă, hol 
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interior, săli). 

Măsuri principale 
Îmbunătățirea gradului de eficiență și durabilitate al construcției; 
Accesibilitatea și siguranța vizitatorilor; 
Atractivitatea prin dotări corespunzătoare și prin utilizarea de materiale 
de calitate compatibile cu statutul de monument istoric al imobilului. 

Studii existente 
Studii de fezabilitate 

Valoare estimată 
15.000.000 

Posibile surse de 
finanțare 

Consiliul Județean, Consiliul Local, fonduri europene, fonduri 
guvernamentale, alte tipuri de fonduri. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021 - 2027 

UAT ORAȘUL BUȘTENI 

OG IV. (6) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Accesibilizarea Mânăstirii Caraiman printr-un pasaj pietonal acoperit 

Scopul proiectului 
Realizarea unui pasaj pietonal acoperit, prin pădure, către Mânăstirea 
Caraiman. 

Obiective specifice 
- Facilitarea unei treceri între str. Telecabinei și str. Palanca folosind un 
traseu mai scurt, pentru a evita aglomerarea zonei respective; 
- Asigurarea unei circulaţii pietonale într-un cadru organizat; 
- Accesul mai uşor şi în condiţii civilizate către Mânăstirea Caraiman în 
toate anotimpurile, atât pentru locuitorii orașului Bușteni cât și pentru 
turiști; 
- Realizarea unui trafic rutier şi pietonal mai sigur. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Transformarea legăturii pietonale deja existente pe tot parcursul anului 
către Mânăstirea Caraiman pentru toți vizitatorii acestui obiectiv turistic 
al orașului Bușteni. 

Măsuri principale 
- Creșterea siguranței traficului (atât a pietonilor cât și cea auto); 
- Fluidizarea traficului auto. 

Studii existente 
Cadrul legislativ, studii topografice; studii de fezabilitate; PUZ; PUG 

Valoare estimată 
3.000.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Bugetul local 
Fonduri europene; 
Parteneriat public privat; 
Programe guvernamentale. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021 - 2027 

UAT ORAȘUL BUȘTENI 
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OG IV. (7) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Promovarea turismului cultural, ecumenic și de agrement. Organizarea unor 
evenimente majore: zilele culturii la Bușteni, cu predilecție în sezonul estival 

Scopul proiectului 
Promovarea obiectivelor culturale, istorice și ecumenice ale orașului 
Bușteni 

Obiective specifice 
• Organizarea unui concurs de creaţie pentru alegerea celor mai bune 
descrieri ale obiectivelor culturale, istorice şi ecumenice de pe raza 
oraşului şi includerea acestor „Povești ale Oraşului“ în materialele de 
promovare turistică; 
• Semnalizarea cu indicatoare precise a acestor obiective culturale, 
istorice, ecumenice și de agrement; 
• Includerea în materialele diseminate în centrul de informare turistică a 
obiectivelor culturale, istorice și ecumenice ale orașului Bușteni. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Deşi pe raza oraşului există un patrimoniu substanţial de obiective 
culturale, istorice şi ecumenice, acestea nu sunt suficient de bine 
promovate. 

Măsuri principale 
• Nr. de participanţi la concursul de creaţie 
• Nr. de poveşti selectate pentru includerea în materialele de promovare 
• Nr. de indicatoare amplasate pentru semnalizarea obiectivelor 
culturale, istorice şi ecumenice 
• Nr. de pliante de informare diseminate prin intermediul centrului de 
informare turistică 
• Creşterea nr. de turişti (per total şi per obiectiv turistic) înregistrată în 
primul an după promovarea „Poveștilor Oraşului“. 

Studii existente 
Strategia de dezvoltare durabilă a orașul Bușteni 2014 - 2020 

Valoare estimată 
900.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Bugetul local; 
Fonduri europene; 
Parteneriat public privat; 
Programe guvernamentale; 
Alte surse atrase. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

UAT ORAȘUL BUȘTENI 

OG IV. (8) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Construirea pe amplasamentul terenului de sport de la Școala Gimnazială 
„Nestor Urechia” a unei săli de sport pentru utilizarea acestuia și pe timp de iarnă de către elevii 
școlii 

Scopul proiectului 
Asigurarea unui spațiu corespunzător desfășurării activităților sportive pe 
toată perioada anului de către elevii Școlii Gimnaziale „Nestor Urechia”. 
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Obiective specifice 
- Utilizarea pe tot parcursul anului de către elevi, fiind durabil în toate 
condițiile meteo; 
- Asigurarea unor condiţii superioare desfășurării orelor de sport de către 
elevii Școlii Gimnaziale „Nestor Urechia”. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Suprafața de joc a terenului de sport de la Școala Gimnazială „Nestor 
Urechia” devine impracticabilă pe toată perioada anului în condiții de 
ploaie, iar toamna și iarna în condiții de temperaturi scăzute, ninsoare. 

Măsuri principale 
- Realizarea unei structuri metalice alcatuită din grinzi de oțel sau 
structură de tip balon; 
- Realizarea unei instalații de încălzire și de iluminat interior; 
- Utilarea cu echipamente sportive. 

Studii existente 
Cadrul legislativ; studii de fezabilitate. 

Valoare estimată 
22.500.000 mii lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Bugetul local; 
Fonduri europene; 
Parteneriat public privat; 
Programe guvernamentale; 
Alte surse atrase. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021 - 2027 

UAT ORAȘUL BUȘTENI 

OG IV. (9) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Acoperirea terenului de tenis „Ilie Năstase” cu o copertină pentru asigurarea 
desfășurarii diferitelor activități sportive pe tot parcursul anului 

Scopul proiectului 
Asigurarea unui spațiu corespunzător desfășurării activităților sportive pe 
toată perioada anului pentru locuitorii orașului Bușteni. 

Obiective specifice 
- Răspunde cererilor locuitorilor care manifestă un interes pentru sport; 
- Este o posibilă opțiune educativă, sănătoasă, de petrecere a timpului 
liber, ceea ce poate conduce la creșterea nivelului de sănătate al 
locuitorilor orașului; 
- Promovarea sportului de performanță și a sportului pentru toți; 
- Dezvoltarea durabilă a structurii socio-comunitare și urbane a orașului 
Bușteni; 
- Închirierea terenului conduce la creșterea veniturilor bugetului local. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Suprafața de joc a terenului de tenis „Ilie Nastase” devine impracticabilă 
pe toată perioada anului în condiții de ploaie, iar toamna și iarna în 
condiții de temperaturi scăzute, ninsoare. 

Măsuri principale 
- structură metalică alcatuită din grinzi, de oțel; 
- suprafață teren de sport acoperit: cca 800 mp; 
- acoperire teren cu prelată rezistentă la intemperii și temperaturi 
ridicate; 
- instalație de iluminat interior. 
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Studii existente 
Cadrul legislativ; studii de fezabilitate. 

Valoare estimată 
10.500.000 mii lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Bugetul local; 
Fonduri europene; 
Parteneriat public privat; 
Programe guvernamentale; 
Alte surse atrase. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021 - 2027 

UAT ORAȘUL BUȘTENI 

OG IV. (10) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Construirea unei piste artificiale de bob și sanie omologată 

Scopul proiectului 
Investirea în infrastructura sportivă pentru sporturile de iarnă prin 
construirea unei piste artificiale de bob și sanie omologate la nivelul 
orașului Bușteni. 

Obiective specifice 
- Configurarea bazei de pregătire pentru sportivii de la bob și sanie care 
în prezent utilizează bazele sportive din străinatate pentru pregătirea la 
această disciplină olimpică; 
- Identificarea zonei în care va fi construită pârtia de bob și sanie prin 
respectarea reglementarilor de protecție a mediului înconjurător. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Imposibilitatea efectuării antrenamentelor atât de către sportivii de 
performanță cât și de către copiii înscriși la această secțiune sportivă 
pentru participarea la diferitele competiții locale naționale și 
internaționale. 
Deoarece construirea unei piste de bob și sanie este foarte costisitoare 
iar lipsa fondurilor și neimplicarea autorităților în realizarea acestui 
obiectiv au condus și conduc la stagii costisitoare în străinatate pentru 
antrenamente și competiții naționale și internaționale. 

Măsuri principale 
Implicarea tuturor actorilor sociali în construirea unei pârtii de bob și 
sanie omologate. 

Studii existente 
Cadrul legislativ 

Valoare estimată 
50.000.000 EURO 

Posibile surse de 
finanțare 

Bugetul local; 
Fonduri europene; 
Parteneriat public privat; 
Programe guvernamentale; 
Alte surse atrase. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021 - 2027 

UAT ORAȘUL BUȘTENI 
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OG IV. (11) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Modernizarea stadionului orașului Bușteni 

Scopul proiectului 
Realizarea unui complex sportiv multifuncțional prin reabilitarea, 
extinderea și modernizarea stadionului deja existent, care ar aduce un 
plus valoare orașului Bușteni din punct de vedere sportiv, economic și 
turistic. 

Obiective specifice 
- Asigurarea cadrului de desfășurare a activităților sportive în condiții 
optime de confort și siguranță; 
- Utilizarea stadionului pentru diverse competiții internaționale, 
naționale și locale, pentru antrenamentele copiilor și tinerilor din orașul 
Bușteni care sunt înscriși la secțiile sportive ale Clubului Caraiman 
(fotbal, ski, rugby etc.); 
- Atragerea unui număr cât mai mare de copii și adulți în desfășurarea 
activităților sportive și a sporturilor specifice (fotbal, ski, rugby) și 
sprijinirea practicării acestor sporturi; 
- Promovarea sportului de performanță și a sportului pentru toți. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Degradarea bazei sportive a orașului Bușteni – Stadionul orașului Bușteni. 

Măsuri principale 
- Refacerea suprafeței de joc a terenului de fotbal, a pistei de atletism 
de 400 m, a pistei de săritură în lungime; 
- Montarea unei instalații pentru iluminarea nocturnă; 
- Instalarea unui sistem de sonorizare; 
- Instalarea unui sistem de supraveghere video; 
- Instalarea unei tabele electronice de monitorizare a scorurilor; 
- Realizarea instalațiilor electrice, sanitare, de protecție și stingere a 
incendiilor, termice, de gaze naturale, de telecomunicații, de apă și 
canalizare în conformitate cu prevederile legislative în vigoare; 
- Crearea de grupuri sanitare pentru spectatori inclusiv pentru persoane 
cu dizabilități, în toate corpurile de construcție; 
- Modernizarea tribunelor de spectatori; 
- Dotarea și modernizarea spațiilor interioare (vestiare); 
- Amenajare locuri de parcare; 
- Terenul va fi igienizat și amenajat; 
- Creșterea atractivității zonei; 
- Apariția esteticii urbane în zonă, în prezent deficitară; 
- Sistematizarea edilitară în zonă. 
 

Studii existente 
Studii de fezabilitate. 

Valoare estimată 
150.000.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Bugetul local; 
Fonduri europene; 
Parteneriat public privat; 
Programe guvernamentale; 
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Alte surse atrase. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

UAT ORAȘUL BUȘTENI 

OG IV. (12) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului Cultural ”AUREL STROIE” oraș 
Bușteni 

Scopul proiectului 
Reabilitarea și modernizarea Centrului Cultural „Aurel Stroie” și dotarea 
materială a acestuia, după caz, cu aparatură de sonorizare, 
videoproiectoare, instalații de climatizare. 

Obiective specifice 
Crearea unor condiții adecvate pentru: 
- Desfășurarea evenimentelor culturale sau de divertisment în condiții 
optime; 
- Diversificarea ofertei culturale; 
- Creșterea nivelului de educație, socializare și cultură a tuturor 
locuitorilor orașului; 
- Creșterea gradului de acces și de participare a populației orașului la 
viața culturală contribuind, astfel, la creșterea calității vieții culturale în 
orașul Bușteni; 
- Achiziționarea de costume populare și instrumente muzicale pentru 
Dotarea Centrului Cultural „Aurel Stroie”, cu ajutorul cărora 
ansamblurile folclorice dar și copiii din școlile orașului Bușteni își vor 
putea desfășura activitatea și vor putea organiza spectacole și 
evenimente pentru păstrarea tradițiilor populare și a folclorului 
românesc. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Centrul Cultural „Aurel Stroie” necesită să fie reabilitat, modernizat și 

dotat în mod corespunzător. În plus, unele tradiții populare, cum sunt cele 

referitoare la costumele populare, instrumentele muzicale sau obiceiuri 

populare nu sunt suficient puse în valoare, existând riscul ca aceste valori 

culturale tradiționale să se piardă și să nu mai fie transmise generațiilor 

viitoare. 

Măsuri principale 
- Centrul cultural din orașul Bușteni reabilitat, modernizat și dotat în 
mod corespunzător; 
- Creșterea numărului de activități organizate în incinta Centrului 
Cultural și diversificarea acestora; 
- Creșterea numărului de persoane participante la activitățile organizate; 
- Înființarea unui muzeu al satului, care să pună în valoare portul specific 
și obiectele tradiționale existente la nivelul orașului; 
- Conservarea patrimoniului cultural al orașului Bușteni; 
- Creșterea valorii turistice a orașului Bușteni și a numărului de turiști. 

Studii existente 
Cadrul legislativ; 
Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Bușteni 2014 -  2020 
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Valoare estimată 
20.000.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Bugetul local; 
Fonduri europene; 
Parteneriat public privat; 
Programe guvernamentale; 
Alte surse atrase. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021 -2027 

UAT ORAȘUL BUȘTENI 

OG IV. (13) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Modernizarea drumurilor prin asfaltare și extinderea rețelei de canalizare 
pluvială și menajeră în orașul Bușteni 

Scopul proiectului 
Modernizarea prin asfaltare a străzilor orășenești care străbat teritoriul 
administrativ al orașului Bușteni, respectiv extinderea rețelei de 
canalizare pluvială și menajeră la nivelul întregului oraș. 

Obiective specifice 
- Îmbunătățirea legăturilor rutiere cu orașele învecinate;  
- Creșterea gradului de conectare al locuitorilor orașului la rețeaua de 
canalizare; 
- Furnizarea utilităților de bază pentru activitățile economice și cele 
administrative publice. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Străzile care străbat orașul Bușteni se află, parțial, într-o stare 
necorespunzătoare și necesită lucrări de modernizare prin asfaltare. De 
asemenea, nu toate gospodăriile din oraș sunt conectate la sistemul de 
canalizare, ceea ce reclamă extinderea rețelei de canalizare în zonele 
deficitare. 

Măsuri principale 
- Străzi reabilitate; 
- Extinderea rețelei de canalizare; 
- Accesul populației la infrastructura edilitară; 
- Reducerea factorilor de risc pentru sănătatea populației. 

Studii existente 
Cadrul legislativ; 
Strategia de dezvoltare durabilă 2015 – 2020. 

Valoare estimată 
150.000.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Fonduri europene; 
Parteneriat public privat; 
Programe guvernamentale; 
Alte surse atrase. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021 - 2027 

UAT ORAȘUL BUȘTENI 

OG IV. (14) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Construirea unui patinoar artificial mobil în orașul Bușteni 
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Scopul proiectului 
Investirea în infrastructura sportivă pentru sporturile de iarnă prin 
construirea unui patinoar artificial mobil la nivelul orașului Bușteni. 

Obiective specifice 
- Asigurarea desfășurării unor activități recreative, respectiv sportive 
specifice sezonului de iarnă atât pentru cetățenii cât și pentru turiștii 
orașului Bușteni;  
- Identificarea zonei în care va fi construit patinoarul artificial mobil prin 
respectarea reglementărilor de protecție a mediului înconjurător. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

În Bușteni nu a existat un patinoar funcțional mai mult de 2-3 săptămâni 
(în condițiile în care se depinde exclusiv de vreme); 
Nu este asigurată continuitatea. 

Măsuri principale 
Patinoarul artificial mobil va fi folosit ca un bun de utilitate publică; 
Punerea în funcțiune a patinoarului la începutul sezonului de iarnă, 
asigurându-se curent trifazic necesar (100 kw printr-un cablu electric cu 
papuci legat între chiller și postul trafo), apă curentă și demontarea lui 
la sfârșitul sezonului; 
Asigurarea unui număr de razuri pentru curățătoare manuale a gheții; 
Asigurarea unui număr suficient de patine; 
Instruirea personalului care urmează să lucreze la patinoar; 
Asigurarea mentenanței patinoarului.  

Studii existente 
Cadrul legislativ 

Valoare estimată 
50.000.000 Lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Bugetul local; 
Fonduri europene; 
Parteneriat public privat; 
Programe guvernamentale; 
Alte surse atrase. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021 - 2027 

UAT ORAȘUL BUȘTENI 

OG IV. (15) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Realizarea unei şosele de centură (rută ocolitoare) care să preia traficul din 
zonele centrale către inelul exterior 

Scopul proiectului 
Realizarea unei şosele de centură – rută ocolitoare – care să preia traficul 
din zonele centrale către inelul exterior. 

Obiective specifice 
- Realizarea studiilor de fezabilitate pentru stabilirea celui mai bun 
traseu şi identificarea soluţiilor tehnice; 
- Întocmirea documentaţiei de atribuire şi organizarea procedurilor de 
atribuire pentru diriginte de şantier şi pentru constructor; 
- Contractarea activităţilor; 
- Derularea activităţilor de construcţie montaj; 
- Supervizarea lucrărilor; 
- Asigurarea publicităţii obiectivelor realizate. 
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Justificarea necesității / 
probleme abordate 

În prezent, drumul naţional DN1 tranzitează centrul oraşului Buşteni 
ceea ce provoacă o serie de inconveniente legate de poluare cu pulberi, 
poluare fonică, aglomeraţie, aspect inestetic. 

Măsuri principale 
- Nr. km şosea de centură realizaţi; 
- Nr. de vehicule ce utilizează traseul ocolitor (în 24 de ore); 
- Scăderea traficului pe DN1 cu tranzitarea centrului oraşului (scăderea 
nr. de vehicule în 24 de ore); 
- Scăderea indicilor de poluare fonică şi poluare cu pulberi în vecinătatea 
DN1; 
- Creșterea mobilității; 
- Creșterea nivelului de trai al locuitorilor orașului Bușteni; 
- Creșterea gradului de atractivitate al comunei. 

Studii existente 
Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Bușteni 2015 -2020 

Valoare estimată 
100.000.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Bugetul local; 
Fonduri europene; 
Programe guvernamentale; 
Alte surse atrase. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021 - 2027 

 

UAT ORAȘUL SINAIA 

OG IV. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Complex sportiv multifuncțional SINAIA 

Scopul proiectului Obiectivul de investiții este reprezentat de construcția unui centru 
multifuncțional sportiv care să asigure infrastructura necesară 
activităților sportive și recreative pe tot parcursul anului. 

Obiective specifice OS1. Evidențierea contribuției semnificative și constante a sportului de 
performanță la reprezentarea și sporirea prestigiului comunității; 

OS2. Susținerea și dezvoltarea activității de performanță la nivelul 
copiilor și juniorilor, dezvoltarea sportului școlar; 

OS3. Mărirea numărului de practicanți și sportivi legitimați, dezvoltarea 
masei critice pentru aplicarea criteriilor specifice de selecție pe ramură 
de sport, identificarea de sportivi valoroși care să obțină rezultate 
sportive notabile pentru comunitate; 

OS4. Susținerea sporturilor nautice ca forme de activități fizice care 
contribuie la educația generală și dezvoltarea individului, dar și în 
vederea amplificării la nivel național și internațional a participării țării 
noastre la competițiile de mare anvergură, participarea activă a 
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comunităților locale la dezvoltarea acestui fenomen. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Obiectivul răspunde nevoilor asumate de Ministerul Tineretului și 
Sportului în Strategia națională pentru sport 2016-2032, în cea ce 
privește dezvoltarea infrastructurii sportive și creșterea sportului de 
masă și de performanță din România. 

Măsuri principale Complexitatea proiectului presupune crearea unui ansamblu format: 

1. Construirea unui complex sportiv multifuncțional cu bazin 
semiolimpic, zone de recreere și recuperare medicală. 

2. Amenajarea unei zone de parcare. 

3. Amenajarea unui spațiu verde urban. 

Studii existente Nu 

Valoare estimată 8.000.000 euro 

Posibile surse de finanțare Compania Națională de Investiții 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

UAT ORAȘUL SINAIA 

OG IV. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Construirea noului Spital Orășenesc Sinaia 

Scopul proiectului Continuarea și finalizarea construcției la noul Spital Orășenesc Sinaia și 
asigurarea serviciilor medicale de urgență și tratament, prin: 
Compartimentul de Primiri Urgențe - CPU, secţia de imagistică, 
laboratoarele medicale, blocul de sterilizare, blocul operator cu 3 săli de 
operaţii, blocul de naştere, secția ATI, secția de medicină internă, secția 
de chirurgie, secția obstretică-ginecologie și secția pediatrie. 

Obiective specifice OS1. Îmbunătățirea continuă a calității actului medical printr-un sistem 
integrat care se referă atât la infrastructura de calitate, cât și la 
dezvoltarea permanentă a competențelor tuturor salariaților în general 
și a cadrelor medicale în special. 

OS2. Orientarea către pacient prin: creșterea încrederii acestora în 
serviciile Spitalului Orășenesc Sinaia, atenția pe siguranța pacientului și 
prin dezvoltarea permanentă a gamei de servicii acordate. 

OS3. Demonstrarea calității serviciilor personalului nostru prin: 
angajamentul acestuia, prin creșterea gradului de integritate 
profesională, a gradului de competență, instruire și experiență a 
acestuia. 

OS4. Obținerea satisfacției pacienților, a angajaților și a tuturor părților 
interesate prin calitatea serviciilor oferite. Conformarea cu cerințele 
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legale aplicabile activității Spitalului Orășenesc Sinaia. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Lucrările la noul Spital Orășenesc Sinaia au început în anul 1991 de către 
Ministerul Sănătății, dar au fost abandonate și transferate Consiliului 
Județean Prahova. Acesta, din lipsă de fonduri, a sistat la rândul lui 
lucările și în 2008 au transferat terminarea lucrării Primăriei orașului 
Sinaia. De la preluarea lucrării la noul Spital, Primăria orașului Sinaia a 
investit din bugetul local suma de 5.240.000 lei și a reușit să finalizeze 
lucrări de construcții în proporție de 42%, în diferite stadii de execuție, 
la nivel de structură de rezistență și finisaje. 

Noul spital se desfășoară pe o suprafață construită de 7419 mp, pe 5 
nivele (S+D+P+2E) și a fost proiectat în scopul realizării unui spital ce 
respectă legislația în vigoare, precum și standardele europene privind 
cubajul și cerințele de igienă și întreținere a unui mediu cu minimă 
contaminare bacteriană. 

Măsuri principale 1. Continuarea lucrărilor de construcție și finisaje interioare; 

2. Transferul aparaturii medicale achiziționate în ultimii ani în noul 
amplasament; 

3. Dezvoltarea programelor de pregătire profesională a cadrelor 
medicale și atragerea resursei umane calificată; 

4. Integrarea unor sisteme inteligente pentru creșterea calității 
serviciilor medicale și sporirea satisfacției pacienților. 

Studii existente PT 

Valoare estimată 10.000.000 euro 

Posibile surse de finanțare Compania Națională de Investiții 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2025 

 

UAT COMUNA BUCOV 

OG IV. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Înfiinţare reţea de gaze naturale Sat Bighilini, Comuna Bucov 

Scopul proiectului Dezvoltarea reţelei de utilităţi publice 

Obiective specifice Deservirea locuitorilor şi operatorilor economici din zonă cu alimentare 
gaze naturale  

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Reducerea poluării, grad sporit de confort pentru cetăţenii comunei 
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Măsuri principale  

Studii existente În lucru 

Valoare estimată 700.000 lei 

Posibile surse de finanțare Fonduri europene guvernamentale, parteneriate, fonduri locale 

Perioada estimată de 
implementare 

Începând cu anul 2021 

UAT COMUNA BUCOV 

OG IV. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Extinderea reţelei de gaze naturale în satele Bucov, Pleaşa, Chiţorani, Valea 
Orlei, comuna Bucov, jud. Prahova 

Scopul proiectului Dezvoltarea şi extinderea reţelei de utilităţi publice 

Obiective specifice Deservirea locuitorilor şi operatorilor economici din zonă cu alimentare 
gaze naturale 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Reducerea poluării, grad sporit de confort pentru cetăţenii comunei 

Măsuri principale  

Studii existente D.A.L.I. 

Valoare estimată 400.000 lei  

Posibile surse de finanțare Fonduri europene guvernamentale, parteneriate, fonduri locale 

Perioada estimată de 
implementare 

Începând cu anul 2021 

 

UAT COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE 

OG IV. (1) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Creșterea calității vieții pentru populația din Orașul Vălenii de Munte prin 
îmbunătățirea serviciilor sociale, educaționale, culturale și recreative și îmbunătățirea spațiilor 
publice urbane 

Scopul proiectului Creșterea calității vieții pentru populația din Orașul Vălenii de Munte. 

Obiective specifice Creșterea gradului de bunăstare generală inclusiv pentru grupurile 
sociale vulnerabile. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Beneficiarii sunt comunitatea în ansamblul ei, cetățenii care trăiesc în 
zonă sau cei care tranzitează zona și beneficiază de acest proiect prin 
îmbunătățirea estetică a orașului; totodată, aceștia beneficiază și de 
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îmbunătățirea condițiilor de mediu. 

Măsuri principale Construire locuințe, îmbunătățire condiții de agrement. 

Studii existente SF, PT 

Valoare estimată 22.734.942,60 lei cu TVA 

Posibile surse de finanțare Buget local, buget de stat, alte surse nerambursabile 

Perioada estimată de 
implementare 

2021 - 2027 

 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG IV. (1) - Proiectul nr. (Infrastructură socială) 

Titlul proiectului: Dezvoltarea Centrului de servicii specializate pentru copiii și tinerii cu tulburări 
de comportament 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG IV. (2) - Proiectul nr. (Infrastructură socială) 

Titlul proiectului: Dezvoltarea centrului de îngrijire, reabilitare de zi destinat copilului cu 
dizabilități 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG IV. (3) - Proiectul nr. (Infrastructură socială) 

Titlul proiectului: Înființarea unui Centru Regional de formare profesională continuă a personalului 
angajat în întreprinderile sociale sau în structuri care promovează economia bazată pe cunoaștere  

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG IV. (4) - Proiectul nr. (Infrastructură socială) 

Titlul proiectului: Înfiinţarea unui centru de tineret pentru activităţi specifice tinerilor din 
municipiul Câmpina (Ateliere de lucru, consiliere, dezvoltarea competenţelor anteprenoriale, 
sociale, civice) 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG IV. (5) - Proiectul nr. (Infrastructură edilitară) 

Titlul proiectului: Construirea și reabilitarea reţelei de canalizare 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG IV. (6) - Proiectul nr. (Infrastructură edilitară) 

Titlul proiectului: Modernizarea clădirii Cinematografului local 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 
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OG IV. (7) - Proiectul nr. (Infrastructură edilitară) 

Titlul proiectului: Realizarea unei săli de sport polivalentă a municipiului 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG IV. (8) - Proiectul nr. (Infrastructură edilitară) 

Titlul proiectului: Reabilitarea și modernizarea Clubului Copiilor și spațiilor verzi din cadrul 
imobilului 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG IV. (9) - Proiectul nr. (Infrastructură edilitară) 

Titlul proiectului: Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Casei de Cultură Geo Bogza din Municipiul 
Câmpina, precum şi îmbunătăţirea eficienţei energetice a acesteia 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG IV. (10) - Proiectul nr. (Infrastructură edilitară) 

Titlul proiectului: Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Casei Tineretului din Municipiul Câmpina, 
precum şi îmbunătăţirea eficienţei energetice a acesteia 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG IV. (11) - Proiectul nr. (Infrastructură edilitară) 

Titlul proiectului: Modernizarea ştrandului şi terenurilor de sport alăturate 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG IV. (12) - Proiectul nr. (Infrastructură edilitară) 

Titlul proiectului: Reabilitarea, modernizarea şi extinderea complexului sportiv din str. N. 
Bălcescu nr. 45 (zona Clubul copiilor) 

 

UAT COMUNA BRAZI 

OG IV. (1) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Construire centru social în satul Brazii de Jos, comuna Brazi, Județul Prahova  

Scopul proiectului  

Obiective specifice  

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

 

Măsuri principale  

Studii existente Proiect tehnic 

Valoare estimată 2.450.000 eur 
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Posibile surse de finanțare Buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2021 - 2023 

UAT COMUNA BRAZI 

OG IV. (2) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Restaurarea și amenajarea conacului Nicolau din Brazii de Sus 

Scopul proiectului  

Obiective specifice  

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

 

Măsuri principale  

Studii existente Expertiză tehnică 

Valoare estimată 5.150.000 eur 

Posibile surse de finanțare Fonduri europene 

Perioada estimată de 
implementare 

2023 - 2026 

 

UAT COMUNA BREBU 

OG IV. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Construcție clădire în centrul localității cu destinație de birouri firme și sediu 
bancă 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea accesibilităţii la infrastructura culturală şi de afaceri. 

Creşterea numărului de investitori de pe raza localităţii. 

Obiective specifice - Posibilitatea atragerii de noi investitori; 

- Creşterea atractivităţii localităţii pentru desfăşurarea activităţilor 
economice; 

- Folosirea resurselor comunei; 

- Reducerea şomajului. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Sunt multe posibilităţi de eficientizare a potenţialului economic şi 
cultural al localităţii. Construirea unui centru care să strângă la un loc 
factori de decizie şi investitori este un argument al implicării şi dorinţei 
de readucere a localităţii la eficienţa economică pe care o avea. 

Măsuri principale - Alegerea terenului; 
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- Construirea centrului; 

- Racordarea la reţele de utilităţi; 

- Dotarea centrului cu echipemente specifice. 

Studii existente Nu au fost realizate studii 

Valoare estimată Nu există o valoare estimată 

Posibile surse de finanțare Buget local / parteneriat Consiliul Judeţean 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2022 

UAT COMUNA BREBU 

OG IV. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Construcție Cămin Cultural în satul Podu Cheii 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea accesibilităţii infrastructurii de cultură 

Obiective specifice - Creşterea nivelului de educaţie; 

- Îmbunătăţirea aspectului general al localităţii; 

- Creşterea atractivităţii localităţii pentru desfăşurarea activităţilor 
culturale; 

- Îmbunătăţirea calităţii petrecerii timpului liber; 

- Crearea de noi locuri de muncă. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Infrastructura culturală şi de petrecere a timpului liber are nevoie de 
modernizare. Administraţia locală îşi propune realizarea unor spaţii 
moderne, dotate cu mobilier, echipament de proiecţie filme, spaţii de 
organizare evenimente, spaţii pentru activităţi educative diverse, 
racordate la reţelele de utilităţi. 

Măsuri principale Proiectul cuprinde: 

- Identificare teren; 

- Construire cămin cultural; 

- Dotarea corespunzătoare cu mobilier, echipamente specifice, instalaţii 
de climatizare şi încălzire. 

Rezultatele aşteptate sunt: 

- Asigurarea unui spaţiu modern pentru activităţi culturale; 

- Crearea de locuri de muncă. 

Studii existente Nu au fost realizate studii 

Valoare estimată Nu există o valoare estimată 
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Posibile surse de finanțare Buget local / parteneriat Consiliul Judeţean 

Perioada estimată de 
implementare 

2023-2025 

UAT COMUNA BREBU 

OG IV. (3) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Captare apă sărată și înființare centru terapeutic 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei, creşterea atractivităţii turistice a 
zonei, creşterea veniturilor atrase la bugetul local. 

Obiective specifice - Creşterea siguranţei sănătăţii populaţiei; 

- Îmbunătăţirea accesului la infrastructura de bază; 

- Creşterea atractivităţii localităţii pentru desfăşurarea activităţilor 
economice; 

- Creşterea mediului de afaceri. 

Prin realizarea acestui proiect se doreşte folosirea resurselor naturale 
existente, implicit a sănătăţii populaţiei şi creşterea accesului la unităţi 
sanitare şi terapeutice. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Lipsa unor activităţi economice care să fructifice potenţialul natural al 
locului.  

Soluţia propusă reprezintă captarea izvoarelor de apă sărată și 
înfiinţarea unui centru terapeutic, care să folosească apele sărate 
cunoscute pentru beneficiile lor. 

Măsuri principale Proiectul cuprinde: 

- cercetare şi certificare beneficii izvoare sărate 

- foraje 

- conducte 

- armături 

- construcţii anexe care asigură distribuţia apei 

- lucrări adiacente de reţele utilitare 

- înfiinţare centru terapeutic 

- popularizarea beneficiilor apei sărate. 

Rezultate așteptate: 

-Creşterea gradului de confort al populaţiei, agenţilor economici, 
instituţiilor de pe raza localităţii; 

- Creşterea atractivităţii pentru investitori; 
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- Creşterea accesului populaţiei la servicii de sănătate. 

Studii existente Nu au fost realizate studii 

Valoare estimată Nu există o valoare estimată 

Posibile surse de finanțare Buget local / parteneriat Consiliul Judeţean 

Perioada estimată de 
implementare 

2023-2025 

UAT COMUNA BREBU 

OG IV. (4) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Modernizarea stadionului 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea accesibilităţii prin reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii de sport. 

Obiective specifice - Creşterea siguranţei actului sportiv; 

- Îmbunătăţirea aspectului general al localităţii; 

- Creşterea atractivităţii localităţii pentru desfăşurarea activităţilor 
sportive; 

- Asigurarea condiţiilor pentru respectarea normelor sanitare. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

În prezent, stadionul din comună nu îndeplineşte toate standardele 
sanitare şi de siguranţă cerute de legislaţia în domeniu. 

Măsuri principale Amenajarea de spaţii pentru vestiare şi tribune. 

Activități principale: 

- Modernizarea terenului; 

- Montare tribune; 

- Amenajare vestiare. 

Rezultatele aşteptate sunt: 

- Creşterea siguranţei celor care folosesc baza sportivă; 

- Creşterea gradului de confort al populaţiei. 

Studii existente Nu au fost realizate studii 

Valoare estimată Nu există o valoare estimată 

Posibile surse de finanțare Buget local / parteneriat Consiliul Judeţean 

Perioada estimată de 
implementare 

2021 - 2022 
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UAT COMUNA BUCOV 

OG IV. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Înfiinţare sală de sport satul Pleaşa, comuna Bucov 

Scopul proiectului Activităţi sportive şi şcolare pentru copii 

Obiective specifice Dezvoltarea infrastructurii educaţionale 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Creşterea calităţii actului educaţional, desfăşurarea orelor de sport într-
o sală nouă 

Măsuri principale  

Studii existente În lucru 

Valoare estimată 3.000.000 lei 

Posibile surse de finanțare Fonduri europene guvernamentale, parteneriate, fonduri locale 

Perioada estimată de 
implementare 

Începând cu anul 2021 

UAT COMUNA BUCOV 

OG IV. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Execuţie bază sportivă comuna Bucov 

Scopul proiectului Sporirea gradului de coeziune socială 

Obiective specifice Dezvoltarea infrastructurii educaţionale 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Activităţi sportive în comunitate, relaţionarea oamenilor în comunitate, 
pentru sănătate, recreere şi stare de bine, practicarea diferitelor 
sporturi, precum şi dorinţa de a duce o viaţă sănătoasă 

Măsuri principale  

Studii existente În lucru 

Valoare estimată 10.000.000 lei 

Posibile surse de finanțare Fonduri europene guvernamentale, parteneriate, fonduri locale 

Perioada estimată de 
implementare 

Începând cu anul 2021 

UAT COMUNA BUCOV 

OG IV. (3) Proiectul nr.  
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Titlul proiectului: Nocturne terenuri sport comuna Bucov 

Scopul proiectului Sporirea gradului de coeziune socială 

Obiective specifice Instalarea unei nocturne, a unui sistem de iluminat pe terenul sportiv, 
oferă o mulţime de beneficii jucătorilor și fanilor. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Siguranța sportivilor, posibilitatea unui program flexibil pentru joc sau 
îmbunătăţirea experienţei suporterilor. 
Instalaţiile de nocturnă ale terenurilor sportive prelungesc timpul de joc, 
atât în perioada de vară, cât şi pe perioada iernii, în special când ziua 
este mai scurtă. 

Măsuri principale  

Studii existente În lucru 

Valoare estimată 500.000 lei 

Posibile surse de finanțare Fonduri europene guvernamentale, parteneriate, fonduri locale 

Perioada estimată de 
implementare 

Începând cu anul 2021 

UAT COMUNA BUCOV 

OG IV. (4) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Înfiinţare teren sport Pleaşa, zona industrială 

Scopul proiectului Sporirea gradului de coeziune socială  

Obiective specifice Dezvoltare infrastructură 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Activităţi sportive în comunitate, relaţionarea oamenilor în comunitate, 
pentru sănătate, recreere şi stare de bine, practicarea diferitelor 
sporturi, precum şi dorinţa de a duce o viaţă sănătoasă 

Măsuri principale  

Studii existente În lucru 

Valoare estimată 300.000 lei 

Posibile surse de finanțare Fonduri europene guvernamentale, parteneriate, fonduri locale 

Perioada estimată de 
implementare 

Începând cu anul 2021 

 

UAT COMUNA COCORĂȘTII COLŢ 

OG IV. (1) Proiectul nr.  
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Titlul proiectului: Extindere reţea de distribuţie gaze naturale în comuna Cocorăştii Colţ, sat Satu 
de Sus 

Scopul proiectului Accesul populaţiei la infrastructura edilitară. Scăderea factorilor de risc 
pentru sănătatea populaţiei. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale 
locuitorilor comunei Cocorăştii Colţ. Atragerea de investitori. Protejarea 
mediului prin eliminarea poluării. 

Obiective specifice Administraţia locală urmăreşte dezvoltarea întregii localităţi şi 
distribuţia investiţiilor după necesităţile existente, echilibrat în toate 
satele comunei. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Prin implementarea proiectului se urmăreşte alinierea la standardele de 
viaţă asigurate în parte în localitate. 

Măsuri principale  

Studii existente SF 

Valoare estimată 543.554,59 lei cu TVA 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2020-2021 

UAT COMUNA COCORĂȘTII COLŢ 

OG IV. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Sistem canalizare sat Piatra, cu refacere rigole şi podeţe 

Scopul proiectului Accesul populaţiei la infrastructura edilitară. Scăderea factorilor de risc 
pentru sănătatea populaţiei. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale 
locuitorilor comunei Cocorăştii Colţ. Atragerea de investitori.  

Obiective specifice Prin implementarea proiectului se urmăreşte alinierea la standardele de 
viaţă asigurate în parte în localitate. Administraţia locală urmăreşte 
dezvoltarea întregii localităţi şi distribuţia investiţiilor după necesităţile 
existente, echilibrat în toate satele comunei. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Protejarea mediului prin eliminarea poluării şi alinierea la standardele 
de viaţă asigurate în parte în localitate. 

Măsuri principale  

Studii existente - 

Valoare estimată - 

Posibile surse de finanțare Fonduri europene, fonduri guvernamentale 
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Perioada estimată de 
implementare 

2022 

UAT COMUNA COCORĂȘTII COLŢ 

OG IV. (3) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Extindere reţea electrică în satul Persunari 

Scopul proiectului Accesul populaţiei la infrastructură edilitară. Scăderea factorilor de risc 
pentru sănătatea populaţiei. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale 
locuitorilor comunei Cocorăştii Colţ. Atragerea de investitori. Protejarea 
mediului prin eliminarea poluării. 

Obiective specifice Administraţia locală urmăreşte dezvoltarea întregii localităţi şi 
distribuţia investiţiilor după necesităţile existente, echilibrat în toate 
satele comunei. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Prin implementarea proiectului se urmăreşte alinierea la standardele de 
viaţă asigurate în parte în localitate.  

Măsuri principale  

Studii existente - 

Valoare estimată - 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2021 

UAT COMUNA COCORĂȘTII COLŢ 

OG IV. (4) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Extindere reţea electrică în satul Ghioldum 

Scopul proiectului Accesul populaţiei la infrastructura edilitară. Scăderea factorilor de risc 
pentru sănătatea populaţiei. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale 
locuitorilor comunei Cocorăştii Colţ. Atragerea de investitori. Protejarea 
mediului prin eliminarea poluării. 

Obiective specifice Administraţia locală urmăreşte dezvoltarea întregii localităţi şi 
distribuţia investiţiilor după necesităţile existente, echilibrat în toate 
satele comunei. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Prin implementarea proiectului se urmăreşte alinierea la standardele de 
viaţă asigurate în parte în localitate.  

Măsuri principale  
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Studii existente - 

Valoare estimată - 

Posibile surse de finanțare Buget local  

Perioada estimată de 
implementare 

2021 

UAT COMUNA COCORĂȘTII COLŢ 

OG IV. (5) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Extindere reţea alimentare cu apă în satul Ghioldum 

Scopul proiectului Accesul populaţiei la infrastructura edilitară. Scăderea factorilor de risc 
pentru sănătatea populaţiei. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale 
locuitorilor comunei Cocorăştii Colţ. Atragerea de investitori. Protejarea 
mediului prin eliminarea poluării. 

Obiective specifice Administraţia locală urmăreşte dezvoltarea întregii localităţi şi 
distribuţia investiţiilor după necesităţile existente, echilibrat în toate 
satele comunei. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Prin implementarea proiectului se urmăreşte alinierea la standardele de 
viaţă asigurate în parte în localitate. 

Măsuri principale  

Studii existente - 

Valoare estimată - 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2021 

UAT COMUNA COCORĂȘTII COLȚ 

OG IV. (6) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Construire sală de sport 

Scopul proiectului Accesul la facilităţile pentru sport. Scăderea factorilor de risc pentru 
sănătatea populaţiei. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor 
comunei Cocorăştii Colţ. Atragerea de investitori. 

Obiective specifice Asigurarea de condiţii la standarde europene pentru desfăşurarea 
programelor de educaţie fizică şi sport din cadrul unităţilor de 
învăţământ de pe raza localităţii Cocorăştii Colţ. De asemenea, se are în 
vedere amplasarea în aşa fel încât accesul să fie facil pentru creşterea 
gradului de confort pe timpul sezonului rece. 
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Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Prin implementarea proiectului se are în vedere garantarea accesului la 
facilităţile moderne de practicare a sporturilor. 

Măsuri principale  

Studii existente SF, PT 

Valoare estimată 3.735.800,00 lei cu TVA 

Posibile surse de finanțare Fonduri europene, fonduri guvernamentale 

Perioada estimată de 
implementare 

2022 

UAT COMUNA COCORĂȘTII COLŢ 

OG IV. (7) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Amenajare spaţiu de joacă în satul Piatra 

Scopul proiectului Accesul populaţiei la infrastructură. Scăderea factorilor de risc pentru 
sănătatea populaţiei. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor 
comunei Cocorăştii Colţ. 

Obiective specifice Administraţia locală urmăreşte dezvoltarea întregii localităţi şi 
distribuţia investiţiilor după necesităţile existente, echilibrat în toate 
satele comunei. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Prin implementarea proiectului se urmăreşte alinierea la standardele de 
viaţă asigurate în parte în localitate.  

Măsuri principale  

Studii existente - 

Valoare estimată - 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2021 

UAT COMUNA COCORĂȘTII COLŢ 

OG IV. (8) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Extinderea reţelei de alimentare cu gaze în satul Piatra 

Scopul proiectului Accesul populaţiei la infrastructura edilitară. Scăderea factorilor de risc 
pentru sănătatea populaţiei. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale 
locuitorilor comunei Cocorăştii Colţ. Atragerea de investitori. Protejarea 
mediului prin eliminarea poluării. 
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Obiective specifice Administraţia locală urmăreşte dezvoltarea întregii localităţi şi 
distribuţia investiţiilor după necesităţile existente, echilibrat în toate 
satele comunei. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Prin implementarea proiectului se urmăreşte alinierea la standardele de 
viaţă asigurate în parte în localitate. 

Măsuri principale  

Studii existente - 

Valoare estimată - 

Posibile surse de finanțare Fonduri europene, fonduri guvernamentale 

Perioada estimată de 
implementare 

2023 

UAT COMUNA COCORĂȘTII COLŢ 

OG IV. (9) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Executarea de lucrări de modernizare a punctelor de transformare din Ghioldum, 
Cocorăştii Grind, Cocorăştii Colţ şi Satul de Sus 

Scopul proiectului Reabilitarea şi consolidarea reţelei de distribuţie a energiei electrice. 
Creşterea siguranţei cetăţenilor comunei. Creşterea gradului de confort 
a cetăţenilor şi de productivitate a societăţilor comerciale de pe raza 
localităţii Cocorăştii Colţ. 

Obiective specifice Modernizarea punctelor de transformare, acolo unde se impune acest 
lucru. Lucrările vor fi executate în etape, începând din zonele unde 
deficienţele sunt majore. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor comunei. 

Măsuri principale  

Studii existente - 

Valoare estimată - 

Posibile surse de finanțare Parteneriat cu Electrica 

Perioada estimată de 
implementare 

2022 

 

UAT COMUNA DUMBRĂVEȘTI 

OG IV. (1) Proiectul nr.  
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Titlul proiectului: Extindere, modernizare și dotare a dispensarului Dumbrăvești - cabinet medical, 
cabinet stomatologic, punct farmaceutic 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor comunei, dezvoltarea 
sistemului sanitar. 

Obiective specifice Creşterea numărului populaţiei cu diverse afecţiuni, fapt demonstrat de 
statistici, duce la necesitatea extinderii şi modernizării dispensarului cu 
cabinete de specialitate atât pentru copii, cât şi pentru persoanele 
adulte. Realizarea acestui obiectiv va permite crearea condiţiilor 
favorabile referitoare la prestarea diferitor servicii medicale şi pentru 
bătrâni şi persoane defavorizate social.  

Ţinând cont de faptul că majoritatea beneficiarilor practic sunt lipsiţi de 
posibilitatea de a consulta un medic de specialitate fără a suporta 
cheltuielile aferente drumului până la Ploieşti, acest centru are scopul 
de a oferi condiţii optime de diagnostic, supraveghere, asistenţă.  

Într-un astfel de cadru, pacienţii se vor simţi confortabil, iar cei pe care 
societatea i-a exilat din diverse motive vor simţi efectele benefice ale 
unui tratament lipsit de ostilitate. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Necesitatea dezvoltării infrastructurii locale sanitare pentru creşterea 
nivelului de trai al cetăţenilor. 

Măsuri principale - realizarea studiului de fezabilitate  

- elaborarea proiectului tehnic  

- aprobarea începerii proiectului  

- contractarea proiectului  

- organizarea licitaţiilor  

- monitorizare, evaluare, control  

- auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de finanțare  

Perioada estimată de 
implementare 

 

UAT COMUNA DUMBRĂVEȘTI 

OG IV. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Construire grădiniţă în satul Mălăeștii de Jos 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor comunei, dezvoltarea 
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sistemului educațional. 

Obiective specifice Realizarea proiectului va duce la creşterea eficienţei sistemului de 
învăţământ preşcolar de pe raza localităţii. Grădiniţa cu program 
prelungit este necesară în vederea asigurării unor condiţii superioare în 
sistemul educaţional din localitate, pentru familiile tinere care vor avea, 
astfel, unde să-şi lase copiii în siguranţă şi rezultatele aşteptate. 
Proiectul va cuprinde:  

- amenajarea spaţiului  

- construire clădire  

- amenajări interioare specifice  

- dotarea cu scaune, mese, obiecte didactice  

- utilaje frigorifice  

- aparate încălzire  

- aparatură specifică  

- dotări însemne oficiale. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Necesitatea dezvoltării infrastructurii locale educaţionale pentru 
creşterea nivelului de trai al cetăţenilor. 

Măsuri principale - realizarea studiului de fezabilitate  

- elaborarea proiectului tehnic  

- aprobarea începerii proiectului  

- contractarea proiectului  

- organizarea licitaţiilor  

- monitorizare, evaluare, control  

- auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de finanțare  

Perioada estimată de 
implementare 

 

UAT COMUNA DUMBRĂVEȘTI 

OG IV. (3) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Extindere şcoli din satele Dumbrăveşti și Plopeni Sat – cabinet informatică, 
bibliotecă, sală de lectură, cabinet medical şcolar 
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Scopul proiectului Îmbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor comunei, dezvoltarea 
sistemului educaţional. 

Obiective specifice Realizarea proiectului va duce la dezvoltarea, extinderea şi 
modernizarea şcolii, care este necesară în vederea asigurării unor 
condiţii superioare în sistemul educaţional din localitate. Proiectul este 
necesar pentru asigurarea standardelor de evaluare privind spaţiile de 
învăţământ: număr clase, număr laboratoare, numărul de m.p. ce revin 
fiecărui elev etc. Proiectul va cuprinde:  

- construcţie clădire: săli clasă, bibliotecă, laborator, spaţii anexe  

- amenajări interioare  

- dotări. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Necesitatea dezvoltării infrastructurii locale educaţionale pentru 
creşterea nivelului de trai al cetăţenilor. 

Măsuri principale - realizarea studiului de fezabilitate  

- elaborarea proiectului tehnic  

- aprobarea începerii proiectului  

- contractarea proiectului  

- organizarea licitaţiilor  

- monitorizare, evaluare, control  

- auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de finanțare  

Perioada estimată de 
implementare 

 

UAT COMUNA DUMBRĂVEȘTI 

OG IV. (4) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Amenajare spaţii de joacă şi recreere la grădiniţele din comună 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor comunei, dezvoltarea 
sistemului educaţional. 

Obiective specifice Prin proiect se vor amenaja parcuri cu locuri de joacă. Vor fi plantaţi 
arbori şi arbuşti, vor fi amenajate alei, vor fi amplasate module de joacă 
în culori viu colorate pentru copii.  

Standardul de viaţă a cetăţenilor va fi mai ridicat prin îmbunătăţirea 
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mediului înconjurător.  

Spaţiul public amenajat va asigura condiţii pentru incluziunea socială a 
tuturor cetăţenilor. Pentru a avea o comunitate dezvoltată este 
important să existe un cadru de viaţă sănătos.  

După implementarea proiectului se estimează o creştere a valorii 
imobiliare la nivelul zonei de 5%. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Necesitatea dezvoltării infrastructurii locale educaţionale pentru 
creşterea nivelului de trai al cetăţenilor. 

Măsuri principale - realizarea studiului de fezabilitate  

- elaborarea proiectului tehnic  

- aprobarea începerii proiectului  

- contractarea proiectului  

- organizarea licitaţiilor  

- monitorizare, evaluare, control  

- auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de finanțare  

Perioada estimată de 
implementare 

 

UAT COMUNA DUMBRĂVEȘTI 

OG IV. (4) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Înfiinţarea Complexului - Construire locuinţe ANL – grup statuar – Secţie Muzeu 
Arheologie Valea Slănicului şi construcţii complementare 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor comunei.  

Dezvoltarea infrastructurii locale. 

Obiective specifice Realizarea proiectului va duce la asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare de locuit tinerilor sau a celor cu situaţii sociale 
deosebite. Se doreşte construirea unor locuinţe sociale şi racordarea 
acestora la reţelele de apă, energie electrică, gaz metan şi canalizare.  

Investiţia se va realiza pe un teren al administraţiei locale, în suprafaţă 
de 6 ha.  

În complex va fi inclusă şi secţia muzeului de istorie şi arheologie şi a 
anexelor complementare de deservire.  
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Prin implementare se doreşte reducerea migraţiei populaţiei tinere, 
creşterea potenţialului locativ, crearea de locuri de muncă, stabilizarea 
personalului din cadrul instituţiilor de pe raza comunei. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Necesitatea dezvoltării infrastructurii locale, necesitatea stimulării 
tinerilor pentru evitarea migraţiei către localităţile urbane. 

Măsuri principale - realizarea studiului de fezabilitate  

- elaborarea proiectului tehnic  

- aprobarea începerii proiectului  

- contractarea proiectului  

- organizarea licitaţiilor  

 - monitorizare, evaluare, control  

- auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de finanțare  

Perioada estimată de 
implementare 

 

 

UAT COMUNA FÂNTÂNELE 

OG IV. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Extindere rețele de apă și canalizare – etapa a II-a, Comuna Fântânele, județul 
Prahova. 

Scopul proiectului Extinderea și completarea sistemului de distribuție apă potabilă și sistem 
de canalizare. 

Obiective specifice Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației comunei. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populației și atragerea de 
investitori. Extinderile se vor realiza pe străzi neechipate corespunzător 
hidroedilitar. 

Măsuri principale Obținerea autorizației de construire. 

Studii existente Studiu de fezabilitate. 

Valoare estimată - 

Posibile surse de finanțare Fonduri europene, contribuție locală, bugetul de stat, împrumuturi, 
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parteneriate, alte surse. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

UAT COMUNA FÂNTÂNELE 

OG IV. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Realizarea rețelei de alimentare cu gaze naturale în comuna Fântânele, județul 
Prahova 

Scopul proiectului Realizarea rețelei de alimentare cu gaz metan a comunei Fântânele. 

Obiective specifice Scăderea poluării și îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației 
comunei.  

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Facilitarea și accesul populației la centralele termice, scăderea 
factorilor de risc pentru sănătatea populației și atragerea de investitori. 

Măsuri principale Elaborare studiu de fezabilitate. 

Studii existente - 

Valoare estimată - 

Posibile surse de finanțare Fonduri europene, contribuție locală, bugetul de stat, împrumuturi, 
parteneriate, alte surse. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

UAT COMUNA FÂNTÂNELE 

OG IV. (3) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin servicii de sănătate accesibile și 
performante, capabile să facă față mai bine provocărilor actuale 

Scopul proiectului Dezvoltarea infrastructurii de sănătate pentru a putea răspunde oricând 
cetățenilor care au nevoie de servicii medicale în cazuri de urgență. 

Obiective specifice Educarea populației cu privire la accesarea serviciilor de sănătate la o 
perioadă regulată de timp pentru prevenirea situațiilor de urgență prin 
susținerea și promovarea modului de viață sănătos.  

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Asigurarea serviciilor medicale în comuna Fântânele se face la dispensar 
uman, unde funcționează două CMI – cabinet medicină de familie și 
cabinet stomatologic. 

Măsuri principale Elaborare studiu de fezabilitate. 

Studii existente - 

Valoare estimată - 



 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Competența face diferența! 

 
 www.poca.ro  

 406/501 

 

Posibile surse de finanțare Fonduri europene, contribuție locală, bugetul de stat, împrumuturi, 
parteneriate, alte surse. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

UAT COMUNA FÂNTÂNELE 

OG IV. (4) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Dezvoltarea ofertei de servicii culturale 

Scopul proiectului Modernizare cămin cultural în comuna Fântânele, județul Prahova. 

Obiective specifice Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației comunei, revigorarea 
mediului cultural al comunei și creșterea consumului de cultură în rândul 
locuitorilor comunei. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Căminul cultural a fost construit în anul 1965 și până în prezent nu au 
fost executate lucrări de întreținere. Activitatea în Căminul Cultural se 
desfășoară în condiții improprii datorită lipsei grupurilor sanitare, 
instalației de apă și canalizare iar încălzirea se face cu sobe pe lemne 
într-un număr insuficient, existând camere unde nu au fost prevăzute 
sobe. 

Măsuri principale Elaborarea proiectului tehnic. 

Studii existente Studiu de fezabilitate. 

Valoare estimată - 

Posibile surse de finanțare Fonduri europene, contribuție locală, bugetul de stat, împrumuturi, 
parteneriate, alte surse. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

UAT COMUNA FÂNTÂNELE 

OG IV. (5) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Modernizare bază sportivă în comuna Fântânele, sat Fântânele 

Scopul proiectului Amenajarea unei baze sportive în comuna Fântânele, sat Fântânele. 

Obiective specifice Accesul la baza sportivă a tuturor locuitorilor comunei. 

Desfășurarea competițiilor sportive organizate la nivel local. 

Desfășurarea evenimentelor culturale, festivaluri și zilele comunei în aer 
liber. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Infrastructura sportivă din comuna Fântânele este compusă din terenul 
multifuncțional – handbal, minifotbal, tenis de câmp și baza sportivă – 
teren de fotbal – fără tribune, vestiar și grup sanitar. 
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Măsuri principale Elaborare studiu de fezabilitate. 

Studii existente - 

Valoare estimată - 

Posibile surse de finanțare Fonduri europene, contribuție locală, bugetul de stat, împrumuturi, 
parteneriate, alte surse. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

 

UAT COMUNA GHERGHIȚA 

OG IV. (1) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Modernizare bază sportivă comuna Gherghița, județul Prahova 

Scopul proiectului Practicarea activităților de educație fizică și sport de către cetățeni 
fără orice formă de discriminare, într-un mediu curat și sigur, în scopul 
socializării, educației și sănătății. 

Obiective specifice Modernizarea bazei materiale existente, prin construcții și dotări care 
să asigure condițiile practicării activităților sportive. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Contribuția pe termen mediu și lung la creșterea rolului educației fizice 
școlare și a sportului în vederea ameliorării potențialului biometric al 
populației tinere, revigorarea activităților sportive, creșterea gradului 
de sănătate în rândul populației, dezvoltarea durabilă a localității prin 
practicarea activităților sportive în mediul rural, în corelație cu 
programele naționale de dezvoltare rurală. 

Măsuri principale M6 Investiții în infrastructura locală (AFIR) 

Studii existente Studiu fezabilitate; 

Proiect tehnic de execuție. 

Valoare estimată 464.850,72 lei fără TVA 

553.172,33 lei fără TVA 

Posibile surse de finanțare Ajutor financiar nerambursabil în condițiile PNDR 

Perioada estimată de 
implementare 

33 luni de la data semnării contractului de finanțare 

UAT COMUNA GHERGHIȚA 

OG IV. (2) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Construire sală de sport sat Ungureni, comuna Gherghița, T21 A229-Lot 1, 
județul Prahova 
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Scopul proiectului Practicarea activităților de educație fizică și sport de către cetățeni 
fără orice formă de discriminare, într-un mediu curat și sigur, în scopul 
socializării, educației și sănătății. 

Obiective specifice Modernizarea bazei materiale existente, prin construcții și dotări care 
să asigure condițiile practicării activităților sportive. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Contribuția pe termen mediu și lung la creșterea rolului educației fizice 
școlare și a sportului în vederea ameliorării potențialului biometric al 
populației tinere, revigorarea activităților sportive, creșterea gradului 
de sănătate în rândul populației, dezvoltarea durabilă a localității prin 
practicarea activităților sportive în mediul rural, în corelație cu 
programele naționale de dezvoltare rurală. 

Măsuri principale Programul național de construcții de interes public sau social derulat de 
C.N.I.; 

Subprogramul “Săli de sport”. 

Studii existente 
-  

Valoare estimată 6.556.708,06 lei 

Posibile surse de finanțare Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza în corelare cu 
alocațiile bugetare destinate subprogramelor din cadrul Programului 
Național de Construcții de Interes Public și Social. 

Perioada estimată de 
implementare 

În curs de achiziție 

 

UAT COMUNA PREDEAL-SĂRARI 

OG IV. (1) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Extinderea rețelei de alimentare cu apă în satele Sărari, Zimbroaia și Tulburea 
în comuna Predeal-Sărari, județul Prahova 

Scopul proiectului - Acoperirea necesarului și satisfacerea cerințelor de apă ale 
populației; 

- Utilizarea eficientă a resurselor de apă; 

- Asigurarea serviciilor de apă la tarife accesibile; 

- Asigurarea calității corespunzătoare a apei potabile în toată comuna; 

- Dezvoltarea infrastructurii de bază; 

- Asigurarea accesului populației și consumatorilor industriali la această 
infrastructură; 

Obiective specifice - Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației comunei; 

- Reducerea poluării; 
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- Creșterea gradului de confort al locuitorilor; 

- Protejarea mediului; 

- Reducerea factorilor de risc pentru sănătatea populației; 

- Atragerea de investitori; 

- Dezvoltarea de locuri de muncă; 

- Diminuarea riscurilor provocate de către secetă prin crearea și 
utilizarea sistemului de irigații;  

- Diminuarea fenomenelor de eroziune și degradare a terenurilor; 

- Creșterea investițiilor pe raza comunei. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe 
perioada 2016-2020.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea proiectului în 
comuna lor. 

Măsuri principale Elaborarea studiului de fezabilitate; 

Elaborarea proiectului tehnic; 

Aprobarea începerii proiectului; 

Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

Contractarea proiectului; 

Organizarea licitațiilor; 

Monitorizare, evaluare, control; 

Auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de finanțare Fonduri europene; 

Contribuție locală; 

Buget de stat; 

Împrumuturi; 

Parteneriate; 

Alte surse. 

Perioada estimată de 
implementare 

1-6 ani 

UAT COMUNA PREDEAL-SĂRARI 
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OG IV. (2) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Înființare rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de 
epurare în comuna Predeal-Sărari, județul Prahova 

Scopul proiectului - Realizarea rețelei de canalizare va conduce la reducerea impactului 
asupra calității factorilor de mediu datorat deficiențelor în cadrul 
sistemului de colectare și epurare a apelor uzate menajere la nivelul 
localității. Realizarea stației de epurare și tratare a apelor reziduale 
reprezintă un lucru primordial în dezvoltarea societății actuale, 
localitatea se va integra astfel în limitele de poluare admise de Uniunea 
Europeană, principalii beneficiari fiind locuitorii aceste zone. Se va 
îmbunătăți calitatea vieții și vor fi diminuați factorii cu un grad ridicat 
de risc pentru sănătatea populației. 

- Zona va deveni mai atractivă pentru investitori iar activitatea 
acestora va genera venituri suplimentare la bugetul local. Proiectul va 
avea un impact social și economic direct asupra comunității, prin 
existența unor resurse financiare pentru finanțarea și dezvoltarea unor 
activități în domeniul sănătății, învățământului, culturii. 

Obiective specifice - Accesul populației la infrastuctura edilitară; 

- Scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populației; 

- Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației comunei; 

- Scăderea factorului de poluare; 

- Reducerea efectelor unor riscuri naturale, cum ar fi inundațiile; 

- Atragerea de investitori; 

- Dezvoltarea de locuri de muncă. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe 
perioada 2016-2020.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea proiectului în 
comuna lor. 

Măsuri principale Elaborarea proiectului tehnic; 

Aprobarea începerii proiectului; 

Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

Contractarea proiectului; 

Organizarea licitațiilor; 

Monitorizare, evaluare, control; 

Auditul proiectului. 

Studii existente  
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Valoare estimată  

Posibile surse de finanțare Fonduri europene; 

Contribuție locală; 

Buget de stat; 

Împrumuturi; 

Parteneriate; 

Alte surse. 

Perioada estimată de 
implementare 

1-6 ani 

UAT COMUNA PREDEAL-SĂRARI 

OG IV. (3) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Amenajare bază sportivă în comuna Predeal-Sărari, județul Prahova 

Scopul proiectului Bază sportivă în conformitate cu standardele europene. 

Obiective specifice - Îmbunătățirea condițiilor de practicare a sporturilor; 

- Regenerarea mediului rural și a valorilor acestuia, prin sprijinirea noii 
generații de a învăța în condiții moderne și asigurarea condițiilor de 
recreere; 

- Accesul la activități sportive, dezvoltare armonioasă și sănătoasă; 

- Creșterea activităților sportive în rândul școlarilor și al tinerilor; 

- Dezvoltarea activităților sportive și competiționale; 

- Atragerea de investitori; 

- Crearea de locuri de muncă. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe 
perioada 2016-2020.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea proiectului în 
comuna lor. 

Măsuri principale Elaborare studiu de fezabilitate; 

Elaborarea proiectului tehnic; 

Aprobarea începerii proiectului; 

Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

Contractarea proiectului; 

Organizarea licitațiilor; 
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Monitorizare, evaluare, control; 

Auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de finanțare Fonduri europene; 

Contribuție locală; 

Buget de stat; 

Împrumuturi; 

Parteneriate; 

Alte surse. 

Perioada estimată de 
implementare 

1-5 ani 

UAT COMUNA PREDEAL-SĂRARI 

OG IV. (4) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Amenajare și dotare centre de joacă și recreere pentru copiii din comuna 
Predeal-Sărari, județul Prahova 

Scopul proiectului - Prin amenajarea și dotarea centrelor de joacă destinate celor mici se 
urmărește crearea unui spațiu prietenos, familiar, dorit și iubit, care 
stimulează imaginația și creativitatea. Un loc în care obiectele de joacă 
în forme de animale, pictate în culori vii, o lume a frumosului care îi 
întâmpină, stimulând și educând simțul artistic al copiilor. 

- Prin implementarea acestui proiect, autoritatea publică locală se 
așteaptă să atragă atenția celor cu putere economică, pentru a demara 
proiecte de mai mare amploare în comunitate. 

Obiective specifice 
- Acces la centrul de joacă al tuturor copiilor comunei; 
- Stimularea implicării părinților în educația copiilor; 
- Desfășurarea numeroaselor activități artistice, festive (sărbătorirea 

zilelor de naștere ale copiilor), educative și sportive pentru și 
împreună cu copii. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe 
perioada 2016-2020.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea proiectului în 
comuna lor. 

Măsuri principale Elaborare studiu de fezabilitate; 

Elaborarea proiectului tehnic; 

Aprobarea începerii proiectului; 
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Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

Contractarea proiectului; 

Organizarea licitațiilor; 

Monitorizare, evaluare, control; 

Auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de finanțare Fonduri europene; 

Contribuție locală; 

Buget de stat; 

Împrumuturi; 

Parteneriate; 

Alte surse. 

Perioada estimată de 
implementare 

1-5 ani 

UAT COMUNA PREDEAL-SĂRARI 

OG IV. (5) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Reabilitarea și dotarea căminului cultural din satul Vitioara de Sus în comuna 
Predeal-Sărari, județul Prahova 

Dotarea căminelor culturale din satele Predeal și Poienile în comuna Predeal-Sărari, județul 
Prahova 

Scopul proiectului Regenerarea mediului cultural și a valorilor acestuia. 

Obiective specifice - Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației comunei; 

- Revigorarea mediului cultural al comunei;  

- Creșterea consumului de cultură în rândul locuitorilor comunei; 

- Atragerea de investitori; 

- Crearea de locuri de muncă. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe 
perioada 2016-2020.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea proiectului în 
comuna lor. 

Măsuri principale Elaborare studiu de fezabilitate; 
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Elaborarea proiectului tehnic; 

Aprobarea începerii proiectului; 

Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

Contractarea proiectului; 

Organizarea licitațiilor; 

Monitorizare, evaluare, control; 

Auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de finanțare Fonduri europene; 

Contribuție locală; 

Buget de stat; 

Împrumuturi; 

Parteneriate; 

Alte surse. 

Perioada estimată de 
implementare 

1-5 ani 

 

UAT COMUNA PROVIȚA DE JOS 

OG IV. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Construire pod peste pârâul Provița și apărare mal, punct Nedelci, zonă romi 

Scopul proiectului Asigurarea accesului rutier și pietonal în condiții de siguranță 

Obiective specifice Lucrări de construire pod și realizare apărare mal 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Podul existent este deteriorat din cauza inundațiilor din anii precedenți 

Măsuri principale - 

Studii existente - 

Valoare estimată 1.500.000 lei 

Posibile surse de finanțare Fonduri europene, Program PNDL, buget local 

Perioada estimată de 2020-2021 
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implementare 

UAT COMUNA PROVIȚA DE JOS 

OG IV. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Modernizare Centrul cultural din Provița de Jos 

Scopul proiectului Dotare cu mobilier, realizare sistem multimedia, dotare cu sistem aer 
condiționat. 

Obiective specifice Dezvoltarea și îmbunătățirea ofertei de servicii culturale. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Se dorește creșterea accesului și participării locuitorilor comunei într-un 
edificiu modern, eficient, atractiv, în concordanță cu cerințele actuale 
de siguranță și confort. 

Măsuri principale - 

Studii existente - 

Valoare estimată 800.000 lei 

Posibile surse de finanțare Fonduri europene, Program PNDL, buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2020-2021 

UAT COMUNA PROVIȚA DE JOS 

OG IV. (3) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Extindere rețea gaze naturale în comuna Provița de Jos 

Scopul proiectului Asigurarea unui minim confort pentru locuitorii comunei 

Obiective specifice Lucrări de extindere a rețelei de gaze naturale existente, aproximativ 20 
km 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

 

Măsuri principale - 

Studii existente - 

Valoare estimată 15.000.000 lei 

Posibile surse de finanțare Fonduri europene, Program PNDL, buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2020-2027 

UAT COMUNA PROVIȚA DE JOS 
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OG IV. (4) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Reabilitare platformă pod Șantiera 

Scopul proiectului Asigurarea accesului rutier și pietonal în condiții de siguranță 

Obiective specifice Lucrări de construire pod  

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Platforma podului existent este foarte deteriorată 

Măsuri principale - 

Studii existente - 

Valoare estimată 700.000 

Posibile surse de finanțare Fonduri europene, Program PNDL, buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2020-2021 

UAT COMUNA PROVIȚA DE JOS 

OG IV. (5) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Proiect integrat Reabilitare Școala cu clasele I-IV din satul Drăgăneasa: 
modernizare clădire școală, creare centru after school, creare centru promovare tradiții locale 

Scopul proiectului Realizarea condițiilor pentru o educație de calitate în comună și 
creșterea gradului de participare la nivelul învăţământului obligatoriu al 
copiilor din mediul rural. 

Obiective specifice - Realizarea unei infrastructuri școlare corespunzătoare prin reabilitarea 
și modernizarea clădirii școlii; 

- Asigurarea facilităților necesare pentru programul de tip ”Școală după 
școală”, contribuind la îmbunătățirea rezultatelor școlare și la o rată de 
tranziție mai mare către nivelurile superioare de educație; 

- Scăderea ratei de abandon școlar în rândul elevilor din ciclul gimnazial.                                             

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Acțiunea va avea un impact social pozitiv pentru locuitorii comunei. 

Măsuri principale - 

Studii existente - 

Valoare estimată 1.500.000 

Posibile surse de finanțare Fonduri europene, Program PNDL, buget local 
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Perioada estimată de 
implementare 

2020-2021 

 

 

UAT COMUNA ȘIRNA 

OG IV. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Asfaltare drumuri săteşti comuna Șirna 

Scopul proiectului Asfaltarea drumurilor din comuna Şirna în totalitate 

Obiective specifice Asfaltarea drumurilor săteşti din comuna Şirna:  

Sat Varniţa: DS 57; DS 316; DS 707; DS 150; DS 772;  

Sat Şirna: DS 169; DS 503; DS 415; DS 455; DS 342; DS 345; DS 972; DS 
131; 

Sat Tăriceni: DS 770; DC 141; DS 320; DS 771; DS 1357; DS 1437; DS 99;  

Sat Habud: DS 856; DS 867; DS 868; DS 62; DS 425/1;  

Sat Brătești: DS 56/20/1; DS 67; DS 334; DS 501. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Necesitatea investiţiei este evidentă pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 
circulaţie şi în general asupra mediului, influenţând în mod pozitiv 
nivelul de trai al locuitorilor din comuna Şirna. 

Măsuri principale  

Studii existente Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii - ASFALTARE 
DRUMURI SĂTEŞTI COMUNA ŞIRNA. 

Valoare estimată  

Posibile surse de finanțare Fonduri din bugetul judeţean, bugetul local sau alte surse. 

Perioada estimată de 
implementare 

 

UAT COMUNA ȘIRNA 

OG IV. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Reabilitare, recompartimentare, consolidare şi dotare dispensar, sat Tăriceni, 
comuna Șirna, judeţul Prahova 

Scopul proiectului Reabilitarea, recompartimentarea, consolidarea şi dotarea dispensarului 
din satul Tăriceni, comuna Şirna, judeţul Prahova. 

Obiective specifice  
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Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Comunitatea are nevoie de o modernizare a serviciilor medicale, pentru 
a corespunde nevoilor sociale. 

Măsuri principale  

Studii existente Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Reabilitare, 
recompartimentare, consolidare şi dotare dispensar, sat Tăriceni, 
comuna Şirna, judeţul Prahova. 

Valoare estimată 2.122.136,43 lei cu TVA 

Posibile surse de finanțare Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social, Fonduri 
din bugetul judeţean, bugetul local sau alte surse de finanţare. 

Perioada estimată de 
implementare 

 

UAT COMUNA ȘIRNA 

OG IV. (3) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Construire cămin cultural Sat Tăriceni, comuna Şirna, judeţul Prahova 

Scopul proiectului Construirea unui cămin cultural în satul Tăriceni. 

Obiective specifice  

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Comunitatea are nevoie de creşterea calităţii şi diversificarea ofertei 
culturale. 

Măsuri principale  

Studii existente Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Construire cămin 
cultural sat Tăriceni, comuna Şirna, judeţul Prahova 

Valoare estimată 4.318.822,55 lei cu TVA 

Posibile surse de finanțare Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social, Fonduri 
din bugetul judeţean, bugetul local sau alte surse de finanţare. 

Perioada estimată de 
implementare 

 

UAT COMUNA ȘIRNA 

OG IV. (4) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Extindere, reabilitare, recompartimentare, consolidare şi dotare clădire şcoală 
nouă, sat Tăriceni, comuna Șirna, judeţul Prahova 

Scopul proiectului Extindere şcoală nouă, sat Tăriceni, comuna Şirna. 
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Obiective specifice  

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Educaţia şcolară la standarde cât mai înalte reprezintă o preocupare 
centrală a administraţiei publice locale Şirna. 

Măsuri principale  

Studii existente Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Construire cămin 
cultural sat Tăriceni, comuna Şirna, judeţul Prahova. 

Valoare estimată 6.547.202,79 lei cu TVA 

Posibile surse de finanțare Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social, Fonduri 
din bugetul judeţean, bugetul local sau alte surse de finanţare. 

Perioada estimată de 
implementare 

 

UAT COMUNA ȘIRNA 

OG IV. (5) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Asfaltare drum comunal 101A în parteneriat cu UAT Poienarii Burchii 

Scopul proiectului Asfaltare drum comunal în parteneriat cu UAT Poienarii Burchii. 

Obiective specifice Obiectivul investiţiei este realizarea unei investiţii durabile care va fi 
integrată în infrastructura existentă şi corelată cu investiţiile viitoare, în 
vederea conformării cu cerinţele legislaţiei în vigoare.  

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Necesitatea investiţiei este evidentă pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 
circulaţie şi în general asupra mediului, influenţând în mod pozitiv 
nivelul de trai al locuitorilor din comuna Şirna şi al celor care tranzitează 
comuna. 

Măsuri principale  

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de finanțare Fonduri din bugetul judeţean, bugetul local sau alte surse. 

Perioada estimată de 
implementare 

 

UAT COMUNA ȘIRNA 

OG IV. (6) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Sistem de alimentare cu gaze naturale în localitatea Habud, Brătești, comuna 
Şirna 
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Scopul proiectului Înfiinţare sistem de alimentare cu gaze naturale în localitatea Habud, 
Brătești. 

Obiective specifice În vederea creşterii gradului de confort al cetăţenilor din satele Habud şi 
Brătești şi pentru dezvoltarea economică. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

 

Măsuri principale  

Studii existente Studiu de fezabilitate 

Valoare estimată 4.507.122,60 lei cu TVA 

Posibile surse de finanțare Fonduri din bugetul judeţean, bugetul local sau alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

 

 

UAT COMUNA TELEGA 

OG IV. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Punerea în valoare a obiectivului “Muzeul Doftana” 

Scopul proiectului  

Obiective specifice  

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Imobilul se află în administrarea directă a Consiliului Local Telega și face 
parte din patrimoniul privat al comunei Telega. 

Terenul aferent obiectivului este în suprafață de 110163,00 mp. 

Deoarece imobilul nu poate fi pus în valoare de către Consiliul Local al 
Comunei Telega, se impune organizarea unei proceduri de punere în 
valoare pentru a estompa procesul ireversibil de degradare, accentuat de 
neutilizarea îndelungată a acestuia. 

Valoarea estimată este de 1214284 euro. 

Măsuri principale  

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de finanțare  

Perioada estimată de 
implementare 
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UAT COMUNA TINOSU 

OG IV. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Reabilitare şi modernizare imobil „Conac” 

Scopul proiectului  

Obiective specifice  

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Amenajarea unor spaţii de recreere 

Măsuri principale  

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de finanțare Fonduri europene şi buget de stat 

Perioada estimată de 
implementare 

Exerciţiu financiar 

UAT COMUNA TINOSU 

OG IV. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Reabilitare (reparaţii) şi modernizare (asfaltare) drumuri în comuna Tinosu 

Scopul proiectului  

Obiective specifice  

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Prin modernizarea drumurilor analizate din comuna Tinosu, județul 
Prahova, se va consolida la nivel local acea parte a infrastructurii pe 
care o reprezintă calea de circulație rutieră, ea reprezentând 
capacitatea de acoperire a nevoilor de circulație a populației din comuna 
Tinosu. 

Măsuri principale  

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de finanțare Fonduri europene şi buget de stat 

Perioada estimată de 
implementare 

Exerciţiu financiar 

UAT COMUNA TINOSU 
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OG IV. (3) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Extindere reţea alimentare cu apă în comuna Tinosu 

Scopul proiectului  

Obiective specifice  

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Extinderea alimentării cu apă din surse cu apă potabilă, controlată 
microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății locuitorilor 
din comuna Tinosu, prin realizarea de extindere a rețelelor existente. 

Măsuri principale  

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de finanțare Fonduri europene şi buget de stat 

Perioada estimată de 
implementare 

Exerciţiu financiar 

UAT COMUNA TINOSU 

OG IV. (4) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Extindere reţea canalizare în comuna Tinosu 

Scopul proiectului  

Obiective specifice  

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Extinderea reţelei de canalizare are în vedere reducerea riscului de 
poluare și asigurarea sănătății populației. 

Măsuri principale  

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de finanțare Fonduri europene şi buget de stat 

Perioada estimată de 
implementare 

Exerciţiu financiar 

UAT COMUNA TINOSU 

OG IV. (5) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Construire grădiniţă în comuna Tinosu 

Scopul proiectului  
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Obiective specifice  

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Investiţia propusă se impune ca o necesitate datorită spaţiilor degradate 
pentru desfăşurarea procesului educaţional şi a eficienţei energetice 
reduse a imobilului existent. La 1 septembrie 2019, grădiniţa are un 
efectiv de 23 preşcolari într-o grupă combinată (mică, mijlocie şi mare) 
care învaţă în aceeaşi sală de clasă. 

Măsuri principale  

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de finanțare Fonduri europene şi buget de stat 

Perioada estimată de 
implementare 

Exerciţiu financiar 

UAT COMUNA TINOSU 

OG IV. (6) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Amenajare trotuare, şanţuri şi rigole în comuna Tinosu 

Scopul proiectului  

Obiective specifice  

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Această investiție se justifică prin realizarea unei mai bune circulații 
pietonale în zona drumurilor judeţene, actualmente pietonii fiind 
obligați să circule pe partea carosabilă, ceea ce poate duce la accidente 
periculoase. Șanțul colector al apelor pluviale se impune a fi reamenajat 
și redimensionat în vederea asigurării unei mai bune colectări și evacuări 
a apelor pluviale, având în vedere nivelul destul de ridicat al cantității 
de precipitații într-un timp scurt, în zilele cu ploi. 

Măsuri principale  

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de finanțare Fonduri europene şi buget de stat 

Perioada estimată de 
implementare 

Exerciţiu financiar 

 

UAT COMUNA TOMȘANI 

OG IV. (1) Proiectul nr.  
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Titlul proiectului: Amenajare sală de sport. 

Scopul proiectului Servicii destinate sportului și petrecerii timpului liber. 

Obiective specifice Dezvoltarea comunei, creşterea atractivităţii mediului rural. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Desfăşurarea optimă a activităţilor fizice şi sportive, posibilitatea 
desfăşurării competiţiilor sportive. 

Măsuri principale Reabilitarea și amenajarea zonelor publice. 

Studii existente - 

Valoare estimată 2.500.000 

Posibile surse de finanțare Buget local + Fonduri europene 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2023 

UAT COMUNA TOMȘANI 

OG IV. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Extindere reţea de canalizare 

Scopul proiectului Satisfacerea unui grad de confort strict necesar populaţiei. 

Obiective specifice Îmbunătăţiri substanţiale din punct de vedere al mediului. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Reducerea semnificativă a poluării apei freatice şi a apei de suprafaţă 
din zonă. 

Stoparea evacuării apelor uzate în sol. 

Măsuri principale Dezvoltare infrastructură. 

Studii existente SF 

Valoare estimată 7.648.646 

Posibile surse de finanțare Buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2022 

UAT COMUNA TOMȘANI 

OG IV. (3) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Extindere reţea alimentare apă în cartierul în comuna Tomşani 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea calităţii vieţii. Asigurarea utilităţilor. 
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Obiective specifice Asigurarea sursei corespunzătoare de apă pentru alimentarea cu apă 
potabilă în conformitate cu prevederile Legii nr 458/2002 privind 
calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Îmbunătăţirea accesului la servicii de alimentare cu apă; 

Dezvoltarea infrastructurii. 

Măsuri principale Dezvoltarea sistemelor de apă; 

Asigurarea protecţiei mediului. 

Studii existente SF 

Valoare estimată 3 mil. euro 

Posibile surse de finanțare Buget local; 

HidroPrahova. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2022 

UAT COMUNA TOMȘANI 

OG IV. (4) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Amenajare rigole carosabile, şanţuri betonate, trotuare şi poduri în comuna 
Tomşani 

Scopul proiectului Creşterea gradului de siguranţă şi dezvoltarea infrastructurii. 

Obiective specifice - Colectarea apelor pluviale; 

- Siguranţa pietonilor. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

În perioadele cu precipitaţii abundente se constată stagnarea unor 
cantităţi importante de apă din cauza lipsei sistemului de evacuare a 
apelor pluviale. 

Lipsa trotuarelor îngreunează deplasarea pietonilor, aceștia fiind nevoiţi 
să se deplaseze pe partea carosabilă sau pe acostamentul drumului. 

Măsuri principale Dezvoltare infrastructură. 

Studii existente SF 

Valoare estimată 5.981.421 

Posibile surse de finanțare Buget local+ Fonduri europene 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2022 

UAT COMUNA TOMȘANI 
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OG IV. (5) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Asfaltare Strat 2 Drumuri Săteşti, comuna Tomşani 

Scopul proiectului Dezvoltarea economică şi socială durabilă a localităţii. 

Obiective specifice - Îmbunătăţirea administrării infrastructurii. 

- Îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie, având un impact pozitiv asupra 
nivelului de trai al locuitorilor. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Înfiinţarea reţelei de canalizare a afectat stratul asfaltic din toată 
localitatea, deplasarea atât a oamenilor cât şi a autovehiculelor fiind 
dificilă. 

Măsuri principale Dezvoltare infrastructură. 

Studii existente SF+PT 

Valoare estimată 1.990.051,2 

Posibile surse de finanțare Buget local+ Fonduri europene 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2022 

 

UAT COMUNA VALEA DOFTANEI 

OG IV. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Înfiinţare reţea gaze naturale în comuna Valea Doftanei 

Scopul proiectului Asigurarea în gospodării a unui minim de confort termic necesar unui trai 
civilizat, precum şi reducerea poluării mediului. 

Obiective specifice Dezvoltarea şi modernizarea spaţiului rural, cu implicaţii directe asupra 
investiţiilor locale a industriei, turismului şi confortului populaţiei. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

- dezvoltare economică locală; 
- dezvoltarea infrastructurii de utilităţi publice; 
- protecţia mediului. 

Măsuri principale - 

Studii existente - 

Valoare estimată - 

Posibile surse de finanțare Parteneriate, Programele Ministerului Dezvoltării sau Fonduri europene 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2024 
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OG V. Creșterea gradului de conectivitate și mobilitate la nivelul județului Prahova 

 

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI 

OG V. (1) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Completare legături Nord-Est, inclusiv reabilitare strada Ștrandului și 
amenajare P+R 

Scopul proiectului Obiectivul general: 

Îmbunătățirea condițiilor de accesibilitate, reducerea emisiilor de 
gaze poluante și funcţionalizarea reţelei stradale pentru a realiza 
legături directe între cartiere şi principalele puncte de interes. 

Obiective specifice Obiective specifice: 

- Modernizarea stațiilor de tramvai / troleibuz / autobuz; 

- Îmbunătățirea condițiilor de accesibilitate și siguranță; 

- Completare legături inelare nord-est. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Proiectul are în vedere îmbunătățirea condițiilor de mediu, reducerea 
de CO2 prin promovarea modalităților de transport curate prin 
extinderea sau modernizarea traseelor pentru pietoni și biciclete și 
prin utilizarea de mijloace de transport ecologice. 

De asemenea, va îmbunătăți accesibilitatea directă între anumite 
cartiere precum și condițiile de transport public. 
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Măsuri principale − Modernizarea stațiilor de tramvai / troleibuz / autobuz Ștrand - 
Bucov (echipare cu panouri de informații, acoperiș, îmbunătățirea 
condițiilor de accesibilitate și siguranță); 

− Reabilitare str. Ștrandului (între pasaj Bucov - limită municipiul 
Ploiești, inclusiv amenajare piste biciclete), amenajare intersecție str. 
Ștrandului / DN1B; 

− Construcție pasaj pe str. Râfov (la intersecție cu CF) (pasaj cu 2 
benzi + trotuar + pistă de biciclete); 

− Completare legături inelare nord-est: străpungere str. Apelor - 
str. Găgeni (între str. Ștrandului și str. Găgeni); 

− P+R pe str. Ștrandului, în nord-estul municipiului Ploiești (zona 
Ștrand Bucov); 

− Extindere piste pentru biciclete pe direcţia Est-Vest între zona 
centrală şi cartierul Bereasca până la Centura Est - str. Ştrandului; 

− Completare reţea în Cartierul Bereasca cu legătură la satul 
Ţânţăreni (Blejoi): str. Stejarului (între str. Izvorului și str. Crăiţelor) 
și str. Crăiţelor (între str. Stejarului şi str. Ştrandului). 

Studii existente Proiectul se încadrează în PMUD pentru Polul de creștere Ploiești 
2014-2020 

Valoare estimată 25.000.000 euro, TVA inclus 

Posibile surse de 
finanțare 

POR 2021-2027 

Buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

 

 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG V. (1) - Proiectul nr.  (Legături rutiere) 

Titlul proiectului: Construirea unui drum ocolitor prin cartierul Slobozia paralel cu râul Doftana 
până la ieşirea din oraş către comuna Valea Doftanei în scopul descongestionării traficului pe 
străzile Calea Doftanei şi Voila 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG V. (2) - Proiectul nr.  (Legături rutiere) 

Titlul proiectului: Crearea unui nou pod rutier și pietonal peste râul Doftana 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 
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UAT ORAȘUL AZUGA 

OG V. (1) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Îmbunătățirea înfățișării orașului Azuga prin desființarea liniilor aeriene 

Scopul proiectului Desființarea tuturor rețelelor aeriene de distribuție a energiei 
electrice, internet, telefonie, cablu TV prin pozarea subterană a 
acestora. 

Obiective specifice Introducerea în subteran a tuturor rețelelor aeriene de distribuție a 
energiei electrice, internet, telefonie, cablu TV. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Îmbunătățirea aspectului urban și înlăturarea unor riscuri. 

Măsuri principale  

Studii existente  

Valoare estimată 50.000.000,00 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

POR și buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2022 - 2026 

UAT ORAȘUL AZUGA 

OG V. (2) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Amenajare pistă de biciclete Valea Azugii, oraș Azuga 

Scopul proiectului Îmbunătățirea infrastructurii de circulație pentru bicicliști și creșterea 
siguranței în trafic a bicicletelor și pietonilor. 

Obiective specifice Amenajare pistă de biciclete. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Dezvoltarea transportului nemotorizat. 

Măsuri principale  

Studii existente  

Valoare estimată 15.000.000,00 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

POR și buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2022 - 2025 
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UAT ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE 

OG V. (1) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Variantă ocolitoare a orașului Vălenii de Munte 

Scopul proiectului Descongestionare trafic, reducere timp de tranzit și așteptare, 
scăderea nivelului de noxe, zgomot, creșterea confortului social. 

Obiective specifice Realizarea unei centuri ocolitoare a orașului Vălenii de Munte. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Traversarea orașului de către traseul DN1A duce la congestionări în 
trafic, timpi mari de așteptare și, în consecință, de creștere a 
emisiilor poluante. 

Măsuri principale Proiectare și execuție variantă ocolitoare oraș. 

Studii existente N.A.  

Valoare estimată 287.394,95 lei – proiectare; 

Execuție – neevaluat încă. 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local, buget de stat, alte surse nerambursabile. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021 - 2027 

 

UAT ORAȘUL BUȘTENI 

OG V. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Sistem de monitorizare a poluării fonice la nivelul orașului Bușteni 

Scopul proiectului 
Elaborarea unei hărţi strategice de zgomot și a unui soft de modelare a 
zgomotului utilizat la nivelul orașului Bușteni în care să se evidențieze 
zonele unde nivelul de zgomot se ridică peste anumite limite impuse de 
legislație. 

Obiective specifice 
- reorganizarea traficului rutier și îmbunătățirea calității aerului; 
- cartarea de zgomot a traficului rutier; 
- îmbunătățirea fluxului de trafic; 
- cartarea de zgomot a traficului feroviar; 
- cartarea de zgomot a diferitelor unități din orașul Bușteni; 
- desemnarea și delimitarea zonelor liniștite; 
- păstrarea aspectului de loc atractiv pentru un trai corect. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Intensificarea gradului de utilizare a resurselor naturale regenerabile şi 
neregenerabile reprezintă o amenințare pentru sănătatea oamenilor. 
Zgomotul datorat traficului rutier depășește valorile nivelurilor de 
zgomot la nivelul orașului Bușteni. 

Măsuri principale 
- limitarea autorizării activităților generatoare de zgomot; 
- monitorizarea nivelului de zgomot pentru fiecare tip de sursă de 
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zgomot. 

Studii existente 
Cadrul legislativ de la nivelul țării; 
Armonizarea legislației europene cu cea națională; 
Planuri de acțiune pentru reducerea zgomotelor implementate la nivelul 
țării. 

Valoare estimată 
22.000.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Bugetul local; 
Fonduri europene; 
Parteneriat public privat; 
Programe guvernamentale; 
Alte surse atrase. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

UAT ORAȘUL BUȘTENI 

OG V. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Implementarea conceptului de SmartCity pentru UAT Bușteni 

Scopul proiectului 
Îmbunătățirea procesului de furnizare a serviciilor publice către: 
populația orașului Bușteni, agenții economici și potențialii investitori prin 
informatizarea activității UAT Bușteni și implementarea conceptului de 
SmartCity. 

Obiective specifice 
- Dotarea cu tehnică de calcul modernă; 
- Achiziționarea unei soluții informatice care, împreună cu cele 
existente, să digitalizeze toate informațiile și serviciile publice. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Informatizarea serviciilor publice furnizate la nivelul Primăriei orașului 
Bușteni este la un nivel scăzut, majoritatea informațiilor fiind în format 
scris. 

Măsuri principale 
Desfășurarea activității autorității locale la standarde europene; 
Creșterea calității și diversificarea serviciilor publice furnizate de către 
administrația publică locală din orașul Bușteni; 
Eficientizarea activității angajaților din cadrul aparatului administrativ 
public local din orașul Bușteni. 
Implementarea următoarelor soluții integrate: 
- Aplicație personal – salarizare; 
- Aplicație pentru poliția locală (Contravenții, Planificare activități, 
Dispecerat operativ, Gestiune echipamente); 
- Inspecție și control; 
- Juridic; 
- Arhivă electronică; 
- Urbanism; 
- Managementul documentelor (integrare); 
- Modul transparență publică (legea 544/2001 și 52/2003); 
- Modul consultare publică (proiecte privind dezvoltarea și proiecte de 
hotărâri); 
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- Business Intelligence (Tablou de bord conducere); 
- GIS – implementarea unei soluții de tip “Sistem informații geografice” 
în care se vor digitiza toate informațiile geospațiale și se vor integra cu 
aplicațiile existente sau care se vor implementa (exemplu: taxe și 
impozite etc). Astel se vor realiza următoarele layere: 

- Layer pentru urbanism: PUG, PUZ, PUD, Autorizații de construire 
- Layer cadastru 
- Harta proprietăților publice și private ale orașului 
- Harta proprietăților private ale cetățenilor 
- Hartă apă, canal, ape reziduale și pluviale, captări, gaz, electric, 

comunicații, iluminat public 
- Hartă spații verzi 
- Hartă străzi 
- Hartă parcări 
- Hartă numere poștale 
- Hărți cu puncte de interes 
- Layer patrimoniu 
- Layer Concesiuni și închirieri 
- Layer Legea 15/2003 
- Layer obiective turistice 
- Layer trasee turistice și poteci 
- Layer zone de risc (inundabilitate, alunecări, avalanșă, trasee 
periculoase) 

- Portal și aplicații mobile 
- Raportare incidente 
- Depunere și emitere documente 
- Programări și rezervări 
- Bugetare participativă 
- Plăți electronice integrate cu ghiseul.ro 
- E-parking, Managementul inteligent al parcărilor. 

Studii existente 
Cadrul legislativ; 
Strategia de dezvoltare durabilă 2014 – 2020; 
Legislație UE. 

Valoare estimată 
15.000.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget Local; 
Fonduri europene; 
Parteneriat public privat; 
Alte surse atrase. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

UAT ORAȘUL BUȘTENI 

OG V. (3) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Modernizarea echipamentelor de comunicare pentru Salvamont, Poliția Locală, 
Pompieri 
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Scopul proiectului 
Achiziționarea, dotarea și modernizarea cu aparatură de comunicare la 
nivelul formației Salvamont, Pompieri și Poliție Locală – Oraș Bușteni. 

Obiective specifice 
- Achiziționarea de aparate portabile şi mobile securizate autorizate de 
către autoritățile competente în vederea dotării Serviciului Salvamont, 
Pompieri și Poliție Locală; 
- Realizarea de VPN-uri securizate și achiziționarea de aplicații specifice 
fiecărui serviciu în parte; 
- Achiziționarea de sisteme de monitorizare. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Aparatura utilizată de către formația Salvamont, Pompieri și Poliția 
Locală este depășită moral. 

Măsuri principale 
SECURE CITY – sistem centralizat pentru siguranța cetățeanului: call 
center, monitorizare video, alertare, siguranță, medical – poliție locală, 
salvamont, pompieri, centru de permanență și salvare. 

Studii existente 
Cadrul legislativ 

Valoare estimată 
15.000.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Fonduri europene; 
Parteneriat public privat; 
Programe guvernamentale; 
Alte surse atrase. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

 

UAT COMUNA BLEJOI 

OG V. (1) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Documentație tehnică privind asigurarea siguranței rutiere la intersecția str. 
Găgeni (DJ 102) cu str. Hortensiei (DE 107) 

Scopul proiectului Scopul documentației este amenajarea unei intersecții giratorii care 
să asigure descongestionarea circulației și asigurarea unei circulații 
fluente în condiții de siguranță pentru toți participanții la trafic: 
pietoni, bicicliști, autoturisme, autoutilitare, etc. 

Obiective specifice Prin realizarea investiției se va asigura condiția tehnică, în 
conformitate cu normativele privind siguranța circulației 
autovehiculelor și pietonilor, care presupune asigurarea protecției 
utilizatorilor împotriva riscului de accidentare. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Prin strategia de dezvoltare a comunei se urmărește valorificarea 
superioară a patrimoniului existent, într-o formulă care să corespundă 
necesităților actuale ale comunității. 

Măsuri principale  

Studii existente Studiul de fezabilitate 4/15878/2019 
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Valoare estimată 5.960.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Programe naționale; 

Buget Consiliu Județean Prahova; 

Buget local. 

Perioada estimată de 
implementare 

2020 - 2021 

 

UAT COMUNA BREBU 

OG V. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Amenajare şi betonare şanţuri de scurgere a apelor pluviale. Întreţinere 
permanentă a celor existente 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea infrastructurii de transport şi diminuarea riscurilor 
naturale. 

Obiective specifice - Creşterea siguranţei traficului, respectiv diminuarea riscurilor de 
producere de inundaţii; 

- Îmbunătăţirea aspectului general al localităţii; 

- Creşterea atractivităţii localităţii pentru desfăşurarea activităţilor 
economice; 

- Fluidizarea traficului rutier; 

- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin intermediul 
descongestionării traficului. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Lipsa unor şanţuri şi rigole de scurgere a apelor pluaviale generează un 
risc crescut de producere de inundaţii în perioade cu precipitaţii 
abundente, cu impact major asupra siguranţei cetăţenilor şi bunurilor şi 
gospodăriilor acestora. 

Măsuri principale Aceste măsuri de amenajare şi betonare / dalare şanţuri de scurgere a 
apelor pluviale de-a lungul drumurilor sunt realizate în special pentru 
locuitorii comunei Brebu. 

Studii existente Nu au fost realizate studii 

Valoare estimată Nu există o valoare estimată 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local / parteneriat Consiliul Judeţean 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2022 
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UAT COMUNA BREBU 

OG V. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului:  

Scopul proiectului Îmbunătăţirea accesibilităţii şi creşterea siguranţei traficului pietonal. 

Obiective specifice - Creşterea siguranţei traficului pietonal; 

- Îmbunătăţirea aspectului general al localităţii; 

- Creşterea atractivităţii localităţii pentru desfăşurarea activităţilor 
economice; 

- Fluidizarea traficului rutier. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Există la nivelul localităţii un grad ridicat de risc în ceea ce priveşte 
traficul pietonal, în special în zonele adiacente unităţilor de 
învăţământ şi a instituţiilor publice. 

Din motivul siguranței cetățenilor şi al creării unei circulații pietonale 
normale la nivelul comunei este importantă realizarea acestui proiect. 
Principalul avantaj obţinut în urma realizării acestei măsuri este 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă la nivelul comunei, prin mărirea 
fluidităţii traficului, prin creşterea nivelului de siguranţă a cetăţenilor 
şi prin protecţia infrastructurii. Un alt avantaj important este 
deplasarea în condiţii normale a posibililor turişti în comună. 

Măsuri principale - Amenajare trotuare; 

- Modernizare tramă stradală; 

- Amenajare spaţii adiacente. 

Toate acestea duc la fluidizarea traficului. De asemenea, siguranţa în 
circulaţia pietonală va creşte, precum și confortul locuitorilor. 

Studii existente Nu au fost realizate studii 

Valoare estimată Nu există o valoare estimată 

Posibile surse de 
finanțare 

Buget local / parteneriat Consiliul Judeţean 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2023 

 

UAT COMUNA BUCOV 

OG V. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Modernizare Canale HC 104, HC 107, extindere şi modernizare canalizare în 
comuna Bucov 
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Scopul proiectului Dezvoltarea comunei la nivel european, cu standarde de calitate, 
extindere şi modernizare reţea de utilităţi 

Obiective specifice Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, grad de igienă sporită, protejarea 
investiţiilor aferente drumurilor şi construcţiilor, riscuri de îmbolnăvire 
reduse, îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, a calităţii solului şi a apei, 
extindere canalizare menajeră  

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Asigurarea standardelor de calitate ale vieţii necesare locuitorilor, 
rezolvarea problemelor de mediu  

Măsuri principale  

Studii existente D.A.L.I., Studiu geotehnic, Expertiză tehnică  

Valoare estimată 9.000.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Fonduri europene guvernamentale, parteneriate, fonduri locale 

Perioada estimată de 
implementare 

Începând cu anul 2021 

UAT COMUNA BUCOV 

OG V. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Modernizare drumuri comunale pe raza comunei Bucov 

Scopul proiectului Îmbunătăţire infrastructură 

Obiective specifice Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic rutier 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Asigurarea unei circulaţii rutiere normale, drumurile comunale propuse 
spre modernizare devenind, în anumite condiţii climaterice, 
impracticabile circulaţiei autovehiculelor şi pietonilor care se 
deplasează prin comună 

Măsuri principale  

Studii existente D.A.L.I., PROIECTARE 

Valoare estimată 8.000.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Fonduri europene guvernamentale, parteneriate, fonduri locale 

Perioada estimată de 
implementare 

În lucru 

UAT COMUNA BUCOV 

OG V. (3) Proiectul nr.  
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Titlul proiectului: Modernizare străzi, execuţie trotuare, dalare, podeţe 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastucturii existente 

Obiective specifice Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic pietonal 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Siguranţa pietonilor; 

Accesul în curţi în condiţii de siguranţă 

Măsuri principale  

Studii existente D.A.L.I. 

Valoare estimată 5.000.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Fonduri europene guvernamentale, parteneriate, fonduri locale 

Perioada estimată de 
implementare 

Începând cu anul 2021 

UAT COMUNA BUCOV 

OG V. (4) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Amenajare sens giratoriu, sat Chiţorani, comuna Bucov, jud. Prahova 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea siguranţei circulaţiei, eficientizarea traficului 

Obiective specifice Siguranţa conducătorilor auto şi a pietonilor, protejarea cetăţenilor de 
accidente 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Accesul şi distribuţia locuitorilor comunei, a riveranilor pe străzile 
laterale ale comunei, reducerea accidentelor, reducerea vitezei 
autovehiculelor; 

Fluidizarea traficului în zonă  

Măsuri principale Măsuri pentru siguranţa traficului în zonă 

Studii existente În lucru 

Valoare estimată 3.000.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Fonduri europene guvernamentale, parteneriate, fonduri locale 

Perioada estimată de 
implementare 

Începând cu anul 2021 

UAT COMUNA BUCOV 

OG V. (5) Proiectul nr.  
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Titlul proiectului: Modernizare şi extindere reţea de alimentare cu apă şi canalizare 

Scopul proiectului Achiziţie cămin decantor staţie pompare ape menajere cartier Pleaşa şi 
refractare, îmbunătăţirea infrastructurii de apă potabilă şi apă uzată, 
îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunei  

Obiective specifice Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii reţelei de apă potabilă şi 
uzată 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Îmbunătăţirea calităţii apei, reducerea poluării, înlocuirea conductelor 
de apă şi canalizare 

Măsuri principale Îmbunătăţirea calităţii apei, reducerea poluării 

Studii existente Studii de fezabilitate, proiecte, studii de piaţă, etc. 

Valoare estimată 2.600.000 lei, din care 600.000 lei cămin decantor 

Posibile surse de 
finanțare 

Fonduri europene guvernamentale, parteneriate, fonduri locale 

Perioada estimată de 
implementare 

Începând cu anul 2021 

UAT COMUNA BUCOV 

OG V. (6) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Pasaje pietonale subterane 

Scopul proiectului Protecţia pietonilor în siguranţă 

Obiective specifice Dezvoltarea infrastructurii 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Traversarea în condiţii de maximă siguranţă a cetăţenilor  

Măsuri principale  

Studii existente În lucru 

Valoare estimată 1.000.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Fonduri europene guvernamentale, parteneriate, fonduri locale 

Perioada estimată de 
implementare 

Începând cu 2023 

 

UAT COMUNA COCORĂȘTII COLŢ 
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OG V. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Modernizare rigole stradale şi podeţe în comuna Cocorăştii Colţ 

Scopul proiectului Accesul populaţiei la infrastructura edilitară. Consolidarea drumurilor. 
Reducerea riscului de inundaţii şi a riscurilor privind circulaţia 
cetăţenilor. 

Obiective specifice Principalul avantaj obţinut în urma realizării acestei măsuri este 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă la nivelul comunei, creşterea 
nivelului de siguranţă al cetăţenilor şi prin protecţia infrastructurii. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Scurgerea apelor pluviale, precum şi reducerea riscului de inundaţii. 
Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor comunei. 

Măsuri principale  

Studii existente Studiu de Fezabilitate 

Valoare estimată 5.945.068,473 lei cu TVA 

Posibile surse de 
finanțare 

Fonduri europene, fonduri guvernamentale 

Perioada estimată de 
implementare 

2021 

UAT COMUNA COCORĂȘTII COLŢ 

OG V. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Amenajare alei pietonale, etapa IV în comuna Cocorăştii Colţ 

Scopul proiectului Accesul populaţiei la infrastructura edilitară. Siguranţa cetăţenilor şi a 
creării unei circulaţii pietonale normale la nivelul comunei. 

Obiective specifice Prin implementarea proiectului se urmăreşte alinierea la standardele 
de viaţă asigurate în parte în localitate. Administraţia locală urmăreşte 
dezvoltarea întregii localităţi şi distribuţia investiţiilor după 
necesităţile existente, echilibrat în toate satele comunei.  

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, prin mărirea fluidităţii traficului, 
prin creşterea nivelului de siguranţă a cetăţenilor şi prin protecţia 
infrastructurii. 

Măsuri principale  

Studii existente Studiu de Fezabilitate 

Valoare estimată 1.700.915,963 lei cu TVA 

Posibile surse de 
finanțare 

Fonduri europene, fonduri guvernamentale 
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Perioada estimată de 
implementare 

2021 

UAT COMUNA COCORĂȘTII COLŢ 

OG V. (3) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Modernizare drumuri Satu de Sus, Chesnoiu-Ghioldum, Cocorăştii Grind, 
Persunari, în comuna Cocorăştii Colţ 

Scopul proiectului Accesul populaţiei la infrastructura de bază. Scăderea factorilor de risc 
pentru sănătatea populaţiei. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale 
locuitorilor comunei. 

Obiective specifice Prin implementarea proiectului se urmăreşte alinierea la standardele 
de viaţă asigurate în parte în localitate. Administraţia locală urmăreşte 
dezvoltarea întregii localităţi şi distribuţia investiţiilor după 
necesităţile existente, echilibrat în toate satele comunei. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin mărirea fluidităţii traficului, 
prin creşterea nivelului de siguranţă a cetăţenilor şi prin protecţia 
infrastructurii. 

Măsuri principale  

Studii existente DALI, Proiect Tehnic 

Valoare estimată 955.208,54 lei cu TVA 

Posibile surse de 
finanțare 

Fonduri europene, fonduri guvernamentale 

Perioada estimată de 
implementare 

2021 

 

UAT COMUNA DUMBRĂVEȘTI 

OG V. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Modernizarea drumurilor comunale și sătești 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea accesibilităţii prin reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii de transport şi a infrastructurii conexe 

Obiective specifice - Creşterea siguranţei traficului, respectiv extinderea carosabilului;  

- Îmbunătăţirea aspectului general al localităţii;  

- Creşterea atractivităţii localităţii pentru desfăşurarea activităţilor 
economice;  

- Fluidizarea traficului rutier;  

- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin intermediul 
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descongestionării traficului. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Drumurile care fac legătura între diferitele puncte ale comunei au fost 
incluse în programul de reabilitare în ultimii ani. Se doreşte 
identificarea (inventarierea) tuturor drumurilor locale (clasificate şi 
neclasificate) şi starea acestora, pentru stabilirea priorităţii efectuării 
lucrărilor de modernizare şi reabilitare. Prin implementarea acestui 
proiect se doreşte modernizarea şi extinderea drumurilor care asigură 
atât accesul rapid şi în condiţii de siguranţă al pompierilor, salvărilor 
etc., cât şi accesul localnicilor la şcoli, grădiniţe şi obiective 
economice. 

Măsuri principale - Modernizarea carosabilului;  

- Modernizarea intersecţiilor. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de 
finanțare 

 

Perioada estimată de 
implementare 

 

UAT COMUNA DUMBRĂVEȘTI 

OG V. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Amenajarea drumurilor în extravilanul localității 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea infrastructurii 

Obiective specifice - Realizarea proiectului de amenajare a drumurilor de exploataţie în 
extravilanul localităţii va avea numeroase avantaje:  

- desfăşurarea traficului de mic gabarit în condiţii optime, normale;  

- încurajarea dezvoltării economice zonale, în special a sectorului 
agricol şi de prelucrare a produselor obţinute în agricultură;  

- facilitarea accesului la loturile de teren aflate în extravilan;  

- accesul rapid la exploataţiile agricole şi zootehnice. Lucrările şi 
serviciile planificate: servicii pregătitoare aferente amenajării 
drumurilor de exploataţie; lucrări de pietruire / balastrare a 
drumurilor. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Necesitatea dezvoltării infrastructurii locale pentru creşterea nivelului 
de trai al cetăţenilor 

Măsuri principale - realizarea studiului de fezabilitate  
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- elaborarea proiectului tehnic  

- aprobarea începerii proiectului  

- contractarea proiectului  

- organizarea licitaţiilor  

- monitorizare, evaluare, control  

- auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de 
finanțare 

 

Perioada estimată de 
implementare 

 

UAT COMUNA DUMBRĂVEȘTI 

OG V. (3) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Înfiinţare rută transport în comun DJ102-DC16 - DN1A centru administrativ - sat 
Sfârleanca, sat Fundeni, sat Făget 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor comunei, dezvoltarea 
transportului 

Obiective specifice Proiectul constă în:  

-Propunerea rutei DJ 102 – centrul administrativ Dumbrăveşti – satul 
Sfârleanca – satul Fundeni – Satul Făget – Gura Vitioarei – DN 1A – spre 
oraşul Vălenii de Munte pentru analiza la nivelul CJ Prahova în vederea 
includerii acesteia pe harta de transport a judeţului.  

-efectuarea studiului de oportunitate şi a conformităţii traseului. 

-stabilirea staţiilor de oprire şi amenajarea acestora. 

-organizarea licitaţiilor pentru operatorii de transport în comun. 

-montarea indicatoarelor rutiere destinate rutei de transport 
prevăzută.  

Proiectul are ca scop extinderea transportului în zonele periferice şi 
introducerea comunei în circuitul prioritar de transport în comun. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Necesitatea dezvoltării infrastructurii locale şi judeţene de transport 
pentru creşterea nivelului de trai al cetăţenilor. 

Măsuri principale - realizarea studiului de fezabilitate  
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- elaborarea proiectului tehnic  

- aprobarea începerii proiectului  

- contractarea proiectului  

- organizarea licitaţiilor  

- monitorizare, evaluare, control  

- auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de 
finanțare 

 

Perioada estimată de 
implementare 

 

 

UAT COMUNA PREDEAL-SĂRARI 

OG V. (1) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Modernizarea drumurilor comunale și a ulițelor sătești în comuna Predeal-
Sărari, județul Prahova 

Scopul proiectului 
- Asigurarea accesului neîngrădit al locuitorilor, turiștilor și 
consumatorilor economici la infrastructură de bază. 
- Modernizarea drumurilor comunale și a ulițelor sătești va avea 
efecte benefice asupra dezvoltării economice viitoare a comunei prin 
conectarea diferitelor zone la drumurile locale, îmbunătățirea 
legăturilor rutiere cu comunele învecinate și cu satele componente.  
- Va deveni o zonă de interes atât pentru investitori cât și pentru 
turiștii care tranzitează comuna. 

Obiective specifice 
- Reabilitarea și consolidarea rețelei de drumuri locale; 
- Accesul populației la locuri de muncă, servicii medicale, 
educație, cultură, recreere; 
- Consolidarea terenurilor afectate de alunecări; 
- Fluidizarea transportului de mărfuri cu impact direct asupra 
dezvoltării economice teritoriale echilibrate. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe 
perioada 2016-2020.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea proiectului în 
comuna lor. 

Măsuri principale Elaborarea proiectului tehnic; 

Aprobarea începerii proiectului; 
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Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

Contractarea proiectului; 

Organizarea licitațiilor; 

Monitorizare, evaluare, control; 

Auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de 
finanțare 

Fonduri europene; 

Contribuție locală; 

Buget de stat; 

Împrumuturi; 

Parteneriate; 

Alte surse. 

Perioada estimată de 
implementare 

1-6 ani 

UAT COMUNA PREDEAL-SĂRARI 

OG V. (2) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Modernizare și întreținere sistem rutier în comuna Predeal-Sărari, județul 
Prahova 

Scopul proiectului Asigurarea accesului neîngrădit al locuitorilor, turiștilor și 
consumatorilor economici la infrastructura de bază și asigurarea 
condițiilor la standarde europene. 

Obiective specifice - Modernizarea sistemului rutier; 

- Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației comunei; 

- Revigorarea mediului comunei; 

- Crearea de noi locuri de muncă. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe 
perioada 2016-2020.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea proiectului în 
comuna lor. 

Măsuri principale Elaborarea studiului de fezabilitate; 

Elaborarea proiectului tehnic; 

Aprobarea începerii proiectului; 
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Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

Contractarea proiectului; 

Organizarea licitațiilor; 

Monitorizare, evaluare, control; 

Auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de 
finanțare 

Fonduri europene; 

Contribuție locală; 

Buget de stat; 

Împrumuturi; 

Parteneriate; 

Alte surse. 

Perioada estimată de 
implementare 

1-5 ani 

UAT COMUNA PREDEAL-SĂRARI 

OG V. (3) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Realizare alei pietonale pe raza comunei Predeal-Sărari, județul Prahova 

Scopul proiectului - Reabilitarea și consolidarea rețelei de drumuri locale; 

- Evitarea circulației pietonilor pe drumul județean. 

Obiective specifice - Fluidizarea circulației; 

- Siguranța pietonilor; 

- Stabilizarea zonei. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe 
perioada 2016-2020.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea proiectului în 
comuna lor. 

Măsuri principale Elaborare studiu de fezabilitate; 

Elaborarea proiectului tehnic; 

Aprobarea începerii proiectului; 

Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

Contractarea proiectului; 
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Organizarea licitațiilor; 

Monitorizare, evaluare, control; 

Auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de 
finanțare 

Fonduri europene; 

Contribuție locală; 

Buget de stat; 

Împrumuturi; 

Parteneriate; 

Alte surse. 

Perioada estimată de 
implementare 

1-5 ani 

UAT COMUNA PREDEAL-SĂRARI 

OG V. (4) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Construcția și reabilitarea podurilor, podețelor și punților pietonale în comuna 
Predeal-Sărari, județul Prahova 

Scopul proiectului - Tranzitul în localitate să se facă mai rapid; 

- Asigură o absorbție a traficului de tranzit, fiind proiectat să satisfacă 
fluiditatea acestuia; 

- Atingerea efectelor pozitive în turism, comerț și social. 

Obiective specifice - Construcție și reabilitare poduri, podețe și punți pietonale; 

- Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe 
perioada 2016-2020.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea proiectului în 
comuna lor. 

Măsuri principale Elaborare studiu de fezabilitate; 

Elaborarea proiectului tehnic; 

Aprobarea începerii proiectului; 

Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

Contractarea proiectului; 
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Organizarea licitațiilor; 

Monitorizare, evaluare, control; 

Auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de 
finanțare 

Fonduri europene; 

Contribuție locală; 

Buget de stat; 

Împrumuturi; 

Parteneriate; 

Alte surse. 

Perioada estimată de 
implementare 

1-5 ani 

UAT COMUNA PREDEAL-SĂRARI 

OG V. (5) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Modernizarea drumurilor comunale și a ulițelor sătești în comuna Predeal-
Sărari, județul Prahova 

Scopul proiectului - Asigurarea accesului neîngrădit al locuitorilor, turiștilor și 
consumatorilor economici la infrastructura de bază; 

- Modernizarea drumurilor comunale și a ulițelor sătești va avea 
efecte benefice asupra dezvoltării economice viitoare a comunei prin 
conectarea diferitelor zone la drumurile locale, îmbunătățirea 
legăturilor rutiere cu comunele învecinate și cu satele componente; 

- Va deveni o zonă de interes atât pentru investitori cât și pentru 
turiștii care tranzitează comuna. 

Obiective specifice - Reabilitarea și consolidarea rețelei de drumuri locale; 

- Accesul populației la locuri de muncă, servicii medicale, educație, 
cultură, recreere; 

- Consolidarea terenurilor afectate de alunecări; 

- Fluidizarea transportului de mărfuri cu impact direct asupra 
dezvoltării economice teritoriale echilibrate. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe 
perioada 2016-2020.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea proiectului în 
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comuna lor. 

Măsuri principale Elaborare studiu de fezabilitate; 

Elaborarea proiectului tehnic; 

Aprobarea începerii proiectului; 

Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

Contractarea proiectului; 

Organizarea licitațiilor; 

Monitorizare, evaluare, control; 

Auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de 
finanțare 

Fonduri europene; 

Contribuție locală; 

Buget de stat; 

Împrumuturi; 

Parteneriate; 

Alte surse. 

Perioada estimată de 
implementare 

1-6 ani 

 

OG VI. Dezvoltarea de comunități durabile și solidare în județul Prahova care valorifică 
eficient oportunitățile de dezvoltare prin colaborare și parteneriat 

 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG IV. (1) Proiectul nr.  (Smart City) 

Titlul proiectului: Centrul Operaţional de Management Integrat inclusiv Aplicaţii de tip Smart-
Comunity pentru Cetăţenii Municipiului Câmpina 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG III. (2) Proiectul nr. (Smart City) 

Titlul proiectului: Crearea unei infrastructuri moderne de monitorizare, avertizare și suport al 
deciziei cu privire la factorii de mediu din municipiu 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 
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OG III. (3) Proiectul nr. (Smart City) 

Titlul proiectului: Ride Sharing - School Bus - Platformă de ride sharing pentru promovarea soluțiilor 
de transport în comun pentu elevi și studenți 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG III. (4) Proiectul nr. (Smart City) 

Titlul proiectului: Safe School - Sistem Proactiv de Control al Accesului, Triaj Medical și Informare 
Electronică în Timp Real pentru siguranța în instituțiile de învățământ 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG III. (5) Proiectul nr. (Smart City) 

Titlul proiectului: Safe City - Soluții Inteligente de Siguranță Publică și Management al Situațiilor de 
Urgență 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG III. (6) Proiectul nr. (Smart City) 

Titlul proiectului: Smart building management platform  - Sistem integrat de monitorizare, control 
și eficiență energetică - clădirile publice. 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG III. (7) Proiectul nr. (Smart City) 

Titlul proiectului: Aplicație mobilă „Eco City Câmpina” de promovare a soluțiilor de reducere a 
consumurilor energetice 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG III. (8) Proiectul nr. (Smart City) 

Titlul proiectului: Implementarea unui sistem GIS pentru administrarea proprietăţii publice şi 
private a municipiului Câmpina 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG III. (9) Proiectul nr. (Smart City) 

Titlul proiectului: Crearea unor hub-uri smart (mobilier smart) în Municipiul Câmpina 

UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

OG IV. (10) - Proiectul nr. (Infrastructură edilitară) 

Titlul proiectului: Proiect integrat de digitalizare a entităților din cadrul Primăriei Municipiului 
Câmpina   
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UAT ORAȘUL AZUGA 

OG VI. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Azuga smart-city 

Scopul proiectului Creșterea gradului de digitalizare a serviciilor publice. 

Obiective specifice Îmbunătățirea capacității administrative a calității și eficienței 
serviciilor publice furnizate. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Realizarea de servicii publice interactive, accesibile tuturor și pe 
platforme multiple. 

Măsuri principale  

Studii existente  

Valoare estimată 3.000.000,00 lei 

Posibile surse de finanțare POR și buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2024 - 2025 

UAT ORAȘUL AZUGA 

OG VI. (3) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Modernizare și extindere locală Primărie, oraș Azuga, județ Prahova 

Scopul proiectului Asigurarea unor spații funcționale în vederea desfășurării activității 
administrative specifice primăriei. 

Obiective specifice Crearea unei săli de ședințe pentru Consiliul Local al orașului, a unor 
spații de arhivare, spații de lucru cu publicul și un număr suficient de 
birouri în conformitate cu organigrama instituției. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Rezolvarea problemelor structurale deosebite. 

Asigurarea unui ambient corespunzător pentru desfășurarea activității. 

Măsuri principale  

Studii existente  

Valoare estimată 20.000.000,00 lei 

Posibile surse de finanțare POR și buget local 

Perioada estimată de 
implementare 

2022 - 2024 

 

UAT ORAȘUL BREAZA 
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OG VI. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: „Sistem informatic integrat Primăria oraşului Breaza" 

Scopul proiectului lnformatizarea instituțiilor publice va permite accesul cetățenilor și 
factorilor interesați la informații referitoare la utilizarea fondurilor 
publice. 

Obiective specifice Obiectivul general îl constituie accesul larg la informație, un nou mod de 
lucru și de cunoaștere. Accesul cetățenilor la informația de interes 
public va fi astfel asigurat, evitându-se restricționările legate de spațiu și 
de timp. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Modelul ce se doreşte a fi implementat este acela al unei administrații 
publice orientate spre deservirea cetățenilor, al unei administrații 
publice care să susțină un schimb intensiv de date, atât în interiorul 
sistemului între instituțiile publice,cât și în relaţia cu exteriorul, cu 
mediul de afaceri și organizațiile neguvernamentale. 

Măsuri principale Având la dispoziţie un sistem informatic performant, instituțiile publice 
nu vor mai fi nevoite să întrețină o bază logistică greoaie, mare 
consumatoare de resurse materiale, financiare și umane. Alocarea 
resurselor umane va fi mult îmbunătățită și judicios efectuată. 
lnformatizarea va contribui astfel decisiv la creşterea proftabilității și 
rentabilității instituțiilor publice. 

Studii existente  

Valoare estimată 5.500.000 lei 

Posibile surse de finanțare POR 2021-2027 

Perioada estimată de 
implementare 

24 luni 

UAT ORAȘUL BREAZA 

OG VI. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: ... 

Scopul proiectului Dezvoltarea parteneriatelor interne și internaționale 

Obiective specifice Dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM; 

Patrimoniul cultural, antreprenoriat cultural și cooperare culturală. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Crearea unei imagini atât la nivel intern cât și la nivel extern privind 
avantajele oraşului ca destinație turistică, a patrimoniului cultural, a 
calității aerului, existenţa unui Parc lndustrial pe care se poate dezvolta 
un centru de afaceri, inovare, etc. 

Măsuri principale Activități de informare 
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Studii existente  

Valoare estimată 500.000 - 1.000.000 euro 

Posibile surse de finanțare Granturi SEE și Norvegiene 

Perioada estimată de 
implementare 

36 luni 

 

UAT ORAȘUL BUȘTENI 

OG VI. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Realizare PUG și implementarea lui într-un sistem GIS 

Scopul proiectului 
Realizarea unei concepții unitare și coerente de dezvoltare teritorială a 
orașului Bușteni în context județean, regional, național și european, în 
acord cu: potențialul teritorial, cu aspirațiile locuitorilor și cu principiile 
dezvoltării urbane integrate și ale dezvoltării durabile. 

Obiective specifice 
Impulsionarea dezvoltării prin asigurarea suprafețelor necesare, 
pregătirea unor condiții atractive petnru investiții în sectoare cheie: 
locuire, comerț și servicii, instituții publice, etc.; 
Echilibrarea dinamicilor de dezvoltare în zonele orașului prin 
impulsionarea cartierelor; 
Consolidarea rolului administrației publice locale în cadrul procesului de 
dezvoltare urbană, prin valorificarea optimă a resurselor publice și prin 
asigurarea controlabilității evoluției orașului în următorii 10 ani. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Planul urbanistic actual (în vigoare) este depăşit şi este extrem de 
necesară o revizuire şi o reactualizare a acestuia. 

Măsuri principale 
Optimizarea relaţiilor localităţii cu teritoriile adiacente şi cu tendinţele 
de dezvoltare ale regiunii; 
Zonificarea teritoriului administrativ în funcţie de componenta spaţială 
dominantă şi activitatea umană desfăşurată în legătură cu aceasta; 
Stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan; 
Stabilirea condiţiilor de construibilitate şi delimitarea zonelor cu 
restricţii; 
Stabilirea şi delimitarea zonelor protejate; 
Organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţie; Modernizarea şi 
dezvoltarea infrastructurii edilitare; Precizarea obiectivelor de utilitate 
publică şi evidenţierea regimului proprietăţii imobiliare şi a circulaţiei 
juridice a terenurilor; 
Planul de Mobilitate Urbană; 
Registrul Spațiilor Verzi; 
Studii de fundamentare asupra diferitelor componente (studiu pedologic, 
rapoarte de mediu); 
Documentațiile necesare avizării și aprobării PUG de la diferitele 
instituții ale statului. 
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Studii existente 
Cadrul legislativ; 
Strategia de dezvoltare a orașului Bușteni 2014 – 2020; 
Planuri zonale; 

Valoare estimată 
3.000.000 lei 

Posibile surse de 
finanțare 

Bugetul local; 
Fonduri europene; 
Programe guvernamentale; 
Alte surse atrase. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

 

UAT ORAȘUL SINAIA 

OG VI. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Digitalizarea serviciilor publice de interes local 

Scopul proiectului Creştere economică durabilă: promovarea unei economii mai eficiente 
din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai 
competitive prin crearea unor platforme interconectate care să 
reunească toate serviciile publice de pe raza orașului Sinaia și să 
faciliteze accesul populației la informații și servicii. 

Obiective specifice OS1. Creșterea numărului și a calității serviciilor publice electronice 
oferite de UAT Sinaia. 

OS2. Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetăţeni prin 
introducerea unor soluţii aplicative noi şi integrarea cu cele existente, în 
scopul digitalizării fluxurilor de lucru, pentru reducerea timpului de 
procesare a cererilor cetăţenilor şi asigurarea accesului online la 
serviciile publice. 

OS3. Consolidarea competențelor digitale generale ale angajaților 
administrației publice și creșterea nivelurilor de motivare și specializare 
a personalului IT. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Infrastructura de IT&C și serviciile de digitalizare din interiorul UAT 
Sinaia se află într-o continuă dezvoltare și modernizare, dar până în 
acest moment nu au fost reunite toate serviciile într-un singur portal 
care să răspundă nevoilor locuitorilor și turiștilor. 

Măsuri principale 1. Digitalizarea serviciilor publice, a procedurilor administrative 
interinstituționalizate și a relației cu cetățenii; 

2. Modernizarea infrastructurii de IT&C din cadrul Primăriei orașului 
Sinaia și a instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Local; 

3. Dezvoltarea unui portal unic care să reunească toate serviciile 
publice; 
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4. Eficientizarea serviciilor publice prin implementarea de servicii 
de smart city. 

Studii existente nu 

Valoare estimată 5.000.000 euro 

Posibile surse de finanțare Programul Operațional Regional (POR) SUD MUNTENIA 2021 - 2027 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

 

UAT ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE 

OG VI. (4) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului:  

Scopul proiectului Digitalizare interfață cu populația a administrației publice locale. 

Obiective specifice Accesul populației prin mediul on-line la documente / informații. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Tendința de globalizare și digitalizare, necesitatea populației de acces 
rapid și modern la informații prin mediul online, descongestionarea 
lucrului cu interfață fizică. 

Măsuri principale Up-grade al infrastructurii digitale. 

Studii existente N.A. 

Valoare estimată Nu a fost încă determinată. 

Posibile surse de finanțare Buget local, buget de stat, alte surse nerambursabile. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021- 2027 

UAT ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE 

OG VI. (5) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Construcția de locuințe pentru tineri destinate închirierii 

Scopul proiectului Extinderea fondului locativ prin accesarea programelor A.N.L. precum 
și creditul ipotecar. 

Obiective specifice Dezvoltarea durabilă a orașului; atragerea și menținerea pe plan local a 
forței de muncă. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Necesitatea asigurării tinerilor și specialiștilor din oraș de locuințe, în 
scopul promovării unui mediu de muncă competitiv și diversificat. 

Măsuri principale Construcția de locuințe. 
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Studii existente SF 

Valoare estimată 4.804.426,79 lei 

Posibile surse de finanțare Buget local, buget de stat, alte surse nerambursabile 

Perioada estimată de 
implementare 

2021 - 2027 

 

UAT COMUNA BUCOV 

OG VI. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: D.A.L.I., P.T. extindere şi modernizare sediu primărie 

Scopul proiectului Asigurarea Biroului unic, o bună desfăşurare a activităţii între 
contribuabili şi funcţionari  

Obiective specifice Servicii publice profesionale pentru satisfacerea nevoilor cetăţenilor, 
reorganizarea compartimentelor de specialitate 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Suprapopularea şi supraaglomerarea birourilor; 

Creare spaţiu adecvat nevoilor publice; 

Eficientizarea energetică a clădirii în scopul reducerii costurilor generate 
de consumul energetic. 

Măsuri principale  

Studii existente În lucru 

Valoare estimată 2.000.000 lei 

Posibile surse de finanțare Fonduri europene guvernamentale, parteneriate, fonduri locale 

Perioada estimată de 
implementare 

 

UAT COMUNA BUCOV 

OG VI. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Implementare sisteme informatice integrate prin digitalizarea activităţilor în 
cadrul Primăriei Comunei Bucov, Cămine Culturale, Şcoli şi Grădiniţe 

Scopul proiectului Eficientizarea activităţii şi reducerea birocraţiei la nivelul comunei 
Bucov, implementarea în şcoli şi grădiniţe a unei platforme educaţionale 

Obiective specifice - Eficientizarea și simplificarea serviciilor furnizate cetățenilor de către 
Primăria Bucov prin implementarea unui sistem informatic de servicii 
electronice integrat cu o platformă de management informațional 
geografic; 
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- Diversificarea, extinderea și îmbunătățirea sistemului electronic de 
plată pentru serviciile publice oferite de Primăria Bucov, soluție 
disponibilă dintr-un cont online accesibil și pe terminale mobile; 

- Posibilitatea eliberării de documente electronice în mai multe domenii de activitate, 
cum ar fi înştiinţarea începerii lucrărilor de construire / desfiinţare, înştiinţarea 
terminării lucrărilor de construire / desfiinţare, certificat de atestare fiscală, obţinere 
certificat urbanism, program on-line evidenţa populaţiei; 

- Implementare platformă educaţională pentru şcoli şi grădiniţe, dotare 
cu aparatură IT. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Optimizarea furnizării serviciilor pentru cetăţeni; servicii publice 
integrate de calitate, transparente şi accesibile pentru cetăţenii 
comunei Bucov; un sistem educaţional performant; noile tehnologii 
modelează educaţia. 

Măsuri principale  

Studii existente În lucru 

Valoare estimată 2.000.000 lei 

Posibile surse de finanțare Fonduri europene guvernamentale, parteneriate, fonduri locale 

Perioada estimată de 
implementare 

Incepand cu anul 2021 

 

UAT COMUNA COCORĂȘTII COLŢ 

OG VI. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Realizare puţ forat de mare adâncime pentru sistemul de alimentare cu apă 

Scopul proiectului Accesul populaţiei la infrastructura de bază. Scăderea factorilor de risc 
pentru sănătatea populaţiei.  

Obiective specifice Prin implementarea proiectului se urmăreşte asigurarea unui debit 
constant de distribuţie a apei către locuitorii comunei. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor comunei. 

Măsuri principale  

Studii existente - 

Valoare estimată - 

Posibile surse de finanțare Parteneriat cu consiliul Judeţean Prahova 
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Perioada estimată de 
implementare 

2021 

 

UAT COMUNA DUMBRĂVEȘTI 

OG VI. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Reactualizare PUG şi RLU 

Scopul proiectului Realizarea unei concepţii unitare şi coerente de dezvoltare teritorială a 
comunei 

Obiective specifice Stabilirea priorităţilor de dezvoltare teritorială. Stabilirea şi delimitarea 
teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al comunei, pe 
baza priorităţilor de dezvoltare teritorială identificate. Stabilirea 
restricţiilor referitoare la utilizarea teritoriului extravilan şi a limitelor 
introducerii în intravilan a terenurilor prin documentaţii de urbanism. 
Evidenţierea fondului construit valoros şi a modului de valorificare a 
acestuia în folosul comunităţii. Instituirea de zone centrale şi zone 
protejate construite, naturale sau mixte. Stabilirea unui mod de utilizare 
raţională şi echilibrată a terenurilor. Delimitarea zonelor afectate de 
servituţi publice. Modernizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţie şi a 
infrastructurii edilitare. Precizarea condiţiilor de amplasare şi 
conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate. Creşterea 
calităţii vieţii printr-o organizare armonioasă a teritoriului, bazată pe 
economie de resurse, echilibru dinamic, proiectare strategică durabilă. 
Stabilirea normelor generale pe baza cărora se elaborează apoi, în 
detaliu, documentaţii de tip PUZ / PUD. Fundamentarea realizării unor 
investiţii de utilitate publică şi asigurarea suportului reglementar pentru 
eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire. 
Demers ilustrativ, bazat pe confruntarea imaginii actuale a unor zone 
reprezentative ale comunei cu posibile alternative de viitor prin 
intermediul limbajului grafic sugestiv al planurilor. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

 

Măsuri principale - realizarea studiului de fezabilitate; 

- elaborarea proiectului tehnic; 

- aprobarea începerii proiectului; 

- contractarea proiectului; 

- organizarea licitaţiilor; 

- monitorizare, evaluare, control; 
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- auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de finanțare  

Perioada estimată de 
implementare 

 

UAT COMUNA DUMBRĂVEȘTI 

OG VI. (2) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Stabilirea de parteneriate cu alte comune prin crearea de asociaţii de dezvoltare 
intercomunitară şi parteneriate cu alte comune prin crearea de grupuri de acţiune locală – 
accesarea de fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii zonale 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

Obiective specifice Este un proiect mult aşteptat de comunitatea din zonă. Prin proiect se 
vor încheia parteneriate cu localităţile învecinate pentru realizarea de 
proiecte comune de infrastructură zonală. 

La nivelul administraţiei locale se încearcă încheierea unui parteneriat 
cu firme de consultanţă pentru accesarea de fonduri nerambursabile. Se 
doreşte deschiderea unui centru de informare antreprenorială rurală şi, 
de asemenea, atragerea de fonduri pentru dezvoltarea şi modernizarea 
infrastructurii zonale. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Necesitatea dezvoltării comunităţilor locale învecinate. 

Măsuri principale - realizarea studiului de fezabilitate; 

- elaborarea proiectului tehnic; 

- aprobarea începerii proiectului; 

- contractarea proiectului; 

- organizarea licitaţiilor; 

- monitorizare, evaluare, control; 

- auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de finanțare  

Perioada estimată de  
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implementare 

 

UAT COMUNA FÂNTÂNELE 

OG VI. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Dotarea cu echipamente informatice în vederea îmbunătățirii serviciilor din 
cadrul administrației publice locale în comuna Fântânele, județul Prahova. 

Scopul proiectului Dotarea cu echipamente IT și alte componente, echipamente, 
instrumente pentru asigurarea unei activități eficiente la nivel local. 

Obiective specifice Eficientizarea activității funcționarilor publici. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Reducerea timpilor de așteptare și eliminarea necesității prezenței 
cetățenilor la sediul instituției pentru întocmirea documentelor, 
posibilitatea de eliberare / depunere a cererilor / documentelor și 
efectuarea plăților online / electronic, precum și crearea arhivei 
electonice. 

Măsuri principale Întocmire studiu de fezabilitate. 

Studii existente - 

Valoare estimată - 

Posibile surse de finanțare Fonduri europene, contribuție locală, bugetul de stat, împrumuturi, 
parteneriate, alte surse. 

Perioada estimată de 
implementare 

2021-2027 

 

UAT COMUNA PREDEAL-SĂRARI 

OG VI. (6) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Reactualizare Plan Urbanistic General și regulament local de urbanism comuna 
Predeal-Sărari, județul Prahova 

Scopul proiectului PUG-ul cuprinde analiză, reglementări și regulament local de urbanism 
pentru întreg teritoriul comunei, este necesar în vederea amenajării și 
administrării teritoriului comunei. 

Scopul realizării PUG-ului este: 
- O mai bună valorificare a potențialului natural, economic și 
uman al comunei; 
- Stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan, a zonelor 
construibile și protejate, delimitarea zonelor cu interdicție 
temporară sau definitivă de construire; 
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Obiective specifice - Lucrarea va contribui indirect la creșterea nivelului de trai al 
populației prin găsirea unor soluții de amenajare a teritoriului care să 
asigure un grad de confort acceptabil, o sumă de utilități și obiective 
de utilitate publică care să satisfacă nevoile colective în spațiul 
administrativ;  
- Optimizarea relațiilor în teritoriu privind tendința de dezvoltare 
din punct de vedere: 

- turistic,  

- a căilor de comunicații și transport, 

- a amenajării pentru sortarea, evacuarea, depozitarea și tratarea 
deșeurilor menajere și industriale, a extinderii rețelelor de 
alimentare cu apă, gaze, energie electrică, etc. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe 
perioada 2016-2020.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea proiectului în 
comuna lor. 

Măsuri principale Elaborare studiu de fezabilitate; 

Elaborarea proiectului tehnic; 

Aprobarea începerii proiectului; 

Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

Contractarea proiectului; 

Organizarea licitațiilor; 

Monitorizare, evaluare, control; 

Auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de finanțare Fonduri europene; 

Contribuție locală; 

Buget de stat; 

Împrumuturi; 

Parteneriate; 

Alte surse. 

Perioada estimată de 
implementare 

1 an 

UAT COMUNA PREDEAL-SĂRARI 
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OG VI. (7) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Dotarea cu echipamente informatice în vederea îmbunătățirii serviciilor din 
cadrul administrației publice locale în comuna Predeal-Sărari, județul Prahova 

Scopul proiectului Dotarea cu echipamente IT și alte componente, echipamente, 
instrumente pentru asigurarea unei activități eficiente la nivel local. 

Obiective specifice Eficientizarea activității funcționarilor publici. 

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe 
perioada 2016-2020.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea proiectului în 
comuna lor. 

Măsuri principale Elaborare studiu de fezabilitate; 

Elaborarea proiectului tehnic; 

Aprobarea începerii proiectului; 

Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

Contractarea proiectului; 

Organizarea licitațiilor; 

Monitorizare, evaluare, control; 

Auditul proiectului. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de finanțare Fonduri europene; 

Contribuție locală; 

Buget de stat; 

Împrumuturi; 

Parteneriate; 

Alte surse. 

Perioada estimată de 
implementare 

1 an 

 

UAT COMUNA TINOSU 

OG VI. (1) Proiectul nr.  

Titlul proiectului: Recompartimentare şi extindere clădire sediu administrativ 
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Scopul proiectului  

Obiective specifice  

Justificarea necesității / 
probleme abordate 

Având în vedere că la momentul actual există opt birouri în care îşi 
desfăşoară activitatea 10 funcţionari publici, primarul, viceprimarul şi 
secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale, este necesară 
recompartimentarea şi extinderea sediul administrativ. 

Măsuri principale  

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de finanțare Fonduri europene şi buget de stat 

Perioada estimată de 
implementare 

Exerciţiu financiar 
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Anexa 2  - EXEMPLE DE FIȘE/IDEI DE PROIECTE PROPUSE DE MEDIUL DE AFACERI DIN JUDEȚ 
2021 - 2027 

OG I. Dezvoltarea capitalului uman al județului Prahova și a ratei de ocupare a acestuia, 

pentru integrarea într-o economie inovativă și performantă  

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE PRAHOVA 

OG I (1) - Proiectul nr. ID 135373 

Titlul proiectului: CONECT - COmpetențe NEcesare CreșTerii performanței angajaților 

Scopul proiectului Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu 
accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta 
de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și 
certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și 
informale 

Obiective specifice - Creșterea accesului la informații despre oportunitățile de formare pe piața 
muncii a unui număr de cel puțin 651 de angajați (inclusiv PFA și întreprinderi 
individuale), în special a celor mai în vârstă și a celor cu un nivel redus de 
educație din regiunile Centru, Sud-Muntenia și Sud-Est pe o perioadă de 24 de 
luni. Prin acest obiectiv se urmărește organizarea unor evenimente și campanii 
de informare și conștientizare în vederea promovării importanței formării 
profesionale și al cărui obiectiv final este acela de a spori interesul a 651 de 
angajați (inclusiv PFA și întreprinderi individuale) în vederea identificării 
oportunităților de profesionalizare și dezvoltare personală care să contribuie 
pe termen scurt la atingerea indicatorilor de realizare (4S114) și a celor de 
rezultat (4S110, 4S111 și 4S112) aferenți apelului de proiect și pe termen lung 
la o economie sustenabilă.  

- Creșterea competențelor profesionale a 651 de angajați (inclusiv PFA și 
întreprinderi individuale) din regiunile de dezvoltare Centru, Sud-Muntenia și 
Sud-Est pe o perioadă de 24 de luni, prin furnizarea serviciilor de consiliere 
profesională în conformitate cu necesitățile pieței muncii, cu nevoile și 
aspirațiile acestora în scopul profesionalizării și avansării la locul de muncă. 
Obiectivul specific 2 vine în sprijinul grupului țintă și va urmări deprinderea 
cunoștințelor și abilităților necesare gestiunii unui plan de carieră, țintind spre 
un traseu profesional de succes într-un sector de activitate relevant pregătirii 
profesionale, îmbunătățirea abilităților transversale și acurată a competențelor 
specifice deținute, deprinderea tehnicilor de identificare, selectare și facilitare 
a oportunităților de valorificare a competențelor în mediul profesional prin 
obținerea unui loc de muncă aflat în concordanță atât cu așteptările personale 
cât și cu aptitudinile deținute. Acest obiectiv specific urmărește direcționarea 
celor 651 de angajați din grupul țintă către programul de formare și evaluare 
competențe, contribuind în mod indirect la atingerea indicatorilor de realizare 
(4S114) și rezultat (4S110, 4S111 și 4S112) aferenți apelului de proiect. 
Totodată, prin acest obiectiv se urmărește familiarizarea grupului țintă cu un 
set de procese, metodologii și instrumente utile dezvoltării lor personale și 
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profesionale, contribuind la consolidarea know-how-ului dobândit în cadrul 
programului de formare prin sincronizarea acestuia cu mediul profesional, 
asigurând o creștere a competitivității acestora pe piața muncii, conform 
obiectivului specific 6.12, aferent apelului de proiect.  

- Creșterea numărului de angajați (cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani) din 
regiunile Centru, Sud-Muntenia și Sud-Est, participanți la programe de tip 
învățare pe tot parcursul vieții, în perioada celor 24 de luni de implementare a 
proiectului. Prin acest obiectiv se urmărește alinierea la media UE și creșterea 
și valorificarea competențelor necesare validării cerințelor angajatorilor prin 
furnizarea de servicii de formare profesională adaptate și corelate nevoilor 
pieței pentru un număr de 651 de angajați pe o perioadă de 24 de luni. Proiectul 
vizează creșterea și îmbunătățirea competențelor dobândite în contexte non-
formale și informale, asigurând informații suficiente, transparente și capacitate 
instituțională adecvată în implementarea proiectului, prin implicarea celor 3 
parteneri în organizarea unui program de formare profesională (inițiere, 
specializare, perfecționare și calificare) și evaluare competențe pentru un 
număr de 651 de angajați. Prin setul de activități subsecvente Obiectivului 
specific 3, 160 de persoane din grupul țintă vor participa la activități de 
Calificare nivel 2, 366 de persoane la alte cursuri de inițiere / specializare / 
perfecționare acreditate ANC, 25 de persoane la alte tipuri de cursuri și 100 de 
persoane vor participa la activități de evaluare, recunoaștere și validare a 
rezultatelor învățării dobândite anterior, în context non-formal și informal. Prin 
OS3 se urmărește structurarea și consolidarea în mod durabil a cunoștințelor și 
experiențelor acumulate, conducând spre o inserție cu impact pozitiv în câmpul 
muncii, pe poziții superioare celor deținute în momentul înscrierii la cursuri, 
atingând indicatorii de rezultat (4S110, 4S111 și 4S112) și de realizare (4S114). 

Justificarea 

necesității / 

probleme abordate 

Învățarea este un proces continuu de oportunități flexibile, corelând învățarea 
și competențele dobândite în instituțiile formale cu dezvoltarea competențelor 
în contexte non-formale și informale în special la locul de muncă. Acesta 
reflectă un concept de învățare neîntreruptă oricând și oriunde. Deși conceptul 
s-a modificat de-a lungul timpului, raționamentul de bază rămâne același: 
oamenii trebuie să își actualizeze cunoștințele și competențele ca indivizi 
cetățeni și angajați. Acest lucru este esențial pentru a sprijini competitivitatea 
în contextul unei economii globale a cunoașterii bazată pe tehnologie și pentru 
a promova integrarea socială și participarea la o societate democratică. Pornind 
de la acest considerent identificat prin Strategia Națională de Învățare pe tot 
Parcursul Vieții 2015 -2020 și Strategia educației și formării profesionale din 
România, de la analiza preliminară realizată pe baza chestionarului privind 
identificarea nevoilor de formare profesională testat pe un număr de 31 de 
angajați din județele Prahova, Sibiu și Brașov a fost identificată următoarea 
nevoie: nevoia angajaților de a participa la cursuri de formare profesională 
pentru propria dezvoltare profesională. 
Prin setul integrat de activități propus se asigură o facilitare a accesului la 
educație a persoanelor din grupul țintă crescând astfel numărul de angajați 
care beneficiază de creșterea nivelului de calificare profesională în vederea 
adaptării activității economice la nevoile pieței muncii. Astfel prin activități 
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precum: promovarea, în rândul a 300 de persoane din Regiunea Sud Est, Centru 
și Sud Muntenia a importanței și necesității participării la programe de formare 
profesională continuă; dezvoltarea de parteneriate relevante între principalii 
actori din sfera socio-economică; dezvoltarea și consolidarea cunoștințelor, 
competențelor și aptitudinilor a 551 de angajați din grupul țintă din Regiunea 
Sud Est, Centru și Sud Muntenia, prin participarea la cursuri de formare 
profesională în ocupații solicitate pe piața muncii, în conformitate cu analiza 
realizată de parteneri; recunoașterea și certificarea competențelor 
profesionale obținute pentru 100 persoane din grupul țintă al proiectului prin 
teste acreditate ANC, pentru calificările de sudor, vopsitor, operator CNC, 
lăcătuș mecanic de întreținere și electrician de întreținere, pentru persoanele 
care necesită validarea experienței câștigate și care nu s-a finalizat cu o 
certificare formală. În cadrul proiectului se va pune accentul pe inovarea 
socială care va fi promovată prin intermediul unui modul dedicat acestei teme 
în cadrul evenimentelor de informare organizate prin proiect și în cadrul 
workshopurilor de dezvoltare personală. 

Măsuri principale Organizarea de evenimente de promovare FPC la nivel regional; 
Promovarea continuă a importanței formării profesionale; 
Activități de recrutare, selecție și evaluare a calității serviciilor furnizate 
grupului țintă; 
Derularea sesiunilor de consiliere profesională; 
Organizarea logistică a programelor de formare continuă; 
Derularea programelor de formare profesională pentru 551 de angajați; 
Derularea sesiunilor de evaluare, recunoaștere și validare a competențelor 
pentru 100 de angajați. 

Studii existente - 

Valoare estimată 4.723.893,89 lei 

Posibile surse de 

finanțare 

Programul Operațional Capital Uman 

Perioada estimată 

de implementare 

24 luni - 2021-2022 

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE PRAHOVA 

OG I. (2) - Proiectul nr. ID 135395 

Titlul proiectului: PERFORM - PERformanța companiei rezultă din FORMarea angajaților 

Scopul proiectului Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu 
accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta 
de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și 
certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și 
informale. 

Obiective specifice - Creșterea accesului la informații despre oportunitățile de formare pe piața 
muncii a unui număr de cel puțin 651 de angajați (inclusiv PFA și întreprinderi 
individuale), în special a celor mai în vârstă și a celor cu un nivel redus de 
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educație din regiunile Sud-Vest, Sud-Muntenia și Sud-Est pe o perioadă de 24 de 
luni. Prin acest obiectiv se urmărește organizarea unor evenimente și campanii 
de informare și conștientizare în vederea promovării importanței formării 
profesionale și al cărui obiectiv final este acela de a spori interesul a 651 de 
angajați (inclusiv PFA și întreprinderi individuale) în vederea identificării 
oportunităților de profesionalizare și dezvoltare personală care să contribuie 
pe termen scurt la atingerea indicatorilor de realizare (4S114) și a celor de 
rezultat (4S110, 4S111 și 4S112) aferenți apelului de proiect și pe termen lung 
la o economie sustenabilă. 

- Creșterea competențelor profesionale a 651 de angajați (inclusiv PFA și 
întreprinderi individuale) din regiunile de dezvoltare Sud-Vest, Sud-Muntenia și 
Sud-Est pe o perioadă de 24 de luni, prin furnizarea serviciilor de consiliere 
profesională în conformitate cu necesitățile pieței muncii, cu nevoile și 
aspirațiile acestora în scopul profesionalizării și avansării la locul de muncă. 
Obiectivul specific 2 vine în sprijinul GT și va urmări deprinderea cunoștințelor 
și abilităților necesare gestiunii unui plan de carieră, țintind spre un traseu 
profesional de succes într-un sector de activitate relevant pregătirii 
educaționale și profesionale, îmbunătățirea abilităților transversale referitoare 
la autoevaluarea realistă și acurată a competențelor specifice deținute, 
deprinderea tehnicilor de identificare, selectare și facilitare a oportunităților 
de valorificare a competențelor în mediul profesional prin obținerea unui loc 
de muncă aflat în concordanță atât cu așteptările personale cât și cu 
aptitudinile deținute. Acest obiectiv specific urmărește direcționarea celor 651 
de angajați din grupul țintă către programul de formare și evaluare 
competențe, contribuind în mod indirect la atingerea indicatorilor de realizare 
(4S114) și rezultat (4S110, 4S111 și 4S112) aferenți apelului de proiect. 
Totodată, prin acest obiectiv se urmărește familiarizarea grupului țintă cu un 
set de procese, metodologii și instrumente utile dezvoltării lor personale și 
profesionale, contribuind la consolidarea know-how-ului dobândit în cadrul 
programului de formare prin sincronizarea acestuia cu mediul profesional, 
asigurând o creștere a competitivității acestora pe piața muncii, conform 
obiectivului specific 6.12, aferent apelului de proiect. 

- Creșterea numărului de angajați din regiunile Sud-Vest, Sud-Muntenia și Sud-
Est, participanți la programe de tip învățare pe tot parcursul vieții, în perioada 
celor 24 de luni de implementare a proiectului. Prin acest obiectiv se urmărește 
alinierea la media UE și creșterea și valorificarea competențelor prin furnizarea 
de servicii de formare profesională adaptate și corelate nevoilor pieței pentru 
un număr de 651 de angajați pe o perioadă de 24 de luni. Proiectul vizează 
creșterea și îmbunătățirea competențelor dobândite în contexte non-formale și 
informale, asigurând informații suficiente, transparente și capacitate 
instituțională adecvată în implementarea proiectului, prin implicarea celor 3 
parteneri în organizarea unui program de formare profesională (inițiere, 
specializare, perfecționare și calificare) și evaluare competențe pentru un 
număr de 651 de angajați. Prin setul de activități subsecvente OS3, 155 de 
persoane din grupul țintă vor participa la activități de Calificare nivel 2, 100 de 
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persoane din grupul țintă vor participa la activități de Calificare nivel 3, 286 de 
persoane - la alte cursuri de inițiere / specializare / perfecționare acreditate 
ANC și 110 persoane vor participa la activități de evaluare, recunoaștere și 
validare a rezultatelor învățării dobândite anterior. Prin activitățile aferente 
acestui obiectiv, se urmărește structurarea și consolidarea în mod durabil a 
cunoștințelor și experiențelor acumulate, conducând spre o inserție facilă și cu 
impact pozitiv în câmpul muncii, pe poziții superioare celor deținute în 
momentul înscrierii la cursuri, contribuind la atingerea indicatorilor de rezultat 
(4S110, 4S111 și 4S112) și a indicatorului de realizare (4S114).  

Justificarea 

necesității / 

probleme abordate 

Învățarea este un proces continuu de oportunități flexibile, corelând învățarea 
și competențele dobândite în instituțiile formale cu dezvoltarea competențelor 
în contexte non-formale și informale în special la locul de muncă. Acesta 
reflectă un concept de învățare neîntreruptă oricând și oriunde. Deși conceptul 
s-a modificat de-a lungul timpului, raționamentul de bază rămâne același: 
oamenii trebuie să își actualizeze cunoștințele și competențele ca indivizi 
cetățeni și angajați. Acest lucru este esențial pentru a sprijini competitivitatea 
în contextul unei economii globale a cunoașterii bazată pe tehnologie și pentru 
a promova integrarea socială și participarea la o societate democratică. Pornind 
de la acest considerent identificat prin Strategia Națională de Învățare pe tot 
Parcursul Vieții 2015 -2020 și Strategia educației și formării profesionale din 
România, de la analiza preliminară realizată pe baza chestionarului privind 
identificarea nevoilor de formare profesională testat pe un număr de 31 de 
angajați din județele Prahova și Mehedinți a fost identificată următoarea 
nevoie: nevoia angajaților de a participa la cursuri de formare profesională 
pentru propria dezvoltare profesională. 
Prin setul integrat de activități propus se asigură o facilitare a accesului la 
educație a persoanelor din grupul țintă crescând astfel numărul de angajați 
care beneficiază de creșterea nivelului de calificare profesională în vederea 
adaptării activității economice la nevoile pieței muncii. Astfel prin activități 
precum: promovarea, în rândul a 300 de persoane din Regiunea Sud-Est, Sud-
Vest și Sud-Muntenia a importanței și necesității participării la programe de 
formare profesională continuă; dezvoltarea de parteneriate relevante între 
principalii actori din sfera socio-economică; dezvoltarea și consolidarea 
cunoștințelor, competențelor și aptitudinilor a 541 de angajați din grupul țintă 
din Regiunea Sud-Est, Sud-Vest și Sud-Muntenia, prin participarea la cursuri de 
formare profesională în ocupații solicitate pe piața muncii, în conformitate cu 
analiza realizată de parteneri; recunoașterea și certificarea competențelor 
profesionale obținute pentru 110 persoane din grupul țintă al proiectului prin 
teste acreditate ANC, pentru calificările de Administrator pensiune turistică, 
Bucătar, Sudor, Vopsitor, Operator CNC, Lăcătuș mecanic de întreținere și 
Electrician de întreținere, pentru persoanele care necesită validarea 
experienței câștigate și care nu s-a finalizat cu o certificare formală. În cadrul 
proiectului, se va pune accentul pe inovarea socială care va fi promovată prin 
intermediul unui modul dedicat acestei teme în cadrul evenimentelor de 
informare organizate prin proiect și în cadrul workshopurilor de dezvoltare 
personală. 



 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Competența face diferența! 

 
 www.poca.ro  

 468/501 

 

Măsuri principale Organizarea de evenimente de promovare FPC la nivel regional; 
Promovarea continuă a importanței formării profesionale; 
Activități de recrutare, selecție și evaluare a calității serviciilor furnizate 
grupului țintă; 
Derularea sesiunilor de consiliere profesională; 
Organizarea logistică a programelor de formare continuă; 
Derularea programelor de formare profesională pentru 541 de angajați; 
Derularea sesiunilor de evaluare, recunoaștere și validare a competențelor 
pentru 110 de angajați. 

Studii existente - 

Valoare estimată 4.721.253,03 lei  

Posibile surse de 

finanțare 

Programul Operațional Capital Uman 

Perioada estimată 

de implementare 

24 luni - 2021-2022 

 

OG II. Creștere economică durabilă, prin dezvoltarea antreprenoriatului și a competitivității 

sectoriale 

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE PRAHOVA 

OG II. (1) - Proiectul nr. ID 140554 

Titlul proiectului: S.A.F.E. - Studenți Antreprenori cu Finanțare Europeană 

Scopul proiectului Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și 
non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la 
activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare / inovare, 
cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 
conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 

Obiective specifice Organizarea și derularea de programe de învăţare prin experienţă 
practică axate pe dobândirea de competenţe antreprenoriale pentru 345 
de persoane și înființarea și demararea funcționării întreprinderilor ce 
activează în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 
conform SNC sau din domeniile de specializare inteligentă conform 
SNCDI. OS 1 corespunde Etapei 1 fiind în strânsă legătură cu activitățile 
și rezultatele de output prevăzute. OS 1 contribuie la atingerea temelor 
secundare: 02 Inovare socială, 05 Îmbunătățirea accesibilității și a 
calității tehnologiei informației și comunicațiilor; 06 Nediscriminare. OS 
1 contribuie la atingerea temelor orizontale: dezvoltare durabilă, 
egalitate de șanse și nediscriminare, utilizarea TIC și contribuția la 
dezvoltarea de competențe digitale. OS 1 este corelat cu A.I.1, AI.2, 
AI.3, AI.4, A.I.5, A.I.6 și A.I.7. și contribuie la obținerea indicatorului de 
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realizare 4S129 = 345 persoane, a indicatorului de rezultat imediat 4S116 
și 4S44, sprijinind realizarea PI10.iv. și O.S 6.13.  

Acordarea de sprijin financiar pentru minim 13 micro-granturi pentru 
afacerile deschise cu scopul dezvoltării și implementării planurilor de 
afaceri selectate și crearea a minimum 65 noi locuri de muncă; OS 2 
corespunde Etapei 2 și anume sprijinirea implementării planurilor de 
afaceri selectate în cadrul pr, fiind în strânsă legătură cu activitățile și 
rezultatele de output prevăzute. OS 2 contribuie la atingerea temelor 
secundare: 02 Inovare socială, 05 Îmbunătățirea accesibilității și a 
calității tehnologiei informației și comunicațiilor; 06 Nediscriminare. OS 
2 contribuie la atingerea temelor orizontale: dezvoltare durabilă, 
egalitate de șanse și nediscriminare, utilizarea TIC și contribuția la 
dezvoltarea de competențe digitale. OS 1 este corelat cu A.II.1 și A.II.2. 
și contribuie la obținerea indicatorului de realizare 4S129 = 345 
persoane, a indicatorului de rezultat imediat 4S116 și 4S44, sprijinind 
realizarea PI10.iv. și O.S 6.13.  

Asigurarea sustenabilității pentru un număr de minim 13 planuri de 
afaceri, OS 3 corespunde Etapei 3 și anume asigurarea sustenabilității 
planurilor de afaceri în timpul perioadei de implementare a proiectului. 
OS 3 contribuie la atingerea temelor secundare: 02 Inovare socială, 05 
Îmbunătățirea accesibilității și a calității tehnologiei informației și 
comunicațiilor; 06 Nediscriminare. OS 3 contribuie la atingerea temelor 
orizontale: dezvoltare durabilă, egalitate de șanse și nediscriminare, 
utilizarea TIC și contribuția la dezvoltarea de competențe digitale și OS 
1 este corelat cu A.III.1 și contribuie la obținerea indicatorului de 
realizare 4S129 = 345 persoane, a indicatorului de rezultat imediat 4S116 
și 4S44, sprijinind realizarea PI10.iv. și O.S 6.13. 

Justificarea necesității / 

probleme abordate 

Proiectul vine cu soluții la problemele cu care se confruntă astăzi tinerii 
și anume inserția pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare care 
în majoritate nu-și găsesc un loc de muncă imediat după absolvire, iar 
dacă îl găsesc ocupă funcții neadecvate studiilor și în neconcordanță cu 
diplomele obținute. Șomajul ridicat (10%) în rândul tinerilor își are 
justificarea în faptul că tranziția de la școală la piața muncii este un 
proces îndelungat. În plus, lipsa competențelor-cheie și a informației cu 
privire la dinamica pe piața muncii a domeniului în care se pregătesc, 
cât și la oportunitățile existente determină foarte mulți tineri să își 
irosească potențialul, îndreptându-se către domenii neadecvate 
pregătirii lor, crescând astfel inutil concurența pentru acestea. 
Nealinierea programelor universitare cu cerințele angajatorilor conduce, 
de asemenea, pe piața muncii la discrepanțe între ce se dorește în piață 
și ce există, adică tineri teoreticieni care nu-și găsesc aplicabilitatea în 
piața cererii și ofertei de muncă. Doar parteneriate solide între mediul 
universitar și academic, camere de comerț, ONG-uri și alte entități care 
pot facilita legături între oameni de afaceri, specialiști în diferite 
domenii și studenți ce urmează a se integra pe piața muncii, pot aduce 
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viziune și claritate în următorii ani atât la nivel micro pentru afacerile 
lor cât și la nivel macro prin crearea unor parteneriate dinamice 
facilitând astfel dezvoltarea, inovarea și implicit creșterea economică. 
Modulele cursului de antreprenoriat au fost astfel concepute încât să 
acopere toate nevoile de învățare în toate domeniile conexe 
antreprenoriatului (dezvoltare durabilă, management financiar, politici 
inclusive de RU, comunicare și negociere în afaceri). 

Măsuri principale Planificarea și derularea campaniilor de informare online și offline; 
Selecție, recrutare, înregistrare și monitorizare grup țintă; 
Organizarea și derularea cursurilor de formare în antreprenoriat; 
Organizarea concursului de planuri de afaceri în vederea selecției celor 
minimum 13 planuri de afaceri finanțabile; 
Organizarea și efectuarea stagiilor de practică pentru viitorii 
antreprenori; 
Derularea activității de consiliere / consultanță / mentorat; 
Înființarea firmelor și demararea afacerilor; 
Decontarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri (75% - 
prima tranșă + 25% a doua tranșă); 
Monitorizarea afacerilor înființate în cadrul proiectului; 
Monitorizarea sustenabilității planurilor de afaceri înființate în cadrul 
proiectului și dezvoltarea de mecanisme de susținere și de promovare a 
întreprinderilor finanțate în cadrul proiectului; 
Planificarea, monitorizarea și raportarea implementării proiectului. 

Studii existente - 

Valoare estimată 9.686.057,27 lei  

Posibile surse de finanțare Programul Operațional Capital Uman  

Perioada estimată de 

implementare 

30 luni - 2021-2023 

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE PRAHOVA 

OG II. (2) - Proiectul nr. ID 140996 

Titlul proiectului: Tehnoprenor - competențe și abilități antreprenoriale 

Scopul proiectului Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și 
non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la 
activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare / inovare, 
cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 
conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 

Obiective specifice Îmbunătățirea competențelor antreprenoriale pentru un număr de 342 
de studenți din Regiunile de Dezvoltare Centru, Sud Muntenia, Sud-Est, 
prin organizarea unui program de formare antreprenorială cu o durată de 
40 ore, program în urma căruia participanții vor dobândi cunoștințe și 
abilități practice în domeniile managementul afacerii, marketing și 
management financiar-contabil. Pe parcursul programului de formare 
antreprenorială, fiecare participant va fi susținut pentru elaborarea unui 
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plan de afaceri, utilizând ca linii directoare principiile „lean start-up” 
(cea mai eficientă modalitate de validare și dezvoltare a unei idei de 
afaceri), utilizând structura “Business Model Canvas”, aspecte ce 
reprezintă elemente de valoare adaugată, cu caracter inovativ, în 
contextul celor mai noi strategii pentru dezvoltare a unui start-up 
utilizate la nivel internațional. Prin atingerea OS1, un număr de 342 de 
studenți vor dobândi cunoștințe și abilități antreprenoriale ce vor facilita 
integrarea pe piața muncii. 

Identificarea în etapa I a celor mai bune 18 planuri de afaceri ce vor 
primi finanțare, prin derularea unui proces riguros de evaluare ce vizează 
analizarea de către o echipă de specialiști a tuturor planurilor de afaceri 
înscrise și intervievarea potențialilor antreprenori. Procesul urmărește 
atât evaluarea calitativă a planurilor de afaceri, cât și viziunea, 
motivația și credibilitatea viitorilor antreprenori. Prin atingerea OS2, se 
asigură selecția pentru finanțare a unui mix dintre cele mai bune 18 
planuri de afaceri și cei mai bine pregătiți 18 studenți cu inițiative 
antreprenoriale. 

Dezvoltarea cunoștințelor practice a celor 18 antreprenori ale căror 
planuri de afaceri au fost selectate pentru finanțare și a celor 3 
antreprenori aflați pe lista de rezervă, prin participarea acestora la stagii 
de practică cu o durată de 40 de ore, desfășurate în cadrul unor 
întreprinderi a căror activitate economică face parte din aceeași grupă 
CAEN cu cea a start-up-urilor selectate pentru finanțare, aparținând 
sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC 
și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. În completarea 
cunoștințelor dobândite în etapa de formare, studenții antreprenori vor 
beneficia de consultanță și mentorat pentru îmbunătățirea planurilor de 
afaceri. Prin atingerea OS3, cei 18 antreprenori vor fi într-un contact mai 
strâns cu domeniul afacerilor și vor fi mult mai bine pregătiți pentru 
înființarea start-up-urilor. 

Dezvoltarea a 18 afaceri în Regiunea de Dezvoltare Centru, Sud 
Muntenia, Sud-Est prin furnizarea de asistență pentru demersurile de 
înființare a afacerilor, decontarea sumelor aferente implementării 
planurilor de afaceri selectate și monitorizarea funcționării și dezvoltării 
afacerilor finanțate pe durata de 12 luni. La finalul celor 12 luni necesare 
atingerii OS4, cei 18 studenți antreprenori vor avea înființate 18 afaceri 
funcționale, ce au beneficiat de un ajutor de minimis cumulat de 
aproximativ 1,3 milioane de euro și vor avea formate atât fluxurile de 
lucru cât și baza de clienți necesare menținerii și creșterii afacerii. 

Asigurarea în etapa de implementare a proiectului a sustenabilității celor 
18 afaceri înființate în cadrul proiectului prin activități continue de 
monitorizare tehnică și financiară, pe o perioadă de 6 luni de la 
finalizarea implementării planului de afaceri. Activitățile de 
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monitorizare pentru asigurarea sustenabilității vor continua pentru o 
perioadă de cel puțin 9 luni după finalizarea implementării proiectului 
pentru minim 70% din afacerile finanțate. Scalarea și asigurarea 
transferabilității rezultatelor obținute în cadrul proiectului vor fi 
realizate prin intermediul unor parteneriate cu mediul de afaceri din 
Regiunile de Dezvoltare Centru, Sud Muntenia, Sud-Est, ce vor sprijini 
diseminarea și valorificarea bunelor practici la nivel local și regional. Prin 
intermediul OS5, operatorul de grant și cei 18 antreprenori se vor 
asigura, prin activități de monitorizare a indicatorilor asumați în planul 
de afaceri, de respectarea condițiilor privind ajutorul de minimis ce 
trebuie îndeplinite în perioada de sustenabilitate. 

Justificarea necesității / 

probleme abordate 

Complexitatea activității de antreprenor este o problemă de interes 
general și reprezintă o preocupare pentru factorii decizionali. 
Necesitatea de a încuraja spiritul antreprenorial al studenților a apărut 
ca urmare a înțelegerii faptului că acesta generează afaceri profitabile 
și cu mare capacitate de adaptabilitate la nevoile economiei. 
Antreprenoriatul este un factor major de creștere economică, inovare, 
competitivitate, ocupare a forței de muncă și integrare socială, fiind de 
mult timp susținut la nivel european. În prezent, promovarea și 
consolidarea antreprenoriatului reprezintă una dintre cele mai 
importante metode de abordare a problemelor economice ale 
comunităților, dar și o soluție pentru recenta încetinire a creșterii 
economice înregistrată în multe state membre ale UE. În vederea 
identificării problemelor cu care se confruntă studenții - potențiali 
antreprenori din România, exceptând zona București-Ilfov, a fost realizat 
un studiu de fundamentare al proiectului în cadrul căruia au participat 
170 de persoane și care cuprinde date relevante privind identificarea 
studenților interesați să își deschidă o afacere. Totodată, studiul a 
surprins și profilul persoanelor interesate să își deschidă o afacere în 
România, exceptând zona București-Ilfov. 
Proiectul „Tehnoprenor - Competențe și abilități antreprenoriale” își 
propune să rezolve problemele identificate în urma Analizei de nevoi 
pentru 342 studenți și să crească gradul de ocupare și de inițiative 
antreprenoriale pentru studenți prin diminuarea sau chiar eliminarea 
barierelor ce stau în calea procesului antreprenorial, utilizând o serie de 
activități integrate și etapizate. Astfel, proiectul va contribui la 
consolidarea a patru piloni de o importanță considerabilă: educație 
antreprenorială, finanțare, sprijin coordonat și promovarea culturii 
antreprenoriale pentru studenți. Prin intermediul proiectului, 342 de 
potențiali antreprenori vor beneficia de cursuri de formare 
antreprenorială, în urma cărora vor dobândi cunoștințele necesare 
pentru înființarea și gestionarea unei afaceri. Acestea vor fi 
complementate și de dezvoltarea cunoștințelor și abilităților practice a 
minim 342 studenți viitori antreprenori sprijiniți, ce vor participa la stagii 
de practică și vor beneficia de servicii de mentorat și consultanță care 
să completeze cunoștințele dobândite la cursul de antreprenoriat. De 
asemenea, o altă problemă majoră identificată, vizată și de proiect este 
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lipsa finanțării, astfel prin intermediul proiectului un număr de  studenți 
vor fi sprijiniți în vederea demarării afacerii și creării unor locuri noi de 
muncă. Pentru asigurarea sustenabilității și performanțelor continue a 
întreprinderilor înființate, studenții antreprenori vor beneficia de 
monitorizare. 

Măsuri principale Organizarea unei campanii de promovare a programului de susținere a 
antreprenoriatului și informarea potențialilor participanți; 
Derularea procesului de selecție a grupului țintă ce va participa la 
cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială; 
Derularea programului de formare antreprenorială; 
Evaluarea și selecția planurilor de afaceri în vederea finanțării; 
Organizarea stagiilor de practică pentru viitorii antreprenori; 
Furnizarea de servicii personalizate de mentorat și consultanță pentru 
persoanele selectate în vederea demarării implementării planurilor de 
afaceri, în completarea cunoștințelor dobândite în etapa de formare; 
Înființarea și demararea funcționării afacerilor; 
Decontarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri 
selectate; 
Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate; 
Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri. 

Studii existente - 

Valoare estimată 9.684.750,93 lei  

Posibile surse de finanțare Programul Operațional Capital Uman  

Perioada estimată de 

implementare 

30 luni - 2021-2023 

 

OG III. Creșterea contribuției echitabile a județului Prahova la realizarea țintei de 

decarbonizare a României și îmbunătățirea calității mediului 

 

OMV PETROM 

OG I. (1) Program nr.  

Titlul proiectului:  

Scopul programului Îndeplinirea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală și a Planului 
Teritorial de Tranziție Justă a județului Prahova 

Obiective specifice  

Justificarea necesității / 

probleme abordate 

 

Măsuri principale Domenii de dezvoltare: 
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 Utilizarea gazului natural în transport cu componentă de 
biometan (Gaz Natural Comprimat, Gaz Natural Lichefiat) ; 

 Încurajarea investițiilor în producția de biocombustibili avansați 
împreună cu integrarea sectorului agricol prin promovarea 
economiei circulare cu beneficii legate de îmbunătățirea 
securității in procesul aprovizionării cu materii prime, prin 
utilizarea biomasei locale si încurajarea fermierilor prin 
deschiderea unor noi piețe pentru producția agricola, stimularea 
creșterii economice si crearea de locuri de munca; 

 Promovarea investițiilor în capacități noi de producție a energiei 
din resurse regenerabile, cu emisii reduse de carbon cum ar fi 
panourile solare, inclusiv pentru clădiri (rooftop), precum și 
oportunități de dezvoltare în domeniul hidrogenului verde; 

 Încurajarea operatorilor economici în realizarea de activități cu 
impact major asupra mediului (ex.: decontaminare sol, plantare 
perdele vii cu copaci inteligenți); 

 Promovarea investițiilor in proiecte de captare și stocare carbon; 
 Promovarea reconversiei profesionale, a parteneriatelor pentru 

cercetare, dezvoltare, inovare, a studiilor de reconversie 
tehnologica, precum și a parteneriatelor public- private; 

 Încurajarea investițiilor care au ca obiect îmbunătățirea 
eficienței energetice și reducerea emisiilor cu impact în sectorul 
energetic și transformarea acestuia într-un sector sustenabil 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de finanțare  

Perioada estimată de 

implementare 

2021 - 2027 

 

KAZMUNAYGAS INTERNATIONAL 

OG III. (1) Proiect nr.  

Titlul proiectului: REABILITARE VEGA   

Scopul programului  

Obiective specifice Reabilitare batale aflate pe amplasamentul rafinariei Vega: 
Cantitati conform ultimelor studii: 195.800 mc gudron acid si ape 
contaminate; 57.450 mc sol contaminat 

Justificarea necesității / 

probleme abordate 

14 batale (7-20) ocupand o suprafata de aprox. 83.000 mp 
Gudroane acide și reziduuri petroliere rezultate din procesul de 
productie al rafinariei de la punerea in functiune (1905) si pana la 
privatizare (1999); 
Depozitare sistata la 31.12.2006 
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KMGI a finalizat tratarea deseurilor si solului contaminat din batal 18, in 
prezent se lucreaza la batalele 16&17 
Beneficii pentru comunitate: 

 Se elimina sursa de poluare reprezentata de batale in ceea ce 
priveste aer, emisii si mirosuri; 

 Suprafata de teren recuperata poate fi utilizata pentru un parc 
panouri voltaice – energie verde pentru comunitate. 

Ajutor necesar din partea Autoritatilor: 
 Suport in relatia cu autoritatile locale pentru obtinerea actelor 

de reglementare si aprobarilor necesare; 
 Suport in diseminarea informatiilor catre comunitatile locale a 

stadiului implementarii proiectului si rezultatelor acestuia; 
 Suport pentru obtinerea de finantari nerambursabile pentru 

finalizarea proiectului. 
Măsuri principale Proiecte sustenabile de mediu propuse pentru implementare in 2021 

 Panouri fotovoltaice pentru unități de învățământ – scop: 
eficiență energetică, cheltuieli administrative diminuate, 
educarea comunității de elevi pe teme de sustenabilitate 

 Liceul Tehnologic Lazăr Edeleanu Ploiești 
 Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiești 
 Școala Gimnazială Blejoi 

Suprafață 20 de hectare 
 Pădurea – un proiect de mediu emblematic, între rafinăria Vega 

și comuna Blejoi – un spațiu de recreere pentru întreaga 
comunitate – Ploiești și zonele învecinate 

 Terenul urmează să fie convertit din pășune în zonă destinată 
împăduririi, documentația de transmis de primărie către 
Ministerul Agriculturii 

 Parteneriat  pe termen lung, 2 sesiuni anuale de plantare, cu  
participareaangajaților KMGI, autorităților, voluntarilor din 
comunitatea Prahova 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de finanțare  POTJ 

Perioada estimată de 

implementare 

2021 - 2027 

OG III. (2) Proiect nr.  

Titlul proiectului: Stație nouă de epurare a apelor uzate din rafinări 

Scopul programului Diminuarea riscului de poluare accidentală a oraşului Ploieşti, pe traseul 
canalizării exterioare dintre rafinăria Vega şi staţia de epurare 
Corlatesti, în caz de condiţii meteo nefavorabile (ploi abundente). 

Obiective specifice  
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Măsuri principale Proiectul constă în achiziţia şi montajul în rafinăria Vega a unei staţii de 
epurare apă industrială, care să funcţioneze în condiţii optime şi la 
parametrii prescrişi de NTPA 001, în toate regimurile concrete de debit. 

OG III. (3) Proiect nr.  

Titlul proiectului: Incinerator instalație Bitum 

Scopul programului  

Obiective specifice 
Captare şi stocare CO2 pe amplasamentul rafinăriei Vega (reducerea 
amprentei de carbon; fabricarea hidrogenului albastru - CCS). 
Asigurarea energiei electrice şi termice din surse regenerabile pentru 
staţiile de distribuţie carburant din judeţul Prahova (montat panouri 
fotovoltaice şi a pompelor de căldură). 

Măsuri principale Proiectul constă în achiziţia şi montajul unui incinerator la instalaţia 
Bitum din rafinăria Vega pentru eliminarea disconfortului olfactiv în 
atmosferă, generat în urma procesului de producţie a bitumului. 

OG III. (4) Proiect nr.  

Titlul proiectului: Stații de încărcare a autovehiculelor electrice 

Scopul programului  

Obiective specifice  

Măsuri principale Stații de încărcare a autovehiculelor electrice 

OG III. (5) Proiect nr.  

Titlul proiectului: Amenajarea corespunzătoare a punctelor de returnare deșeuri de ambalaje 

Scopul programului  

Obiective specifice  

Măsuri principale Amenajarea corespunzătoare a punctelor de returnare deşeuri de 
ambalaje în vederea implementării (dpdv SU -Mediu), în staţiile de 
distribuţie carburant DWS din judeţul Prahova, a sistemului de garanție-
returnare, denumit în continuare SGR, aplicabil pentru ambalaje primare 
nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 
l și 3 l inclusiv, utilizate pentru a introduce pe piaţa naţională bere, 
mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi 
fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale şi ape 
de băut de orice fel, vinuri şi spirtoase; buget: nr. puncte x cost 
amenajate/punct  A se vedea distanţa minimă de amplasare a acestor 
puncte faţă de punctele de descărcare carburant/alimentare 
autovehicule. 

OG III. (6) Proiect nr.  

Titlul proiectului: Centre tehnice de învățare și perfecționare 

Scopul programului  
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Obiective specifice  

Măsuri principale - Invățământ dual 
- Calificare si recalificare 

 

PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC 

OG III. (1) Proiect nr.  

Titlul proiectului: Dezvoltare Parc industrial Bărcănești 

Scopul programului Viabilizarea parcului industrial 

Obiective specifice Asigurarea de locuri de muncă pe plan local 
Crearea condițiilor de dezvoltare a IMM-urilor 
Stimularea investițiilor directe 

Justificarea necesității / 

probleme abordate 

Este nevoie de: 
- Asigurarea infrastructurii de transport li a rețelelor de utilități din parc 

în conformitate cu lege aparcurilor industriale 
- Asigurarea funcționării investițiilor realizate de rezidenții parcului 

industrial 
- Asigurarea distribuției/furnizării de gaz enaturale necesare 

funcționării investițiilor realizate de rezidenții parcului industrial 
Măsuri principale a. Proiect – Tramă stradală interioară și asigurarea utilităților aferente 

b. Proiecte - Alimentare cu energie electrică și racordarea la rețeaua 
electrică a parcului industrial 
c. Proiecte - Alimentare cu apă potabilă a rezidenților din parc 
d. Proiecte – alimentare cu gaze naturale rețea interioară 

Studii existente a. CU 
b. CU + PT 

Valoare estimată a. 12.200.000 lei 
b. 1.500.000 lei 
 

Posibile surse de finanțare a. Fonduri europene guvernamentale, parteneriate, împrumuturi, 
fonduri proprii 
b. Fonduri proprii, alte fonduri 
c. Fonduri europene guvernamentale, parteneriate, împrumuturi, 
fonduri proprii 
d. Fonduri europene guvernamentale, parteneriate, împrumuturi 

Perioada estimată de 

implementare 

a. 2021 – 2025 
b. 2021 
c. 2021 – 2025 
d. 2022 - 2023 

PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC 

OG III. (2) Proiect nr.  

Titlul proiectului: Dezvoltare Parc industrial Ciorani 
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Scopul programului Viabilizarea parcului industrial 

Obiective specifice Asigurarea de locuri de muncă pe plan local 
Crearea condițiilor de dezvoltare a IMM-urilor 
Stimularea investițiilor directe 

Justificarea necesității / 

probleme abordate 

Este nevoie de: 
- Asigurarea infrastructurii necesare circulației în interiorul parcului 

industrial 
-  Furnizarea energiei electrice necesare funcționării investițiilor 

realizate în parc 
- Furnizarea necesarului de gaz enaturale necesare funcționării 

investițiilor realizate în parcul industrial 
Măsuri principale a. Proiect – Construire drum acces, drumuri interioare, sistem de apărare 

contra incendilor 
b. Proiect - Alimentare cu energie electrică și racordarea la rețeaua 
electrică a parcului industrial 
c. Proiect – Extindere distribuție gaze naturale în comuna Ciorani 
d. Proiect – Alimentare cu apă potabilă 

Studii existente a. CU + PTE 
b. Studiu soluție 
c. SF + CU 

Valoare estimată a. 15.700.000 lei 
c. 3.000.000 lei.  

Posibile surse de finanțare a. Fonduri europene guvernamentale, parteneriate, împrumuturi 
b. Fonduri europene guvernamentale, parteneriate, împrumuturi 
c. Fonduri europene guvernamentale, parteneriate, împrumuturi, 
fonduri proprii 
d. Fonduri europene guvernamentale (prin implicarea Primăriei Ciorani), 
parteneriate, împrumuturi 

Perioada estimată de 

implementare 

a. 2022 – 2023 
b. 2021 
c. 2022 – 2023 
d. 2022 - 2023 

 

SACET PLOIEȘTI 

OG III. (1) Proiect nr.  

Titlul proiectului: Reabilitare rețele termice primare/secundare 

Scopul programului Creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană 

Obiective specifice Reducerea pierderilor de căldură 
Reducerea intensității emisiilor de carbon din industrie 
 

Justificarea necesității / 

probleme abordate 

Este nevoie de: 
- Înlocuirea capacităților existente de producție a energiei electrice din 

surse convenționale 
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Măsuri principale Reabilitare rețele termice primare 
Reabilitare tronsoane prioritare de rețele termice primare 
Reabilitare rețele termice secundare 
Modernizarea stației 
Realizare aunei instalații de valorificare a deșeurilor rezultate în cadrul 
instalației MBT existentă 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de finanțare  

Perioada estimată de 

implementare 

 

SACET PLOIEȘTI 

OG III. (2) Proiect nr.  

Titlul proiectului: Modernizare și digitalizare a sistemului SACET Ploiești 

Scopul programului Optimizarea producției de energie termică și electrică a CET Brazi 

Obiective specifice SCADA CET – asigurarea conducerii optime și monitorizării 
echipamentelor și instalațiilor  

Justificarea necesității / 

probleme abordate 

Este nevoie de reducerea pierderilor de căldură și a pierderilor masice, 
implicit a emisiilor de CO2 

Măsuri principale Modernizare și digitalizare noduri de rețea 
Identificarea teritoriilor afectate pentru o tranziție justă 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de finanțare  

Perioada estimată de 

implementare 

 

 

OG VI. Dezvoltarea de comunități durabile și solidare în județul Prahova care valorifică 

eficient oportunitățile de dezvoltare prin colaborare și parteneriat 

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE PRAHOVA 

OGVI (1) - Proiectul nr.  

Titlul proiectului: PROSME - Promotion of RO3 SMEs through Enterprise Europe Network din 

programul COSME Enterprise Europe Network (EEN) 
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Scopul proiectului Sprijin intensiv pentru inovare și internaționalizare adresat IMM-urilor. 

Obiective specifice - Creșterea competitivității IMM-urilor pe piața europeană și pe piețe 
internaționale; 
- Îmbunătățirea accesului IMM-urilor la pieţe, în particular în spaţiul 
intra-comunitar, dar şi la nivel global; 
- Dezvoltarea capacității de internaționalizare a IMM-urilor din Regiunea 
Sud Muntenia prin conștientizarea nevoilor și posibilităților de inovare; 
îmbunătăţirea condiţiilor cadru privind competitivitatea şi 
sustenabilitatea întreprinderilor europene; 
- Sprijinirea IMM-urilor din Regiunea Sud Muntenia în accesarea diverselor 
programe cu finanțare europeană, în special Horizon 2020; 
- Promovarea antreprenoriatului şi a culturii antreprenoriale. 

Justificarea necesității / 

probleme abordate 

Pentru a contribui la consolidarea competitivității şi a durabilității 
întreprinderilor din Uniunea Europeană, pentru sprijinirea IMM-urilor 
existente, încurajarea culturii antreprenoriale, promovarea dezvoltarii 
IMM-urilor, progresul societății cunoaşterii şi dezvoltarea bazată pe 
creştere economică echilibrată, Comisia Europeană a instituit un 
Program privind Competitivitatea Întreprinderilor şi IMM-urilor 
(„Programul COSME“). 
Comisia Europeană este responsabilă de aplicarea programului COSME, 
implementarea efectivă fiind parțial delegată Agenției Executive pentru 
IMM-uri (EASME), în timp ce instrumentele financiare au fost încredințate 
Fondului European de Investiții (FEI). Conform Regulamentului UE nr 
1287/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea 
Programului pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor 
Mici şi Mijlocii (COSME), a fost înființat Comitetul COSME, care va asista 
Comisia Europeană în implementarea acestui program. Comitetul COSME 
este format din membri ai tuturor celor 28 de State Membre ale Uniunii 
Europene, cu drept deplin de vot în adoptarea deciziilor la nivelul 
Comitetului, şi din reprezentanţi ai altor ţări candidate sau terţe, aflate 
în stadii diferite de asociere la Uniunea Europeană, fără drept de vot în 
cadrul Comitetului, dar care participă în program. 

Măsuri principale Acţiunile generale sprijinite prin Programul COSME urmăresc optimizarea 
sinergiilor cu alte programe de sprijin ale Comisiei Europene, precum 
Horizon 2020, Instrumentul de Parteneriat şi Fondurile Structurale şi de 
Investiţii (ESIF), în particular în ceea ce priveşte: internaţionalizarea, 
antreprenoriatul, valorificarea economică a ideilor de afaceri 
inovatoare, crearea de noi întreprinderi, crearea de noi modele de 
afaceri, capacităţi avansate pentru dezvoltarea de produs / servicii, 
capacitatea IMM-urilor de a se angaja în extinderea pe pieţele regionale, 
naţionale şi internaţionale, dezvoltarea de produse şi servicii IT, comerţ 
electronic,investiţii în cercetare-inovare, transfer tehnologic, 
networking, clustere, tehnologii generice esenţiale (KETs). 
Măsurile specifice implementate la nivel de partener sunt: - Informare și 
sprijin pentru internaționalizarea companiilor; - constituire bază de date 
oportunități de afaceri; - organizarea de forumuri și parteneriate de 
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afaceri cu parteneri din rețea; - transfer tehnologic și de bune practici; 
- contribuții la constituire rețea europeană. 

Studii existente  

Valoare estimată  

Posibile surse de finanțare 40% aport propriu; 
60% susținere din fonduri europene prin programul COSME  Enterprise 
Europe Network. 

Perioada estimată de 

implementare 

2022 - 2027 
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ANEXA 3. Chestionar UAT-uri 

 

 
 

Proiect “Elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a 
Județului Prahova pentru perioada 2021 - 2027”, cod SIPOCA 

542/cod SMIS 126115 

CHESTIONAR 

UAT-uri Județul PRAHOVA 

 

IV. DIRECȚII STRATEGICE PENTRU JUDEȚUL PRAHOVA PENTRU 
PERIOADA 2021 – 2027 

 

Sunt de menționat, cu titlu informativ, Propunerile Ministerul Fondurilor Europene 
pentru următorul exercițiu financiar 2021 – 2027 în România: 

1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 

2. Programul Operațional Transport (POT) 

3. Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID) 

4. Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS) 

5. Programul Operațional Capital Uman (POCU) 

6. Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 
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7. Programul Operațional de Dezvoltare Teritorială Integrată (multifond) 
(PODTI) 

8. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 
POR) 

9. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT) 

 

Q18. Care considerați că ar trebui să fie principalele 3 – 5 priorități pentru 
continuarea procesului de dezvoltare durabilă a județului Prahova în următorii 7 ani? 

 

 

Q19. Care considerați că ar trebui să fie principalele 3 – 5 priorități pentru 
continuarea procesului de dezvoltare durabilă a UAT-ului dumneavoastră, în 
următorii 7 ani? 

 

 

Q20. Care considerați că sunt principalele tipuri de riscuri în perioada 2021 – 2027 
privind activitatea de implementare a strategiei de dezvoltare durabilă, pentru:  
 

Riscuri Consiliul 
Județean 

UAT 

Instabilitatea cadrului legislativ dedicat ☐ ☐ 
Instabilitatea guvernamentală ☐ ☐ 
Suprareglementare/proceduri necorelate ☐ ☐ 
Managementul strategic deficitar ☐ ☐ 
Resurse umane alocate deficitar ☐ ☐ 
Managementul relațiilor interne, instituționale  ☐ ☐ 
Managementul relațiilor interinstituționale ☐ ☐ 
Managementul documentelor  ☐ ☐ 
Financiar – resurse insuficiente ☐ ☐ 
Corupția ☐ ☐ 
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Crize (situații de urgență, recesiune, etc.) ☐ ☐ 
Instrumente IT necorelate/inexistente ☐ ☐ 
Alte tipuri (menționați)  

 
 

*Notă: trebuie selectate cel puțin 2 opțiuni și cel mult 10  
 
Q21. Ce măsură considerați că este necesară pentru ca aplicarea Strategiei de 
Dezvoltare Durabilă a Județului Prahova să aibă rezultate mai bune? 
 

Aplicarea 
unui plan de 
monitorizare 

a 
implementării 
și adoptarea 
de măsuri 
rapide de 
ajustare 

Întâlniri 
frecvente 

ale 
responsabil

ilor 

Intensificare
a 

comunicării 

Participarea 
personalului 
implicat la 
cursuri de 
formare în 
domeniu 

Gândirea 
unui sistem 
de sancțiuni 

Altceva 
............. 

 
☐ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Q22. Care credeți că ar fi cea mai potrivită măsură pentru eficientizarea tuturor 
tipurilor de comunicare din interiorul UAT în relația acestuia cu factorii terți 
(societate civilă, mass-media, alte ministere, reprezentanți externi, etc.) ? 
 

Transparența  O platformă 
virtuală integrată 

Evaluarea 
permanentă a 
riscurilor de 

imagine 

Înlăturarea rapidă a 
blocajelor 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Altele ...... 

 

Q23. Credeți că ar fi util ca viitoarea strategie de dezvoltare durabilă a județului 
Prahova să propună măsuri care să permită maximizarea beneficiilor/oportunităților 
aduse de/prin Pactul Ecologic European (inclusiv Tranziția Justă, Planul de Acțiune 
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pentru Economie Circulară și Noua Strategie Industrială pentru o Europă Verde, 
digitală și competitivă)? 

 

Da Nu Nu știu 

☐ ☐ ☐ 

 

Q24. Propuneți 2-3 proiecte la nivel UAT/Județean ce pot contribui la atingerea celor 
5 obiective strategice asumate la nivel european pentru perioada 2021 – 2027  

Obiective strategice 2021 - 2027 
Tip de proiect la nivel 

de UAT 

Tip de proiect la 
nivel de Consiliu 

Județean 

O Europă mai inteligentă, prin 
inovare, digitalizare, transformare 
economică și sprijinirea 
întreprinderilor mici și mijlocii 

  

  

  

O Europă mai verde, fără emisii 
de carbon, punerea în aplicare a 
Acordului de la Paris și investiții în 
tranziția energetică, energia din 
surse regenerabile și combaterea 
schimbărilor climatice 

  

  

  

O Europă conectată, cu rețele 
strategice de transport și digitale 
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O Europă mai socială, pentru 
realizarea pilonului european al 
drepturilor sociale și sprijinirea 
calității locurilor de muncă, a 
învățământului, a competențelor, 
a incluziunii sociale și a accesului 
egal la sistemul de sănătate 

  

  

O Europă mai apropiată de 
cetățenii săi, prin sprijinirea 
strategiilor de dezvoltare conduse 
la nivel local și a dezvoltării 
urbane durabile în UE 

  

  

  

 

Q25. Alte comentarii: 

 

 

Vă mulțumim pentru sprijin! 

Cu deosebită stimă, 

Consiliul Județean Prahova, cu sprijinul S.C. Public Research S.R.L.  
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ANEXA 4. Chestionar părți interesate 

 

 
 

Proiect “Elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a 
Județului Prahova pentru perioada 2021 - 2027”, cod SIPOCA 

542/cod SMIS 126115 

CHESTIONAR 

PĂRȚI INTERESATE din Județul PRAHOVA 

 

IV. DIRECȚII STRATEGICE PENTRU JUDEȚUL PRAHOVA PENTRU 
PERIOADA 2021 - 2027 

Q7. Care considerați că ar trebui să fie principalele 3 – 5 priorități pentru continuarea 
procesului de dezvoltare durabilă a localității dumneavoastră, în următorii 7 ani?  

 

Q8. Care considerați că ar trebui să fie principalele 3 – 5 priorități pentru continuarea 
procesului de dezvoltare durabilă a județului Prahova în următorii 7 ani? 

 

Q9. Alte comentarii: 
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Vă mulțumim pentru sprijin! 

Cu deosebită stimă, 

Consiliul Județean Prahova, cu sprijinul S.C. Public Research S.R.L.  
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ANEXA 5. Chestionar cetățeni 

 
 

Proiect “Elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a 
Județului Prahova pentru perioada 2021 - 2027”, cod SIPOCA 

542/cod SMIS 126115 

CHESTIONAR 
CETĂȚENI din Județul PRAHOVA 

 

IV. DIRECȚII STRATEGICE PENTRU JUDEȚUL PRAHOVA PENTRU 
PERIOADA 2021 - 2027 

Q5. Care considerați că ar trebui să fie gradul de importanță a următoarelor tipuri de 
măsuri de dezvoltare durabilă a județului Prahova pentru perioada 2021 - 2027? 

Grad de importanță 

Foarte 
puțin 

import
ant 

Puțin 
importa

nt 

Import
ant 

Foarte 
importa

nt 

Nu 
știu/ 
Nu e 
cazul 

Sprijinirea dezvoltării sectorului IMM, cu 
precădere a celor bazate pe cunoaştere, 
în județ 

     

Diversificarea şi dezvoltarea sectorului 
agricol şi agro-alimentar în județ 

     

Eficientizarea consumului de energie şi 
promovarea utilizării resurselor 
regenerabile în județ 

     

Sprijinirea cercetării-dezvoltării-inovării 
în economie, la nivel de județ 
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Infrastructura informaţională şi de 
telecomunicaţii la nivel de județ 

     

Infrastructura de mediu din județ 
(puncte de colectare separată a 
deșeurilor, depozite de deşeuri, 
canalizare etc.) 

     

Protejarea şi conservarea mediului şi a 
biodiversităţii în județ (arii protejate, 
parcuri naturale, conservarea pădurilor, 
etc.) 

     

Reducerea vulnerabilităţii la riscuri şi 
adaptarea la schimbări climatice în 
județ (valuri de căldură, valuri de frig, 
reducerea producţiei agricole etc.) 

     

Promovarea incluziunii sociale şi 
combaterea sărăciei în județ  

     

Sprijinirea adaptabilităţii forţei de 
muncă, promovarea antreprenoriatului 
în județ 

     

Infrastructura educațională din județ 
(rețeaua de creșe, grădinițe, școli, 
licee, universități, etc.) 

     

Infrastructura de sănătate din județ 
(medic de familie, rețeaua de 
policlinici, spitale, etc.) 

     

Infrastructura culturală din județ 
(cinematograf, teatru, muzeu, etc.) 

     

Infrastructura de petrecere a timpului 
liber din județ (parcuri, grădini publice, 
locuri de joacă pentru copii, ștranduri, 
terenuri de sport, etc.) 

     

Infrastructura utilitară din județ (apă, 
canalizare, iluminat public, salubrizare, 
etc.) 

     

Infrastructura rutieră din județ (rețeaua 
de drumuri, străzi, trotuare, zone 
pietonale, piste pentru bicicliști, etc.) 

     

Habitatul și arhitectura urbană a 
județului (termoizolația clădirilor, 
aspectul clădirilor, rezistența cladirilor, 
etc.) 
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Siguranța personală și a bunurilor      

Alta, vă rugăm precizați:      

Alta, vă rugăm precizați:      

 

ALTE INFORMAȚII RELEVANTE ȘI UTILE 

Q4. Alte comentarii (puteți adăuga informații pe care le considerați relevante, dar pe 
care nu ați avut posibilitatea de a le preciza anterior): 

 

 

Vă mulțumim pentru sprijin! 

Cu deosebită stimă, 

Consiliul Județean Prahova, cu sprijinul S.C. Public Research S.R.L.  
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Anexa 6. COMITET DE COORDONARE STRATEGIE 

Entitate Rol 
Public Research - Expert 
elaborare strategii FACILITATOR  

CJ Prahova - Manager proiect COORDONATOR 

Președinte CJPH  

ADR Sud Muntenia Membru 

Direcția proiecte cu finanțare 
externă – CJ PH Membru 

Arhitect Șef- CJ PH Membru 

Direcția economică – CJ PH Membru 

Direcția tehnică – CJ PH Membru 

Direcția servicii și achiziții 
publice – CJ PH 

Membru 

Serviciul Informatică – CJ PH Membru 

ADI “Polul de Creștere Ploiești-
Prahova” 

Membru 

ADI “Parteneriatul pentru 
Managementul Deșeurilor 
Prahova” 

Membru 

ADI “Parteneriatul pentru 
Managementul Apei - Prahova” Membru 

Instituția Prefectului Prahova Membru 

APM Prahova Membru 

VEOLIA ENERGIE PRAHOVA SRL Membru 

Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență Prahova 

Membru 

Autoritatea Teritorială de 
Ordine Publică Prahova Membru 
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Compania de Servicii Publice și 
Energii Regenerabile Prahova Membru 

AER3 Ploiești Membru 

Serviciul de Transport Public 
Județean Membru 

Camera de Comerț și Industrie 
Prahova Membru 

Asociația pentru Promovarea și 
Dezvoltarea Turismului 
Prahova (APDT Prahova) 

Membru 

DGASPC Prahova Membru 

Inspectoratul Școlar Județean 
Prahova Membru 

Universitatea Petrol – Gaze 
Ploiești Membru 

Biroul Teritorial Ploiești al 
instituției Avocatului Poporului 

Membru 

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU 
OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ 
PRAHOVA 

Membru 

Uniunea Arhitecților din 
România - Filiala județeană 
Prahova 

Membru 

Direcția de Sănătate Publică 
Prahova Membru 

Direcția pentru Cultură 
Prahova Membru 

DIRECȚIA SILVICĂ PRAHOVA Membru 

Direcția Județeană de 
Statistică Prahova Membru 

CJ Prahova Membru 

CJ Prahova Membru 



 
 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

Competența face diferența! 

 
 www.poca.ro 494 

 

Public Research - Expert mediu 
și energie Persoană resursă 

Public Research - Expert 
planificare strategică Persoană resursă 

Public Research - Expert 
economie și energie Persoană resursă 
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Anexa 7. GRUP CONSULTATIV –DEZVOLTARE ECONOMICĂ, ENERGIE, TRANSPORTURI ȘI 
INFRASTRUCTURĂ 

 

Entitate Rol 

Public Research - Expert economie, 
energie 

FACILITATOR  

AER3 Ploiești Membru 

Parcul Industrial Prahova, Vălenii de 
Munte Membru 

Parcul Industrial Ploieşti Membru 

Parcul Industrial Mizil Membru 

Parcul Industrial Ciorani Membru 

Parcul Industrial Urlaţi Membru 

Parcul Industrial Bărcăneşti Membru 

Parcul Industrial Brazi Membru 

Parcul Industrial Plopeni Membru 

Parcul Industrial Breaza Membru 

Parcul Industrial Allianso Business Park Membru 

Parcul Industrial Allianso Development 
Park 

Membru 

Parcul Industrial Dibo Membru 

Parcul Industrial WDP Membru 

Parcul Industrial Primus 1 Membru 

Parcul Industrial Primus 2 Membru 

Direcția Agricolă Prahova Membru 

Direcția Județeană pentru Sport și 
Tineret Prahova Membru 

GAL Valea Teleajenului Membru 

GAL Dealurile Sultanului Membru 

GAL „Plaiurile Ramidavei“ Membru 

GAL „Meleagurile Cricovului“ Membru 
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VEOLIA ENERGIE PRAHOVA SRL Membru 

SC TECNITAL SRL Membru 

Lubricant Rom SRL Membru 

GAL Cricov-Provița Membru 

GAL Buzău-Prahova Membru 

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea 
Semințelor și Materialului Săditor 
Prahova 

Membru 

ROMCONVERT S.A. Membru 

Odo-stillos SRL Membru 

AIMMAIPE Ploiești Membru 

Haneido SRL Membru 

Uniunea Arhitecților din România - Filiala 
județeană Prahova 

Membru 

Asociația pentru Promovarea și 
Dezvoltarea Turismului Prahova (APDT 
Prahova) 

Membru 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură Prahova Membru 

Oficiul Judeţean pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale (OJFIR) PRAHOVA 

Membru 

Vision Engineering & Consultancy SRL Membru 

Wallahia Hub Membru 

Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Prahova Membru 

APSNE SUNE - Asociația Patronală Surse 
Noi și Regenerabile Membru 

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE 
PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE 
VALEA CĂLUGĂREASCĂ 

Membru 

Asociația FLAG Prahova (Tel: 0762 609 
685) piscicultura Membru 

Servicul Transport - CJ Prahova Membru 

Direcția Tehnică - Birou Drumuri și Poduri Membru 
Direcția Tehnică - Comp. Investiții 
publice Membru 
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Direcția Tehnică - Comp. Parteneriate Membru 

Public Research - Expert mediu și energie 
Persoană 
resursă 
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ANEXA 7 

 

Anexa 7. GRUP CONSULTATIV MEDIU ȘI SERVICII PUBLICE 

 

Entitate Rol 

Public Research - Expert 
mediu și energie FACILITATOR  

ADI “Parteneriatul pentru 
Managementul Deșeurilor 
Prahova” 

Membru 

ADI “Parteneriatul pentru 
Managementul Apei - Prahova” Membru 

ADI “Pol de Creștere - Ploiești” Membru 

Compania de Servicii Publice și 
Energii Regenerabile Prahova 

Membru 

Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență Prahova Membru 

APM Prahova Membru 
HIDRO Prahova Membru 

DIRECȚIA SILVICĂ PRAHOVA Membru 

GAL Valea Budureasca Membru 
GAL Colinele Prahovei Membru 

GAL „Plaiuri Prahovene“ Membru 

ASOCIAȚIA ECO NATURA 
COMUNITĂȚII BĂICOI Membru 
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ASOCIAȚIA PROFESORILOR DE 
BIOLOGIE DIN JUDEȚUL 
PRAHOVA "ECOTERRA" 

Membru 

Garda de Mediu Prahova Membru 

Asociația STOP Poluării 
Oraşului Ploieşti Membru 

Sistemul de Gospodărire a 
Apelor Prahova Membru 

ECOTIC – Stația de Reciclare 
Prahova Membru 

Vitalia Servicii Pentru Mediu 
Tratarea Deșeurilor S.R.L. Membru 

Centrul Meteorologic Regional 
Muntenia (C.M.R. Muntenia Membru 

Societatea de geografie din 
România – Filiala Prahova Membru 

Public Research - Expert 
economie, energie Membru 
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ANEXA 8 

 

Anexa 8. GRUP CONSULTATIV SOCIAL – SĂNĂTATE - EDUCAȚIE - CULTURĂ – TINERET - SPORT 

 

Entitate Rol 

Public Research - Expert 
planificare strategică FACILITATOR  

Compartiment Sănătate, 
Cultură, Învățământ, ONG, 
Turism - CJ Prahova 

Membru 

Direcția de Sănătate Publică 
Prahova Membru 

DGASPC Prahova Membru 

Inspectoratul Școlar Județean 
Prahova Membru 

Agenția Județeană pentru Plăți 
și Inspecție Socială Prahova Membru 

Biblioteca Județeană "Nicolae 
Iorga" 

Membru 

Muzeul Județean de Artă Membru 
Muzeul Județean de Istorie Membru 
Muzeul Județean de Științele 
Naturii 

Membru 

Direcția pentru Cultură Prahova Membru 
Centrul Județean de Cultură 
Prahova Membru 

Asociația de Sprijin a Copiilor 
Handicapați Fizic - FILIALA 
PRAHOVA 

Membru 

Asociația Viitorul Tinerilor Membru 

ASOCIAȚIA CÂMPINA CIVICĂ Membru 

Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Prahova 

Membru 

INSPECTORATUL TERITORIAL DE 
MUNCĂ PRAHOVA Membru 
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FUNDAȚIA COMUNITARĂ 
PRAHOVA (FCPH) Membru 

Direcția Județeană pentru Sport 
și Tineret Prahova Membru 

Fundația Zamolxes, Câmpina Membru 

Fundația Pancuantic Membru 

FUNDAȚIA "ESTUAR" , CENTRUL 
SOCIAL PLOIEȘTI 

Membru 

ASOCIAȚIA DIABETICILOR DIN 
PRAHOVA (membra FEDERAȚIEI 
ONG Muntenia) 

Membru 

Universitatea Petrol – Gaze 
Ploiești 

Membru 

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU 
OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ 
PRAHOVA 

Membru 

Concordia Școala de Meserii Membru 

Asociația Pro - Vita pentru 
Născuți și Nenăscuți 

Membru 

Concordia Servicii Sociale Membru 

Administrația Serviciilor Sociale 
Comunitare 4 Membru 

SPAS Câmpina Membru 

Uniunea Arhitecților din România 
- Filiala județeană Prahova Membru 

Liceul Tehnologic Administrativ 
și de Servicii "Victor Slăvescu", 
Municipiul Ploiești 

Membru 

COLEGIUL AGRICOL "GHEORGHE 
IONESCU-SISEȘTI" COMUNA 
VALEA CĂLUGĂREASCĂ 

Membru 

Public Research - Expert 
elaborare strategii 

Persoană 
resursă 

 

 


