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I. INTRODUCERE 

 
Fundament 

 

Subiectul modernizării administrației publice și al îmbunătățirii intervențiilor statului în 

societate, reprezintă o temă centrală a preocupărilor decidenților publici din România, 

generată în bună parte de existența deficiențelor structurale în funcționarea administrației 

publice semnalate inclusiv în cadrul recomandărilor specifice de țară formulate de Comisia 

Europeană pentru anii 2013 și 2014 și a căror remediere constituie obiectiv prioritar al 

Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice (SCAP) pentru perioada 2014-20201. 

Punerea în practică a priorităţii tematice „Consolidarea unei capacităţi administrative 

eficiente”, stabilită în Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) este susținută 

fundamental de Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA). Dezvoltarea 

capacităţii administrative se referă la un set de schimbări structurale şi de proces care 

permit guvernelor să îmbunătăţească formularea şi implementarea programelor în vederea 

obţinerii de rezultate sporite. Necesitatea de a investi în capacitatea instituţională este 

recunoscută de Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea, în acele state-membre 

unde performanţa socio-economică şi buna guvernare constituie câteva din principalele 

provocări ale perioadei de programare 2014-2020.  

În acest context, Guvernul României a identificat următoarele arii prioritare în care 

intervenţiile POCA sunt necesare şi pot avea cea mai mare valoare adăugată:  

 Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente;  

 Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și 

transparente; 

 Axa prioritară 3 – Asistență tehnică. 

 

1SCAP 2014-2020 este elaborată în contextul procesului de programare a fondurilor europene aferente perioadei 
2014 – 2020 și reprezintă condiționalitate ex-ante, așa cum este prevăzut în Regulamentul UE nr. 1303/2013, 
precum și în documentul intitulat Poziția Serviciilor Comisiei cu privire la dezvoltarea Acordului de Parteneriat 
și a programelor din România pentru perioada 2014-2020. 
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Obiectivul general al POCA este de a contribui la crearea unei administraţii publice mai 

eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti. 

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.  

Din această perspectivă, un demers vizat de Strategia pentru Consolidarea 

Administrației Publice se referă la introducerea de sisteme și standarde comune în 

administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari. 

În acest context, proiectul „Elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a Judeţului 

Prahova pentru perioada 2021-2027”, cod SIPOCA 542/ cod SMIS 126115 are ca obiectiv 

general 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), în concordanță cu 

Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020, în 20 luni. 

În acest sens, prin implementarea proiectului, cu scopul asigurării unei administrații 

publice accesibile și transparente, se dorește elaborarea Planului Strategic Instituțional 

(PSI) pentru perioada 2020-2021, proiectul contribuind astfel la susținerea Axei 2 POCA 

„Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, dar totodată, la 

facilitarea accesării Fondurilor Structurale și de Investiții Europene (FESI) în perioada 2021-

2027 de către Consiliul Județean Prahova. 

Metodologie 
 

Planul Strategic Instituțional (PSI) al Consiliului Județean Prahova (CJ Prahova) 

pentru perioada 2020-2021 este un document de management şi de programare bugetară 

internă al CJ Prahova, pe termen scurt (1 an), alegerea orizontului temporal bazându-se pe 

o abordare realistă ce ține cont de faptul că pot surveni modificări în ceea ce privește 

viziunea autorității județene urmare a schimbării componenței sale generate de noile 

alegeri ale autorităților administrației publice locale din anul 2020.  

PSI vizează utilizarea eficientă a resurselor financiare, având la bază obiective, 

programe, rezultate, indicatori. Acesta oferă o imagine clară a politicilor, angajamentelor 
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şi măsurilor care urmează a fi promovate la nivelul autorității județene. Consiliul Județean 

Prahova își asumă prin Programul Strategic Instituțional 2020-2021 să facă trecerea de la un 

management de administrare a resurselor către un management orientat spre rezultate. 

Elaborarea Planului Strategic Instituțional al Consiliului Județean Prahova pentru 

perioada 2020-2021 s-a realizat cu ajutorul Grupului de lucru constituit cu acest scop la 

nivelul Consiliului Județean Prahova2 și a beneficiat de întregul suport din partea 

personalului din aparatul propriu de specialitate al CJ Prahova și al instituțiilor subordonate, 

cu atribuții relevante de conducere și execuție.  

În realizarea acestei activități au fost respectate cerințele caietului de sarcini, potrivit 

căruia au fost organizate două subactivități: 

II.1- aplicare chestionare; 

II.2- consultare pe bază de ghid de interviu structurat3. 

Cele două subactivități au avut drept scop identificarea, în principal, a viziunii, 

valorilor și a proiectării ulterioare a obiectivelor strategice. 

Metodologia utilizată în cadrul activității de consultare a personalului aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Prahova și al instituțiilor subordonate s-a bazat pe 

metoda calitativă. Etapa de consultare a personalului a avut drept scop stabilirea 

principalelor probleme de management și a elementelor care reflectă gradul de coerență 

funcțională și structurală la nivelul Consiliului Județean Prahova în vederea elaborării 

Planului său Strategic Instituțional pentru perioada 2020-2021.  

Într-o primă etapă, analiza s-a fundamentat pe aplicarea unui chestionar conceput pe 

baza adaptării Modelului CAF 20134, ce a facilitat colectarea datelor necesare pentru 

completarea analizei mediului intern și extern al Consiliului Județean Prahova. Ulterior, 

 

2 Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Prahova nr. 131/2020 privind constituirea Grupului de lucru  
pentru elaborarea Planului Strategic Institutional  pentru perioada 2020-2021 al Consiliului Județean Prahova 
și a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a judetului Prahova pentru perioada 2021-2027, în cadrul proiectului 
„Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Prahova  pentru perioada 2021 – 2027’’. 
3 Această activitate corespunde activității „Focus group” prevăzută în caietul de sarcini și care, ținându-se cont 
de măsurile de distanțare socială ce au fost impuse în contextul actualei pandemii de SARS CoV -2, la solicitarea 
beneficiarului (CJ Prahova), a fost transformată în activitate de consultare cu ajutorul mediului virtual. Astfel, 
pentru aplicarea ghidului de interviu structurat și culegerea informațiilor au fost utilizate email-ul și platforma 
de comunicare internă Mag BK a Consiliului Județean Prahova. 
4Ultima versiune rezultată în urma colaborării intensive dintre Corespondenții CAF Naționali din statele membre 
sprijiniți de Centrul European de Resurse CAF din cadrul Institutului European de Administrație publică din 
Maastricht. 
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analiza a fost completată prin integrarea rezultatelor obținute în urma consultării 

personalului cu ajutorul unui ghid de interviu structurat cu scopul unei mai bune 

identificări a misiunii, viziunii, valorilor și proiectării viitoare a obiectivelor strategice ale 

Consiliului Județean Prahova. 

Pentru stabilirea Misiunii, Viziunii, Valorilor Comune și a Obiectivelor Strategice a fost 

asigurată implicarea tuturor angajaților CJ Prahova și care totodată și-au exprimat acordul 

asupra conținutului acestor elemente așa cum se regăsesc ele formulate în prezentul Plan 

Strategic Instituțional. 

Planul Strategic Instituțional pentru perioada 2020-2021 este articulat printr-o aliniere 

strategică adecvată cu documentele programatice incidente domeniilor de activitate ale 

Consiliului Județean Prahova (documente strategice internaționale, europene, naționale 

intersectoriale sau limitate la un singur sector, ale Regiunii Sud-Muntenia, Programul de 

Guvernare, strategii proprii sau ale UAT-urilor din județ) și folosește indicatori repartizați 

pe categorii (de impact, de rezultat și de realizare imediată), măsurabili și care surprind 

modelul de interdependență sistemică dintre obiective, programe, măsuri, acțiuni și 

impact, prin raportare permanentă la planificarea bugetară, ceea ce permite monitorizarea 

evoluției bugetelor în raport cu performanța instituțională a Consiliului Județean Prahova.  

Totodată, alături de alte elemente de referință în elaborarea Planul Strategic 

Instituțional 2020-2021 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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Sustenabilitatea acțiunii publice 
 

În procesul de elaborare și implementare a documentelor strategice ce fundamentează 

și însoțesc acțiunea publică este necesar ca toate părțile interesate care intervin în acest 

proces (decidenții publici, reprezentanții societății civile, ai mediului de afaceri etc.) să 

aibă în vedere asigurarea sustenabilității acestor intervenții în societate. 

În acest sens, în procesul de fundamentare și elaborare a Planului Strategic Instituțional 

al Consiliului Județean Prahova pentru perioada 2020-2021 sunt introduse și respectate 

perspectivele prezentate mai jos și care reprezintă totodată principii orizontale ale Uniunii 

Europene: 

 

 Nediscriminare  

 

Conform articolului 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), principiul 

nediscriminării este una dintre valorile fundamentale ale Uniunii: 

 

„Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, 
egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor 
persoanelor care aparțin minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate 
caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei 
și bărbați.” 

 

Acest principiu fundamental al Uniunii Europene este luat în considerare în toate 

politicile Uniunii Europene5 atribuindu-se o importanță deosebită întrucât influențează 

exercitarea celorlalte drepturi ale omului6. 

Legislația UE în materie de nediscriminare cuprinde o varietate de acte juridice care 

promovează egalitatea în diferite domenii ale vieții afectate de discriminare cum ar fi 

ocuparea forței de muncă, accesul la protecție socială și la securitate socială, educație, 

viața privată și viața de familie, printre motivele de discriminare regăsindu-se sexul, 

 

5 Art. 10 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că UE trebuie să combată orice discriminare 
pe motive de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, atunci 
când definește și pune în aplicare politicile și activitățile proprii. 
6 Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și Consiliul Europei, Manual de drept european 
privind nediscriminarea, Ediția 2018, Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg, 2019, p.11. 
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identitatea de gen, orientarea sexuală, handicapul, vârsta, rasa, originea etnică, originea 

națională și religia sau convingerile. 

Instituțiile UE sunt obligate din punct de vedere juridic să respecte dispozițiile Cartei 

drepturilor fundamentale a UE, inclusiv interzicerea discriminării. Statele membre ale UE 

trebuie să respecte, de asemenea, Carta atunci când acționează în sfera de aplicare a 

dreptului UE7. Astfel, potrivit dispozițiilor legale din România8 „Orice deosebire, excludere, 

restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie 

socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, 

infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are 

ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în 

condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor 

recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte 

domenii ale vieţii publice”. 

Egalitatea de șanse este un principiu bazat pe ideea că o societate dreaptă nu poate fi 

atinsă decât dacă orice persoană are aceleași posibilități de acces la niveluri minime de 

bunăstare socială, iar drepturile ei nu sunt inferioare persoanelor care aparțin altor grupuri. 

Pentru respectarea acestui principiu sunt stabilite mecanisme care interzic discriminarea 

bazată pe rasă, sex, etnie, vârstă, religie sau identitate sexuală. 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene9 evidențiază în cadrul titlului III 

„Egalitate” importanța statuării în dreptul UE a principiului egalității de tratament. Astfel, 

art. 21 din Cartă prevede interzicerea discriminării pe diverse motive, iar art. 23 prevede 

necesitatea asigurării egalității dintre bărbați și femei în toate domeniile. 

Așa cum reiese din conținutul articolului 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), 

promovarea egalității între bărbați și femei este una dintre misiunile esențiale ale 

Comunității care trebuie să urmărească să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea 

între bărbați și femei în toate activitățile sale (art. 3 alin.(2) din TUE), respectarea dreptului 

fundamental al egalității între femei și bărbați contribuind la asigurarea dezvoltării socio-

 

7 Ibidem, p.21. 
8 OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
9 Odată cu intrarea în vigoare în anul 2009 a Tratatului de la Lisabona, Carta drepturilor fundamentale a UE 
dobândește aceeași valoare juridică ca tratatele UE devenind un document obligatoriu din punct de vedere 
juridic. 
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economice și a coeziunii sociale, precum și a ocupării forței de muncă, atât la nivelul 

regional, cât și național și sub-național.  

Din perspectiva sustenabilității acțiunii publice, aceasta trebuie să reflecte o abordare 

integratoare a egalității de gen prin înglobarea egalității, nediscriminării și diversității în 

legislație, politicile, programele și practicile instituțiilor publice, fiind asigurate astfel 

oportunități în mod echitabil pentru persoanele defavorizate, cât și pentru cele 

nedefavorizate, pentru a avea acces la piața muncii, pentru a-și dezvolta capacitatea 

profesională prin formare și calificare, pentru a accesa serviciile publice cu scopul 

îmbunătățirii calității vieții acestora. 

Deși se mențin încă inegalități la nivelul Uniunii Europene, dreptul UE prezintă progrese 

remarcabile din perspectiva asigurării nediscriminării, interdicţia discriminării fiind în 

prezent de sine stătătoare, dar se limitează la anumite contexte, cum ar fi ocuparea forţei 

de muncă10. 

La nivel național, legislaţia României garantează drepturile egale ale cetăţenilor de 

a participa la viaţa economică şi socială, de a se pregăti şi forma într-o anumită profesie, 

de a se angaja, promova şi participa la distribuirea beneficiilor, de a se bucura de protecţie 

socială în anumite situaţii. 

Agenţia Naţională pentru Egalitatea  de  Şanse  între Femei  şi  Bărbaţi (ANES)11 

promovează  principiul  egalităţii  de  şanse  şi  de tratament între femei şi bărbaţi, în 

vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate 

politicile şi programele naţionale. 

ANES a elaborat Strategia națională privind promovarea egalității de șanse între femei 

și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 și a 

Planului operațional privind implementarea Strategiei naționale privind promovarea 

egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterii violenței domestice 

2018-2021 aprobată de Guvernul României prin HG nr. 365/24.05.2018. În elaborarea acestui 

 

10 Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și Consiliul Europei, op.cit., p.19. 
11 În România autoritatea cu atribuții în promovarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei 
şi bărbaţi în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate politicile 
şi programele naţionale și elaborarea, coordonarea şi aplicarea strategiilor şi politicilor Guvernului în domeniul 
prevenirii și combaterii violenței domestice este Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați (ANES) înființată în baza prevederilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse 
şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în subordinea 
Ministerului Muncii și Protecției Sociale. 
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document au fost avute în vedere toate documentele programatice europene și 

internaționale incidente, respectiv: Convenția de la Istanbul, CEDAW12, Agenda ONU 2030, 

Angajamentul strategic al UE în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați 2016-

201913. 

 

 Dezvoltare durabilă 

 

Conceptul de „dezvoltare durabilă” se referă la măsuri specifice care vor trebui 

implementate pentru a crea un echilibru între nevoile economice, sociale și cele din 

domeniul protecției mediului înconjurător, asigurând prosperitate pentru generațiile 

actuale și viitoare. 

Cea mai cunoscută definiție a dezvoltării durabile se regăsește în Raportul Brundtland 

din 1987 al Comisiei mondiale pentru mediu și dezvoltare, intitulat „Viitorul nostru comun”: 

„dezvoltarea durabilă urmărește satisfacerea nevoile prezentului, fără a compromite 

posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”14. 

Principalii piloni ai dezvoltării durabile sunt: 

o Dezvoltarea economică (vizează dezvoltarea socio-economică/prosperitate 

economică și transportul durabil); 

o Dezvoltarea socială (vizează incluziunea socială, schimbările demografice şi 

sănătatea publică și cultură);  

o Dezvoltarea ecologică (vizează protecția mediului, consumul și producția durabilă, 

conservarea și managementul resurselor naturale, schimbările climatice şi energia 

curată). 

 

 

12 Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare impotriva femeilor (CEDAW) a fost adoptată și 
lansată spre semnare de Adunarea Generală a ONU printr- o rezoluție din data de 18 decembrie 1979. Aceasta a 
intrat în vigoare la 3 septembrie 1981 în toate statele membre ale ONU. Romania a ratificat Conventia la 7 
ianuarie 1982. 
13 ANES, Raport de monitorizare a stadiului implementării Planului general de acțiuni pentru implementarea 
Strategiei naționale în domeniul egalității de șanseîntre femei și bărbați pentru perioada 2014-2017, 2018, 
p.11. 
14 A se vedea pct. 49 din Raportul Comisiei mondiale pentru mediu și dezvoltare: Viitorul nostru comun, 
disponibil online la adresa http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm. 
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În anul 2015, la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, țări din întreaga 

lume au semnat Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a Organizației Națiunilor Unite 

(Agenda 2030 a ONU) și cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) ale acestei. Agenda 

2030 a fost adoptată și de Uniunea Europeană care, alături de statele membre și cu 

respectarea principiului subsidiarității s-a angajat să devină lider în punerea în aplicare a 

Agendei 2030 și, implicit, a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă. 

Noua agendă globală reprezintă un apel universal la acțiune pentru a pune capăt 

sărăciei, protejarea planetei și asigurarea faptului că toți oamenii se bucură de pace și 

prosperitate. Principalele noutăți vizate sunt: acţiunile vizează (pentru prima oară), în egală 

măsură, statele dezvoltate şi cele aflate în curs de dezvoltare; cele 17 Obiective de 

Dezvoltare Durabilă (ODD), împreună cu cei 169 indicatori au intrat în vigoare de la 1 

ianuarie 2016; obiectivele sunt interconectate și complementare; implementarea cu succes 

a ODD-urilor presupune crearea de parteneriate dintre guverne, sectorul privat, societatea 

civilă și cetățeni. 

Progresele înregistrate de UE în ceea ce privește dezvoltarea durabilă se reflectă în 

prezent prin asumarea de către Uniunea Europeană a dezvoltării durabile drept obiectiv pe 

termen lung în temeiul art. 3, alin. (3) al Tratatului privind Uniunea Europeană. 

Integrarea gândirii dezvoltării durabile se reflectă și la nivelul Strategiei Europa 2020- o 

strategie europeană pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii care 

a pus bazele unui viitor mai durabil, bazat pe o creștere inteligentă, durabilă și incluzivă. 

Strategia propune trei priorități care se susțin reciproc: 

o creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare; 

o creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere 

al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive; 

o creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a 

ocupării forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială. 

Domeniile cheie pentru integrare sunt printre altele cele susținute de Fondul european 

pentru investiții strategice (FEIS)15, prin intermediul uniunii energetice și a politicii 

climatice. 

 

15 Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) formează nucleul Planului de investiții pentru Europa, 
conceput pentru a impulsiona creșterea economică și competitivitatea pe termen lung în Uniunea Europeană. 
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România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Uniunii 

Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) 

ale Agendei 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/70/1, în cadrul 

Summit-ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015. 

În prezent, la nivel național, dezvoltarea durabilă face obiectul de reglementare a 

unei strategii dedicate adoptate prin HG nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei 

naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, ce respectă principiile, 

obiectivele și direcțiile de acțiune europene în domeniu.   

Îndeplinirea obiectivelor Strategiei va asigura, pe termen mediu şi lung, o creştere 

economică ridicată şi, totodată, o reducere substanţială a decalajelor economico-sociale 

dintre România şi celelalte state membre ale UE.  
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Rezumat executiv 

 

Potrivit metodologiei, Planul Strategic Instituțional al Consiliului Județean Prahova 

(CJ Prahova) pentru perioada 2020-2021 urmărește o ierarhie logică a elementelor care 

ghidează activitatea autorității județene. La vârful piramidei, se regăsesc viziunea și 

mandatul, definite astfel încât să reflecte complexitatea atribuțiilor CJ Prahova și modul în 

care acestea sunt proiectate pentru intervalul septembrie 2020 - 31 decembrie 2021. Din 

viziune și mandat derivă cele 6 obiective strategice care guvernează întreaga activitate a 

autorității județene, cele 18 rezultate și 18 măsuri în total, cu următoarea structură:  

 

Obiectiv strategic 1: Creșterea gradului de dezvoltare economică a judeţului Prahova, 

ce se atinge prin: 

Programul 1.1. Economie locală, competitivă și sustenabilă implementat prin 3 

rezultate și 3 măsuri; 

Obiectiv strategic 2: Creșterea capacității administrative, ce se atinge prin: 

Programul 2.1. Management (de suport) organizațional, implementat prin 4 

rezultate și 4 măsuri. 

Obiectiv strategic 3: Amenajarea și planificarea durabilă a teritoriului, ce se atinge prin: 

Programul 3.1. Modernizarea căilor de comunicaţii şi conectarea judeţului Prahova 

la principalele rute de transport naţional şi internaţional, implementat prin 3 

rezultate și 3 măsuri; 

Programul 3.2. Dezvoltarea infrastructurii de utilități, implementat prin 1 rezultat 

și 1 măsură. 

Obiectiv strategic 4: Dezvoltarea unui sistem de educație, formare profesională și 

cultură adaptat la cerințele pieții și ale beneficiarilor direcți, ce se atinge prin: 

Programul 4.1. Modernizarea sistemului de învăţământ din judeţul Prahova, 

implementat prin 1 rezultat și 1 măsură; 

Programul 4.2. Dezvoltarea infrastructurii culturale a judeţului Prahova, 

implementat prin 1 rezultat și 1 măsură. 
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Obiectiv strategic 5: Creșterea performanței sistemului sanitar și de asistență socială, 

ce se atinge prin: 

Programul 5.1. Infrastructură sanitară, implementat prin 1 rezultat și 1 măsură; 

Programul 5.2. Dezvoltarea/modernizarea şi diversificarea serviciilor sociale oferite 

în judeţul Prahova, implementat prin 1 rezultat și 1 măsură. 

Obiectiv strategic 6: Administrare responsabilă, sustenabilă și participativă a mediului 

natural și construit, ce se atinge prin: 

Programul 6.1. Protecția mediului natural și construit în județul Prahova, 

implementat prin 3 rezultate și 3 măsuri. 
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A: COMPONENTA DE MANAGEMENT (CM) 

 
 

1. Profilul instituțional 
  

Județul Prahova se distinge între județele Regiunii Sud-Muntenia din care face parte16 

printr-o serie de caracteristici importante precum deținerea celui mai ridicat grad de 

urbanizare atât din punct de vedere al numărului de localități, cât și de locuitori17, dar și 

printr-un cumul de avantaje competitive cum ar fi, de exemplu, ocuparea unei poziții de 

frunte în clasamentul celor mai industrializate județe din Regiunea Sud-Muntenia sau 

cuprinderea pe teritoriul său a unei treimi din numărul unităţilor active din Regiune18. 

 Din perspectiva performanței economice19, județul Prahova se numără printre puținele 

județe din țară care înregistrează pentru Indicele de Potențial Competitiv (IPC) o valoare 

superioară mediei naționale în ceea ce priveşte valoarea acestui indice20, fiind de altfel și 

unul dintre cele mai performante județe din Regiunea Sud-Muntenia. 

Potențialul economic ridicat prezentat de județul Prahova permite consolidarea 

dezvoltării sale socio-economice și culturale durabile printr-o mai bună valorificare a 

acestui potențial în sectoare de activitate precum industria, transportul, serviciile, 

 

16 Alături de județele Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași. 
17 Totodată, conform datelor Institutului Național de Statistică, județul Prahova se menține în anul 2020 pe 
poziția a treia în clasamentul celor mai populate județe din România, cu 787.529 locuitori, după București 
(2.151.665 locuitori) și Iași (965.634 locuitori). A se vedea în acest sens POP107A – POPULAȚIA DUPĂ DOMICILIU 
la 1 ianuarie pe grupe de vârstă și vârste, sexe, medii de rezidență, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și 
județe. 
18 Conform datelor statistice prezentate de Agenția pentru Dezvoltare Sud-Muntenia în judeţul Prahova sunt 
operaţionali 156.601 agenţi economici, reprezentând circa 32% din numărul unităţilor active ale Regiunii Sud 
Muntenia şi cca. 3,3% din totalul unităţilor din România. Mai mult, https://adrmuntenia.ro/judetul-
prahova/static/25. 
19 Performanţa economică este interpretată cu ajutorul valorilor Indicelui de Potenţial Competitiv (IPC) la nivel 
teritorial NUTS 3. 
20 A se vedea în acest sens distribuţia spaţială a Indicelui de Potenţial Competitiv în Cojanu, V.,  Pîslaru, D.,Pătru-
Stupariu, I., Muraru-Ionel,C., Botezatu, E.,The competitive potential of economic growth: guiding linesfor a 
new industrial policy in Romania, Strategy and Policy Studies (SPOS), No. 2010, 4, European Institute of Romania, 
Bucharest, p.49, disponibilă online la adresa https://www.econstor.eu/handle/10419/74694. 
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activitățile de cercetare-dezvoltare, învățământul, comerțul și turismul, administrația 

publică, cu acordarea unei atenții deosebite perfecționării şi utilizării mai eficiente a 

capitalului uman și a capacității sale sporite de inovare. 

Consiliul Județean Prahova joacă un rol important în ceea ce privește asigurarea 

dezvoltării socio-economice durabile a judeţului Prahova cu scopul îmbunătăţirii calităţii 

vieţii pentru toţi locuitorii judeţului, printr-o organizare și funcționare performantă a 

serviciilor publice de interes județean ce se fundamentează, în acord cu normele art. 122 

din Constituția României, pe o coordonare eficientă a activității consiliilor locale de la 

nivelul județului. 

Județul Prahova este situat în partea centrală a României pe pantele sudice ale 

Carpaților Meridionali, având o suprafață de 4716 kmp și forma unui dreptunghi ce include 

în el toate formele de relief (26,2 % munți, 36,5 % dealuri și 37,3% câmpii), ceea ce a condus 

la multitudinea sistemelor de exploatare a solului și subsolului, precum și la o paleta largă 

a activităților economice.  

Pe teritoriul județului Prahova există 7 șapte situri incluse în rețeaua ecologică Natura 

2000 ce cuprind habitate naturale, specii de floră și faună sălbatice de interes comunitar: 

Parcul Natural Bucegi (8.322 ha ce include ariile protejate Abruptul Prahovean, Munții Colții 

lui Barbeș, locul fosilifer Plaiul Hoților), Ciucaș, Pădurea Glodeasa, Lacul Bâlbâitoarea, 

Stânca Tohani, Pădurea Plopeni și Cheile Doftanei. 

Economia județului Prahova se fundamentează pe următoarele ramuri: Industrie; 

Agricultură și industrie alimentară; Construcții; Turism; Comerț; Servicii; Sistemul bancar.  

Județul Prahova reprezintă un pol industrial, datele statistice actuale ale Camerei de 

Comerț și Industrie Prahova21, reflectând faptul că structura economică a judeţului se 

fundamentează pe industrie ce deține o pondere de circa 50% (din punctul de vedere al 

cifrei de afaceri în totalul activității economice), iar în cadrul activităților industriale, 

principalele ponderi le dețin industria extractivă, de prelucrare a țițeiului22 şi cocsificare a 

 

21 A se vedea în acest sens https://cciph.ro/judetul-prahova/profilul-economic-al-judetului-prahova/. 
22 Prelucrarea petrolului (benzine, motorine, păcură, uleiuri minerale, etc.) este o activitate de tradiţie, prima 
rafinărie de petrol din lume fiind pusă în funcţiune în anul 1856 la Ploieşti. În această ramură funcţionează 
importante unităţi, cum sunt: S.C. PETROBRAZI S.A., unitate de producţie, componentă a PETROM-OMV. care 
este cel mai mare producător-distribuitor din domeniu în România, S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A., rafinăriile 
ROMPETROL VEGA S.A. din Ploieşti şi STEAUA ROMÂNĂ S.A. din Câmpina. 
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cărbunelui, industria alimentară23, a băuturilor şi a tutunului și industria de maşini şi 

echipamente.  

Marea varietate a reliefului asigură județului condiții favorabile culturii cerealelor, 

pomiculturii, zootehniei și silviculturii24. Cele mai importante resurse ale subsolului sunt: 

hidrocarburile, cărbunele, sarea, roci utile și apele minerale. Astfel, alături de industrie, 

care reprezintă ramura de bază a economiei judeţului, agricultura este al doilea sector 

ca importanţă, fiind urmată de turism, silvicultură, construcții și comerț (în special 

servicii).  

De asemenea, județul Prahova beneficiază de un real potențial turistic și investițional 

prin numeroasele zone de atracție pe care le are ceea ce a condus la o dezvoltare 

spectaculoasă a activității de comerț bazată pe activitatea economică a unui număr 

însemnat de firme înregistrate în județul Prahova25, în anul 2018, în județul Prahova 

înregistrându-se un total de 18.892 de unități locale26 active.27  

Luând drept criteriu cifra de afaceri, în cadrul sectorului serviciilor se evidențiază 

activitățile de transport, depozitare și activitățile anexe transporturilor, urmate de 

serviciile profesionale, administrative și de suport. În ceea ce privește sectorul bancar, 

acesta este reprezentat în județul Prahova, printr-un număr de 32 instituții bancare cu peste 

200 de subunități. 

Din perspectiva structurilor de sprijinire a afacerilor, Județul Prahova deține cele mai 

multe poluri investiționale din țară de tipul parcurilor industriale28, dar în județ 

funcționează deopotrivă și unul din cele 6 parcuri științific și tehnologic din țară, clustere, 

 

23 Cunoscând o dezvoltare la nivel de întreg județ, industria alimentară înregistrează în ultimii ani progrese reale 
în domeniul de prelucrare a cărnii, laptelui şi de vinificaţie prin implementarea unor proiecte cu finanţare prin 
programul SAPARD, cu tehnologii la standarde europene. 
24 Terenul agricol reprezintă cea mai importantă rezervă naturală a teritoriului județului Prahova. Suprafață 
agricolă a Județului Prahova (272.834 ha), reprezintă aproximativ 2% din suprafața agricolă a țării, principalele 
produse ale ramurilor sectorului agricol fiind cerealele, fructele, strugurii, laptele și carnea.  
25 În mediul urban din județ funcționează peste 14.000 de societăți comerciale concentrate în marea lor parte 
în municipiul Ploiești și Câmpina (peste 10.000).  
26 Unitatea locală este o întreprindere sau o parte a acesteia (atelier, fabrică, depozit, birou, mină sau staţie 
etc.) situată la o adresa identificabilă. 
27 Direcția județeană de statistică Prahova, Statistică privind activitatea întreprinderii, 2019, disponibil online 
la adresa https://prahova.insse.ro/wp-content/uploads/2020/03/activitatea_intreprinderii_unit_locale-2.pdf. 
28 Cel mai nou parc înființat cu capital public al Consiliului Județean Prahova fiind Parcul Industrial de la 
Bărcănești (parte componentă a Parcului Industrial Ploiești al cărui acţionar unic este autoritatea județeană) în 
anul 2020. 
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și centre de afaceri (de exemplu, „Centrul de afaceri multifuncțional Lumina Verde” și 

Centru de Afaceri pentru Export (CAE), ambele în municipiul Ploiești). Mai mult, activitatea 

de cercetare-dezvoltare a județului Prahova este una semnificativă fiind susținută activ de 

centrul universitar existent la nivelul municipiului Ploiești, reprezentat în principal de 

Universitatea Petrol-Gaze, la care se adaugă institute de cercetare în domenii precum 

petrochimie, viticultură și vinificație.  

Populaţia stabilă înregistrată a judeţului la data de 1 iulie 2019 a fost de 789.935 

persoane, în scădere față de data de 1 iulie 2012 când număra 805.218 locuitori (figura 

nr.1) și are o pondere de 3,8% în populaţia României şi 24,9% în populaţia Regiunii de 

Dezvoltare 3 Sud Muntenia29. Densitatea populației este de 170,7 locuitori/km2. 

 
Figura nr. 1 Evoluția numărului populației județului Prahova (2012-2019) 

Sursa: Direcția județeană de statistică Prahova, online la adresa https://prahova.insse.ro/ 

 

 
 

Judeţul Prahova se compune din punct de vedere al organizării administrative, dintr-

un număr de 104 unități administrativ- teritoriale, anume: 2 municipii, 12 oraşe, 90 de 

comune (având în compunere 405  sate). 

Orașul Ploiești este municipiu și reşedinţă de judeţ, principalul centru economico-

social cu funcţiuni complexe industriale şi terţiare - administrative, politice, cercetare-

dezvoltare, învăţământ superior din județul Prahova. El constituie un important nod de 

comunicaţii rutiere şi feroviare pe culoarele majore ale României. Ploieştiul găzduieşte o 

 

29 Împreună cu judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa şi Teleorman. 
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mare concentrare de dotări publice (sănătate, învăţământ, cultură, sport, comerţ, 

financiar-bancare). Fiind comunitatea urbană cea mai importantă a Regiunii de Dezvoltare 

Sud Muntenia, municipiul Ploieşti împreună cu zona sa de influenţă constituită din 13 

localităţi, a fost desemnat Pol de creştere, beneficiind de un program special de dezvoltare 

şi echipare urbană prin alocări de fonduri structurale cu această destinaţie30. 

Consiliul Judeţean Prahova, ca autoritate administrativă deliberativă, este compus 

din 36 de consilieri judeţeni aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, 

în condiţiile legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Consiliul 

judeţean se completează cu preşedintele consiliului judeţean, ales de asemenea în 

condiţiile legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, care are drept de 

vot şi conduce şedinţele acestuia.  

Preşedintele Consiliului Judeţean este o autoritate administrativă executivă distinctă, 

stabilită de legiuitor, care asigură respectarea prevederilor Constituţiei, punerea în aplicare 

a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului 

României, a hotărârilor consiliului judeţean, precum şi a altor acte normative.  

Preşedintele consiliului judeţean reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi 

publice, cu persoanele fizice şi juridice române şi străine, precum şi în justiţie. Preşedintele 

consiliului judeţean răspunde în faţa alegătorilor de buna funcţionare a administraţiei 

judeţene. 

Principalele atribuţii ale consiliului judeţean sunt prevăzute la art. 173 din Codul 

Administrativ, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019, cu 

modificările și completările ulterioare, subsumate mai multor categorii de competențe, 

astfel: 

• atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de 

specialitate al consiliului judeţean, a instituţiilor publice de interes judeţean şi a 

societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean; 

• atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului; 

• atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

 

30 A se vedea în acest sens Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean (PATJ) Prahova aprobat prin HCJPH nr. 
62/13.05.2004, p.48. PATJ Prahova este disponibil online la adresa 
http://www.mdrap.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patj_prahova/patj_praho
va_memoriu1.pdf. 



 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
                    Competența face diferența!       

 
www.poca.ro 

 24 
 

• atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean; 

• atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern; 

Principalele atribuţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean sunt prevăzute la art. 191 

din Codul Administrativ, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 

2019, cu modificările și completările ulterioare, subsumate mai multor categorii de 

competențe, astfel: 

• atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, a 

instituţiilor publice de interes judeţean şi a societăţilor şi regiilor autonome de interes 

judeţean; 

• atribuţii privind relaţia cu consiliul judeţean; 

• atribuţii privind bugetul judeţului; 

• atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale; 

• atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean. 

Preşedintele consiliului judeţean poate delega, prin dispoziţie, unele atribuţii 

vicepreşedinţilor, conducătorilor compartimentelor funcţionale sau personalului din 

aparatul de specialitate, administratorului public, secretarului general al judeţului, precum 

şi conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean. În situaţii de urgenţă 

sau de forţă majoră, preşedintele consiliului judeţean, în calitatea sa de vicepreşedinte al 

comitetului pentru situaţii de urgenţă, colaborează cu prefectul judeţului.  

În ceea ce privește resursele umane, evoluția procesului de ocupare a funcțiilor publice 

de la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Prahova în perioada 2016-

2019 este pusă în evidență de organigrama și statul de funcții, aprobate prin Hotărâri ale 

Consiliului Județean.  

Dinamica efectivului de personal pe total și pe categorii reflectă stabilitatea 

personalului și un management al resurselor umane adecvat la nivelul entității (a se vedea 

figura nr. 2). 

Personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Prahova și din instituțiile 

subordonate beneficiază de un plan de formare și îmbunătățirea calității profesionale a 

personalului; de un Cod etic; de condiții de lucru adecvate (dotări tehnice și materiale sunt 

adecvate) existând deopotrivă preocupări ale managementului privind îmbunătățirea 

condițiilor de lucru. La nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Prahova 
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există un nivel bun de calificare având în vedere faptul că peste 83% din personal are studii 

universitare.  

 
Figura nr. 2  Evoluția procesului de ocupare a funcțiilor publice de la nivelul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Prahova în perioada 2016-2019 

Sursa: Consiliul Județean Prahova, online la adresa https://www.cjph.ro/ 

 

 
 

În ceea ce privește organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Prahova și reglementarea modului său de funcționare, în structura actuală a aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Prahova31 se regăsesc 38 structuri funcționale: 

• 7 direcții: Direcția juridic, contencios și administrație publică, Direcția Economică, 

Direcția Patrimoniu, Direcția Arhitect Șef, Direcția Tehnică, Direcția proiecte cu finanțare 

externă; Direcția servicii și achiziții publice; 

• 12 servicii: Serviciul resurse umane, Serviciul juridic contencios, Serviciul gestiune 

documente și relații publice, Serviciul informatică, Serviciul proiectare, Serviciul 

planificare teritoriu, urbanism și cadastru, Serviciul proiecte cu finanțare externă, 

Serviciul transport, Serviciul buget și creanțe, Serviciul financiar contabilitate, Serviciul 

urmărire lucrări publice, gestionare patrimoniu societăți comerciale, Serviciul 

administrare clădiri; 

 

31 Reglementată în baza HCJ Prahova nr. 171/28.11.2018, așa cum a fost modificată și completată prin HCJ 
Prahova nr. 152/18.11.2019, adoptată în temeiul Codului Administrativ, așa cum a fost aprobat prin OUG nr. 
55/2019, cu modificările și completările ulterioare. 
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• 4  birouri: Biroul audit, Biroul administrativ, Biroul drumuri și poduri și Biroul unic; 

• 15 compartimente de lucru, ca structuri funcționale ale direcțiilor și serviciilor 

Consiliului județean. 

Din perspectiva resurselor patrimoniale, în patrimoniul unității administrativ-

teritoriale județul Prahova se regăsesc drepturi și obligații asupra bunurilor din domeniul 

public și privat al acestui județ, administrate prin intermediul Consiliului județean Prahova, 

în conformitate cu prevederile legale în materie. 

Situația bunurilor mobile și imobile ce fac parte din domeniul public al județului, 

determinată potrivit HG nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului 

Prahova, ale cărei anexe au fost modificate și completate succesiv de mai mult de 30 de 

ori, este menționată în cuprinsul unei liste de inventar, corespunzătoare mai multor poziții, 

dintre care reținem în principal, sub aspectul infrastructurii complexe a județului, o rețea 

complexă de drumuri care cuprinde un traseu de autostrada, 6 trasee de drumuri naționale, 

71 trasee de drumuri județene și 214 trasee de drumuri comunale. 

În ceea ce privește bugetul Consiliului Județean Prahova, în perioada 2016-2019 

evoluția bugetului se prezintă în felul următor32, pe baza sumelor repartizate de la bugetul 

de stat, precum și a altor surse: 

a) Pentru anul 2016, bugetul final a totalizat 441.350,48 mii lei, aprobat prin HCJPH nr.  
2/27.01.201633 și rectificat prin hotărâri ale Consiliului Județean Prahova: 

 
Alocări de la bugetul de stat :                                                                 mii lei 
 
I Sume defalcate din TVA pentru finanțare cheltuieli 

descentralizate 
100.463 

II Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 138.440 
III Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 18.919 
IV Finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap 139.434 
V Finanțare Program Național de Dezvoltare Locală 6.603 

 
 
Veniturile bugetului județului constituite din alte surse:                                  mii lei 

 

32 A se vedea în acest sens pe site-ul instituțional al Consiliului Județean Prahova, secțiunea aferentă hotărârilor 
adoptate, disponibilă online la adresa https://www.cjph.ro/consiliul-judetean/sedinte-consiliu/hotarari-
adoptate. 
33 Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 2/27.01.2016 privind aprobarea bugetului propriu al Județului și 
a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova, pe anul 2016, cu modificările și 
completările ulterioare. 
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Venituri proprii 145.398 
Cote defalcate din impozitul pe venit ( 11,25%)  95.873 
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale (18,5%) 

42.567 

 
b) Pentru anul 2017, bugetul final a totalizat 412.753,03 mii lei, aprobat prin HCJPH 

nr.39/30.03.201734 și rectificat prin hotărâri ale Consiliului Județean Prahova: 
 

Alocări de la bugetul de stat :                                                                           mii lei 

I Sume defalcate din TVA pentru finanțare cheltuieli 
descentralizate 

102.459 

II Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 150.106 
III Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 21.388 
IV Finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap 140.778 
V Finanțare Program Național de Dezvoltare Locală 5.642,73 

 
Veniturile bugetului județului constituite din alte surse :                                  mii lei 

Venituri proprii 159.182.97 
Cote defalcate din impozitul pe venit ( 11,25%)  103.641 
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale (18,5%) 

46.465 

 
 
c) Pentru anul 2018, bugetul final a totalizat 457.904,58 mii lei, aprobat prin HCJPH 

nr. 16/16.02.201835 și rectificat prin hotărâri ale Consiliului Județean Prahova: 
 

Alocări de la bugetul de stat :                                                                             mii lei 
 
I Sume defalcate din TVA pentru finanțare cheltuieli 

descentralizate 
88.242 

II Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 114.621 
III Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 66.385 
IV Finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap 180.941 
V Finanțare Program Național de Dezvoltare Locală 14.093,28 

 
 

34 Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 39/30.03.2017 privind aprobarea bugetului propriu al județului si 
a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului județean Prahova pe anul 2017, cu modificările și 
completările ulterioare. 
35 Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 16/16.02.2018 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului şi 
a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova pe anul 2018, cu modificările și 
completările ulterioare. 
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Veniturile bugetului județului constituite din alte surse :                                   mii lei 
 
Venituri proprii 123.835.92 
Cote defalcate din impozitul pe venit ( 11,25%)  83.049 
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale (18,5%) 

31.572 

 
 

d) Pentru anul 2019, bugetul final a totalizat 380.600,71 mii lei, aprobat prin HCJPH 
nr.  33/19.04.201936 și rectificat prin hotărâri ale Consiliului Județean Prahova: 

 
Alocări de la bugetul de stat :                                                                             mii lei 
 
I Sume defalcate din TVA pentru finanțare cheltuieli 

descentralizate 
30.614 

II Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 161.995 
III Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 115.640 
IV Finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap     1.216 
V Finanțare Program Național de Dezvoltare 41.242.59 

 
Veniturile bugetului județului constituite din alte surse :                                   mii lei 
 
Venituri proprii 173.589.50 
Cote defalcate din impozitul pe venit ( 11,25%)  103.974 
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale (18,5%) 

58.021 

 
Cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern a Consiliului Județean Prahova 

este una dinamică, un element central revenind eforturilor depuse de autoritatea județeană 

în identificarea și accesarea fondurilor europene disponibile pentru finanțarea proiectelor 

a căror implementare conduce la dezvoltarea socio-economică a județului. 

În plan intern, Consiliul Județean Prahova s-a alăturat unui număr de 11 asociații de 

dezvoltare intercomunitară și alte structuri interne pentru promovarea unor proiecte 

comune în domenii de interes, precum: infrastructură, gestiunea apei, managementul 

deșeurilor, eficiență energetică, energii regenerabile, turism, situații de urgență etc.  

 

36 Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 33/19.04.2019 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului şi 
a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-
2022, cu modificările și completările ulterioare. 
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Face parte astfel, din: Uniunea Națională a Consiliilor județene din România, 

Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova”,  

„Parteneriatul pentru Managementul Apei–Prahova”, „Parteneriatul pentru Managementul 

Deșeurilor – Prahova”, „Situații de urgență – Sud Muntenia”, Asociația  pentru Eficiență 

Energetică și Energie Regenerabilă, Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă 

din România”, Microregiunea Turistică Munții Bucegi ș.a. 

În plan extern, Consiliul județean Prahova este afiliat la Adunarea Regiunilor Europei, 

Rețeaua Europeană a Autorităților locale și Regionale pentru Implementarea 

Convenției Europene a Peisajului, Asociația Agențiilor pentru Democrație Locală din 

Europa, fiind reprezentat totodată în cadrul Comitetului Regiunilor în cadrul UE și 

respectiv, în Congresul Puterilor Locale și Regionale, din cadrul Consiliului Europei. De 

asemenea, a încheiat un număr semnificativ de acorduri de cooperare cu alte unități 

administrativ-teritoriale din străinătate din Italia, Franța, China, Bulgaria, Republica 

Moldova. 
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2. Mandat, viziune și valori comune 
Mandat 

 
În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul Județean Prahova contribuie la dezvoltarea 
economico-socială și culturală sustenabilă a județului în parteneriat cu administraţiile 
publice locale, societatea civilă și mediul de afaceri, prin elaborarea şi implementarea de 
strategii şi programe, gestionarea eficientă a resurselor și investițiilor publice, promovarea 
județului pe plan intern și extern, dezvoltarea serviciilor publice orientate spre cetățean, 
adaptate permanent noilor realități și bazate pe rezultate, cu scopul îmbunătățirii calității 
vieții locuitorilor județului Prahova. 

Viziune 
 

Consiliul Județean Prahova va deveni o autoritate model, principalul factor catalizator al 
dezvoltării durabile judeţene, pentru ca județul Prahova să își consolideze până în anul 
2027, poziția de cel mai important pol economic, medical şi educaţional în Regiunea de 
Dezvoltare Sud Muntenia oferind locuitorilor săi un standard de viaţă înalt, în armonie cu 
mediul înconjurător şi încurajând spiritul civic, prin furnizarea de servicii de calitate în 
contextul valorificării performante a resurselor pe care le administrează, pe baza unei 
planificari strategice judicioase pe termen mediu. 

Valori comune 
 

1. Excelență instituțională; 2. Transparență, etică și integritate; 3. Solidaritate; 4. 

Orientarea către cetățeni; 5. Implicare. 

 

Excelență 
instituțională

Transparență, 
etică și 

integritate

SolidaritateOrientarea 
către cetățeni

Implicare
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3. Analiza mediului intern și extern 
 

A4.1 Analiza mediului intern 

a. Structura organizatorică 

Informaţii generale privind structura organizatorică şi de personal 

Cadrul juridic incident modului de organizare și de funcționare a aparatului de 

specialitate al CJ Prahova este asigurat de dispozițiile HCJ Prahova nr. 171/28.11.201837, 

cu modificările și completările ulterioare, după cum Regulamentul intern, respectiv 

Regulamentul de ordine interioară al aceluiași aparat de specialitate este constituit de 

prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Prahova nr. 366/24.09.201838, 

respectiv, Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Prahova nr. 398/26.11.201239, 

cu modificările și completările ulterioare. 

În subordinea Consiliului Județean Prahova se regăsesc un număr de 20 de entități, 

după cum urmează: 5 instituții de cultură; 7 servicii publice; 2 instituții sanitare; 6 unități 

de învățământ special. Totodată, Consiliul Județean Prahova deține capital majoritar sau 

100% din capitalul social a două societăți comerciale și a trei parcuri industriale. 

În baza HCJ Prahova nr. 171/28.11.2018, așa cum a fost modificată și completată prin 

HCJ Prahova nr. 152/18.11.201940, adoptată în temeiul Codului Administrativ, așa cum a 

fost aprobat prin OUG nr. 55/2019, cu modificările și completările ulterioare, în structura 

actuală a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Prahova se regăsesc 38 structuri 

funcționale, conduse direct de către Președintele Consiliului, aflate în coordonarea după 

caz, fie a celor doi vicepreședinți, fie a administratorului public al județului, respectiv a 

secretarului general al județului, după cum urmează: 7 direcții; 12 servicii; 4 birouri; 15 

 

37 Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 171.28.11.2018 privind modificarea organigramei, a statului de 
funcţii și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Prahova. 
38 Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Prahova nr. 366/24.09.2018 privind aprobarea Regulamentului 
intern al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Prahova. 
39 Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Prahova nr. 398/2012 privind modificarea și completarea 
Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al Consiliului județean Prahova. 
40 Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 152/18.11.2019 privind modificarea statului de funcţii pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Prahova. 
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compartimente de lucru, ca structuri funcționale  ale direcțiilor și serviciilor Consiliului 

județean Prahova. 

b. Rezultatele analizei mediului intern 

Elaborarea analizei mediului intern de la nivelul Consiliului Județean Prahova (CJ 

Prahova) a presupus sesiuni de consultare a personalului aparatului de specialitate al 

autorității județene și ulterior, aprobarea documentului final în şedinţa Grupului de lucru 

constituit în cadrul acestui proiect la nivelul Consiliului Județean Prahova pentru 

realizarea Planului Strategic Instituțional pentru perioada 2020-2021. Informaţiile primite 

au reprezentat baza întocmirii analizei mediului intern, care conţine atât menţiuni pozitive, 

cât şi o serie de aspecte care necesită a fi îmbunătățite. Analiza mediului intern a vizat 4 

domenii: procesul de management, resurse umane, resurse financiare şi patrimoniu. 

 

PROCESUL DE MANAGEMENT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Interes și implicare pentru cetățenii 

județului Prahova 

 

Exercitarea unui management 

participativ bazat profesionalism, pe 

performanță și pe o cultură a încrederii 

reciproce și a respectului, precum și pe 

delegare (există implementată 

procedura privind delegarea de 

atribuții) 

 

Capacitate de planificare strategică și 

de atragere a fondurilor 

nerambursabile europene (de exemplu, 

elaborarea de documente strategice 

precum strategiile județene corelate 
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CFM41 2021-2027) în vederea 

îmbunătățirii serviciilor furnizate 

(pentru modernizarea infrastructurii 

județului, a unităților de învățământ, 

spitalicești și de asistență socială, 

pentru infrastructura rutieră etc.) 

Capacitate de inovare  

Utilizarea metodelor și tehnicilor de 

management performante precum 

managementul calității (Cadrului 

comun de autoevaluare (CAF), ca 

instrument de management al 

calităţii), managementul prin 

obiective, managementul prin 

proiecte, precum și alte metode și 

tehnici aferente stimulării creativității 

manageriale (de exemplu, 

brainstorming) 

 

Accent sporit pe calitatea serviciilor 

furnizate (audit intern funcțional, 

SCIM42 implementat) 

 

Interes în promovarea eticii și 

deontologiei profesionale 

 

  

 

41 Acronim Cadrul Financiar Multianual. 
42 Acronim Sistemul Intern de Control Managerial. SCIM este un sistem de management reglementat în baza OSGG 
nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice. 
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Normele etice sunt cunoscute la nivelul 

personalului, iar normele privind 

avertizorul de integritate au fost aduse 

la cunoștința personalului conform 

Codurilor de conduită pentru 

funcționarii publici, respectiv, 

personalul contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Prahova 

În cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Prahova sunt 

elaborate proceduri de lucru  

Normele privind protecția datelor cu 

caracter personal sunt cunoscute și 

respectate de către întreg personalul 

de la nivelul aparatului de specialitate 

al CJ Prahova, fiind implementat 

registrul datelor cu caracter personal și 

adoptat un regulament intern privind 

protecția datelor cu caracter personal 

Aplicarea insuficientă a unor proceduri 

sau lipsa acestora:  

- procedura privind circuitul 

documentelor nu este actualizată; 

- nu au fost adoptate/implementate: 

procedură privind depunerea 

declarațiilor de avere;  procedură 

privind transparența decizională; 

procedura privind avertizorul de 

integritate; procedura privind 

declararea cadourilor; procedură 

privind datele deschise; proceduri de 

accesare a unui serviciu public. 

Capacitate organizatorică sporită, 

bazată pe documente organizatorice 

judicios elaborate 

 

Capacitatea  de antrenare a 

personalului pentru a-și atinge 
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obiectivele și soluționa sarcinile 

circumscrise postului (de exemplu, prin 

recunoașterea meritelor personalului 

din subordine) 

Capacitatea de dezvoltare a 

personalului prin programe anuale de 

pregătire profesională 

 

O bună activitate de monitorizare 

bazată pe indicatori de performanță ce 

măsoară parte din obiective din punct 

de vedere cantitativ, calitativ, al 

impactului și al rezultatului 

Sistemul informatic nu furnizează 

managementului rapoarte suficiente 

pentru luarea deciziilor eficiente în cel 

mai scurt timp posibil, iar la nivel de 

raportări se aplică doar parțial o 

metodologie de colectare, prelucrare și 

transmitere a datelor 

Comunicare internă (pe verticală și 

orizontală) și externă adecvate, ceea ce 

permite armonizarea deciziilor și 

acțiunilor CJ Prahova pentru atingerea 

obiectivelor sale 

 

Capacitate de dezvoltarea și menținere 

de parteneriate și rețele cu părți 

interesate relevante (cetățeni, 

organizații neguvernamentale, grupuri 

de interese și asociații profesionale, 

mediul de afaceri, alte autorități 

publice, organizații reprezentative și 

grupuri de interese) 
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RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Personal cu o bună pregătire 

profesională (83% din personal are 

studii universitare) și experiență 

îndelungată, cu vocație a funcției 

publice  

 

Sistem de recrutare și selecție a 

resursei umane bazat pe politici care 

înlătură arbitrariul promovat de 

Consiliul Județean Prahova 

 

Personalul orientat spre performanță și 

excelență, ce respectă cu strictețe 

comportamentul etic față de beneficiar 

 

Personalul posedă abilități de 

comunicare și de lucru în echipă, 

precum și un nivel superior de utilizare 

a instrumentelor TIC 

 

Adaptabilitate, inovare, creativitate şi 

atitudine pro-activă a personalului, 

respectiv, interes pentru dezvoltarea 

carierei personale 

Număr redus de sondaje de satisfacție a 

personalului 

Rata mică de fluctuație a personalului Inerție mare, lipsă proactivitate, 

determinate de stabilitatea pe funcția 

publică 
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Planul de pregătire profesională a 

personalului bazat pe nevoile de 

competență organizațională și a 

personalului 

Lipsa de interes pentru a participa la 

sesiuni de pregătire pentru 

îmbunătățirea competențelor 

profesionale 

Asigurarea unor condiții bune de lucru 

în cadrul instituției (resurse materiale 

necesare, inclusiv cerințele de sănătate 

și siguranță a muncii) și mediu de lucru 

proactiv, favorabil dialogului, 

creativității, inovației și sugestiilor 

pentru îmbunătățirea performanței la 

nivelul CJ Prahova 

 

RESURSE FINANCIARE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Gestionare responsabilă a resurselor 

financiare în vederea furnizării unor 

servicii îmbunătăţite și necesare către 

beneficiar (prin alinierea 

managementului financiar la 

obiectivele strategice într-un mod 

eficient și eficace, implementarea 

bugetelor multianuale, prin asigurarea 

transparenței bugetare și financiare, 

prin adoptarea unor decizii privind 

investițiile și controlul financiar bazate 

pe analize cost / beneficiu etc.) 

Nivel insuficient al resurselor 

financiare pentru realizarea unor 

obiective la nivel județean  
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Promovarea și remunerarea angajaților 

se realizează pe criterii obiective 

 

Fonduri europene atrase în vederea 

îmbunătățirii serviciilor furnizate către 

beneficiar și evaluări pozitive ale 

rezultatelor proiectelor finanțate din 

aceste fonduri 

 

Transparență la nivelul CJ Prahova în 

ceea ce privește deciziile bugetare și 

financiare 

 

Proiecte de investiții cu nivel ridicat de 

eficiență economică și socială 

 

RESURSE PATRIMONIALE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Asigurarea unei întrețineri eficiente, 

rentabile și sustenabile a clădirilor, 

birourilor, echipamentelor și 

materialelor utilizate 

Lipsa unei politici integrate pentru 

gestionarea bunurilor fizice ale 

autorității județene și a obiectivelor de 

patrimoniu aflate în administrarea 

acesteia 

Asigurarea accesibilității fizice 

adecvate în clădiri (în conformitate cu 

nevoile și așteptările angajaților și 

cetățenilor/clienților cum ar fi de 

exemplu, accesul persoanelor cu 

dizabilități, parcare sau transport 

public) 
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Aplicarea eficientă la nivelul 

autorității a tehnologiei adecvate 

pentru gestionarea cunoștințelor din 

mediul exterior organizației, pentru 

sprijinirea interacțiunii cu părțile 

interesate și cu partenerii (de exemplu, 

petiții online, pagina de internet a 

autorității, intranet, e-administrație) 

cu asigurarea securității aplicațiilor 

utilizate în cadrul entității  

 

Sistem de registratură electronică  

(complementar celui pe registru fizic) 

al CJ Prahova pentru evidența intrărilor 

și ieșirilor de documente la nivelul 

entității 

 

 

Concluziile și recomandările desprinse în urma realizării analizei mediului intern la 

nivelul CJ Prahova, pe cele 4 domenii de activitate, sunt următoarele: 

 

 

PROCESUL DE MANAGEMENT 

 

În ceea ce privește domeniile de îmbunătățit trebuie avute în vedere capacitatea de 

planificare strategică a organizației, cultura organizațională, instrumentarul 

metodologico-managerial (în vederea dezvoltării unei analize a părților interesate), 

sistemul organizatoric și comunicarea intra și inter-organizațională (inclusiv 

mecanismele de promovare a serviciilor furnizate de către CJ Prahova), managementul 

resurselor umane, managementului participativ (în vederea eliminării rezistenței la 

schimbare a personalului), managementul riscurilor, dezvoltarea şi menţinerea de 
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parteneriate cu părţi interesate (relevante în dezvoltarea sistemului de management al 

instituţiei). 

Acțiunile de îmbunătățire trebuie să vizeze, cu precădere, respectarea în mod activ a 

valorilor (precum prevenirea corupției), consolidarea sistemului metodologico-managerial 

(ședințe operative de lucru la nivelul departamentelor) și a celui informațional, 

actualizarea permanentă a obiectivelor organizaționale, dezvoltarea, perfecționarea și 

motivarea resursei umane, consolidarea sistemului de management al calității, 

promovarea unei culturi a învățării și stimularea angajaților pentru a-și dezvolta 

competențele, creșterea gradului de implicare a factorilor interesați în dezvoltarea 

sistemului de management al organizației, dezvoltarea performanței instituționale 

(stabilirea și definirea indicatorilor de performanță și comunicarea către angajați, 

consolidarea performanțelor în domeniul calității), actualizarea normelor interne în 

concordanță cu modificările legislative, promovarea politicilor publice locale, creșterea 

gradului de promovare a rezultatelor Consiliului Județean Prahova în rândul cetățenilor.    

Totodată, din perspectiva capacității de planificare și management strategic 

acțiunile de îmbunătățire trebuie să urmărească cu precădere asigurarea disponibilității 

resurselor necesare pentru dezvoltarea inițiativelor strategice ale CJ Prahova, măsurarea 

impactului obţinut în comunitate în ceea ce privește produsele și serviciile furnizate și a 

calității planurilor strategice și operaționale, dezvoltarea schimburilor de experiență și 

bune practici între CJ Prahova și organizații similare, reproiectarea organizațională și 

informațională, dezvoltarea procesului de monitorizare (dezvoltarea indicatorilor și a 

sistemelor de monitorizare a rezultatelor), promovarea sectorului inovație în documentele 

strategice ale CJ Prahova, identificarea tuturor părților interesate relevante, revizuirea 

periodică a documentelor strategice în vigoare, promovarea instrumentelor de e-guvernare 

pentru creșterea eficienței serviciilor furnizate, a transparenței și interacțiunii dintre 

instituție și cetățeni / beneficiari. 
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RESURSE UMANE 

 

În ceea ce privește domeniile de îmbunătățit trebuie avute în vedere managementul 

resursei umane, cultura organizațională, reproiectarea organizațională, modernizarea 

logistică și mediul de lucru.  

Acțiunile de îmbunătățire ce se impun a fi derulate sunt: recrutarea, perfecționarea 

și recompensarea resursei umane (de exemplu, cea implicată în dezvoltarea și funcționarea 

serviciilor de e-guvernare), analiza periodică a nevoilor actuale și de perspectivă de resurse 

umane ale instituției, promovarea mobilității interne în scopul de a dezvolta competențele 

personalului, elaborarea și implementarea unei politici organizaționale care să conțină 

criterii obiective în ceea ce privește recrutarea, promovarea, remunerarea personalului, 

repartizarea echilibrată a sarcinilor de serviciu în raport cu cerințele postului, asigurarea 

condițiilor de lucru care să contribuie la realizarea unui echilibru între viața profesională și 

cea privată, măsurarea percepției personalului (de exemplu prin realizarea periodică a unor 

analize de tip sondaje/chestionare aplicate personalului, oferirea de feedback cu privire la 

rezultate / rezumate / interpretări / acțiuni de îmbunătățire), dezvoltarea tehnicilor și 

metodelor de dialog şi consultare (de exemplu, organizarea periodică de ședințe de dialog 

şi consultare, de brainstorming), alinierea programelor de specializare la problemele 

actuale cu care se confruntă administrația publică românească.  

 

 

RESURSE FINANCIARE 

 

În ceea ce privește domeniile de îmbunătățit trebuie avute în vedere:  parteneriatele 

încheiate (de exemplu, prin monitorizarea și evaluarea periodică a rezultatelor atinse în 

cadrul acestora), colaborarea interinstituțională și comunicarea către cetățeni, 

fundamentarea deciziilor financiare (utilizarea analizei riscurilor și a analizei cost-

beneficiu în fundamentarea deciziilor financiare), veniturile bugetare (creșterea 

eficacității, eficienței și economicității gestionării resurselor financiare de către CJ Prahova 

prin utilizarea sistemelor contabile eficiente și controlul costurilor financiare). 
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Acțiunile de îmbunătățire propuse trebuie să vizeze cu precădere atragerea fondurilor 

nerambursabile. 

 

 

RESURSE PATRIMONIALE 

 

În ceea ce privește domeniile de îmbunătățit trebuie avute în vedere în principal, 

dezvoltarea unei politici integrate pentru gestionarea bunurilor fizice ale autorității 

județene, îmbunătățirea parteneriatelor încheiate (cu furnizori de servicii și produse, 

servicii externalizate, parteneriate încheiate pentru obiective comune etc.), tehnologia 

(evaluarea rentabilității tehnologiei utilizate). 

Acțiunile de îmbunătățire propuse vizează cu precădere instituirea unui control anual 

al rentabilității tehnologiei din cadrul organizației, efectuarea de investiții de eficientizare 

energetică a imobilelor aflate în partimoniul CJ Prahova, renovarea rampelor de acces 

pentru persoanele cu dizabilități, achiziționarea de aparatură informatică nouă și modernă, 

arhivarea electronică a documentelor, promovarea serviciilor și produselor inovatoare. 

 

În contextul provocărilor de mai sus, factorii critici de succes pentru derularea în 

condiții optime a activității Consiliului Județean Prahova țin în primul rând de asigurarea 

resursei umane perfecționate, precum și de asigurarea resurselor materiale şi financiare 

necesare derulării activității autorității județene. 

 

A4.2 Analiza mediului extern 

La realizarea acestei analize s-au avut în vedere influenţele externe generate de mediul 

politic, economic, social, tehnologic, legislativ şi de mediu (analiza PESTLE), factorii care 

au stat la baza Analizei mediului extern conform modelului PESTLE (implicaţiile politice, 

economice, sociale, tehnologice, legislative şi de mediu (environment) asupra Consiliului 

Județean Prahova) fiind cuprinși în Anexa nr. 1. 

INFLUENŢA FACTORILOR POLITICI ASUPRA ACTIVITĂŢII CJ PRAHOVA 
 

Efectele care pot fi generate de o acţiune convergentă a factorilor politici 
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Schimbările politice inerente ciclurilor electorale locale determină modificări la 

nivelul top managementului care uneori are o viziune diferită față de conducerea 

anterioară, ceea ce poate conduce la modificarea și uneori chiar abandonarea 

priorităților și politicilor autorității județene ce sunt în vigoare la un anumit 

moment.  

Reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean Prahova generată 

adesea de schimbarea top managementului determină reorganizarea proceselor 

de activitate cu apariția de sincope și/sau reticență la schimbare din partea 

personalului.  

Întârzierile apărute în procesul de avizarea/adoptare a actelor normative şi a altor 

documente strategice relevante generate de lipsa unei viziuni unitare și coerente 

la nivelul clasei politice pot genera dificultăți în inițierea și/sau implementarea 

acţiunilor și proiectelor cu finanțare europeană, în curs de elaborare sau aflate în 

derulare. 

 

INFLUENŢA FACTORILOR ECONOMICI ASUPRA ACTIVITĂŢII CJ PRAHOVA 
 

Efectele care pot fi generate de o acţiune convergentă a factorilor 
economici 

Criza  economică ce se întrevede în contextul pandemiei de SARS–CoV-2 

antrenează riscuri majore în ceea ce privește veniturilor bugetului local urmare a 

diminuării numărului de întreprinderi active în județ, a creșterii șomajului și 

scăderii puterii de cumpărare a populaţiei, a creșterii nivelului economiei ascunse, 

a diminuării fluxurilor comerciale. 

Constrângerile bugetare existente la nivelul bugetului de stat generează implicit 

constrângeri bugetare la nivelul bugetelor locale, putând antrena un nivel 

insuficient de resurse (umane, financiare şi materiale) necesare finalizării 

obiectivelor de investiții aflate în derulare (inclusiv cu posibilitatea sistării unor 
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investiții), precum şi demararea unora noi și totodată, dificultatea asigurării unui 

sistem de motivare adecvată a personalului. 

Oportunitatea accesării fondurilor europene nerambursabile (în contextul planului 

pentru bugetul multianual 2021-2027 și al planului național de relansare 

subsecvent mecanismului de relansare economică NGEU43) facilitează 

consolidarea capacității CJ Prahova pentru a susține relansarea economică la 

nivelul județului Prahova prin derularea de investiții cu impact major asupra 

creșterii coeziunii socioeconomice 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. 

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. 

 
INFLUENŢA FACTORILOR SOCIALI ASUPRA ACTIVITĂŢII CJ PRAHOVA 

 

Efectele care pot fi generate de o acţiune convergentă a factorilor sociali 

 

43 Pentru a asigura un răspuns eficace la criza provocată de coronavirus, care să se adreseze tuturor cetățenilor 
UE și partenerilor globali, Comisia Europeană a mobilizat Planul Next Generation EU, un nou instrument de 
redresare, în valoare de 750 de miliarde EUR, care va consolida bugetul UE cu noi fonduri obținute de pe piețele 
financiare în perioada 2021-2024. 
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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. 

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. 

 
 
INFLUENŢA FACTORILOR TEHNOLOGICI ASUPRA ACTIVITĂŢII CJ PRAHOVA 

 

Efectele care pot fi generate de o acţiune convergentă a factorilor 
tehnologici 

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, al îmbunătățirii procesului 

de comunicare intra și inter-organizațională, precum și al apropierii de cetățeni. 
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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. 

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. 

 
 
 
 
 

INFLUENŢA FACTORILOR LEGISLATIVI ASUPRA ACTIVITĂŢII CJ PRAHOVA 
 

Efectele care pot fi generate de o acţiune convergentă a factorilor 
legislativi 

Instabilitatea legislativă afectează procesul de planificare strategică și managementul 

operațional, precum și implementarea deficitară a unor proiecte gestionate de autoritate. 

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. 

Birocrație legislativă excesivă în domeniul achizițiilor publice și al contractării fondurilor 

nerambursabile generează dificultăți în derularea proceselor de achiziții publice. 

 
 

INFLUENŢA FACTORILOR DE MEDIU ASUPRA ACTIVITĂŢII CJ PRAHOVA 
 

Efectele care pot fi generate de o acţiune convergentă a factorilor de mediu 

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. 
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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 mediu, 

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. 
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4. Obiective strategice 
Potrivit documentelor programatice, urmărind îmbunătăţirea capacităţii inovatoare şi 

a competitivităţii, crearea oportunităţilor de dezvoltare pentru comunităţile dezavantajate, 

protejarea şi ameliorarea condiţiilor de mediu şi a biodiversităţii, optimizarea folosirii 

resurselor naturale, Obiectivul strategic general urmărit de Consiliul Județean Prahova în 

activitatea desfășurată, îl constituie stimularea procesului de creştere economică 

durabilă a judeţului Prahova, bazată pe inovare şi favorabilă incluziunii sociale, care să 

conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru toţi locuitorii judeţului.  

Planul strategic instituțional al Consiliului Județean Prahova pentru perioada 2020-

2021 este organizat în jurul principalelor domenii aflate în responsabilitatea sa. Viziunea 

Consiliului Județean Prahova va fi urmărită prin intermediul următoarelor obiective 

strategice: 

• Creșterea gradului de dezvoltare economică a judeţului Prahova; 

• Creșterea capacității administrative; 

• Amenajarea și planificarea durabilă a teritoriului; 

• Dezvoltarea unui sistem de educație, formare profesională și cultură adaptat la 

cerințele pieții și ale beneficiarilor direcți; 

• Creșterea performanței sistemului sanitar și de asistență socială; 

• Administrare responsabilă, sustenabilă și participativă a mediului natural și 

construit. 

În corpul Planului Strategic Instituțional este cuprinsă descrierea obiectivelor strategice 

și a efectelor estimate, a programelor și rezultatelor așteptate și a măsurilor planificate, 

corelată cu resursele financiare și distribuția acestora pe durata perioadei de implementare 

2020-2021 însoțită de estimările pentru următorii 3 ani (regula 1+ 3 ani). 

Totodată, Planul Strategic Instituțional va fi actualizat și/sau revizuit în acord cu 

prevederile Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Prahova pentru perioada 2021-

2027 aflată în curs de elaborare în cadrul proiectului implementat de Consiliul Județean 

Prahova „Elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a Judeţului Prahova pentru perioada 

2021-2027”, cod SIPOCA 542/ cod SMIS 126115, finanțat prin Programul Operațional 

Capacitate Administrativă.   
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B: COMPONENTA DE BUGET (CB)/ PROGRAMARE BUGETARĂ (CPB) 

 
 

 

- Obiective Strategice, Programe bugetare, Măsuri și Indicatori, Bugete Multianuale - 

 

 

1) Programe bugetare 
 

 

Obiectivul Strategic 1: Creșterea gradului de dezvoltare economică a 

județului Prahova 

 

 

Din perspectiva performanței economice, județul Prahova se numără printre puținele 

județe din țară care înregistrează pentru Indicele de Potențial Competitiv (IPC)44 o valoare 

superioară mediei naționale în ceea ce priveşte valoarea acestui indice, fiind de altfel și 

unul dintre cele mai performante județe din Regiunea Sud-Muntenia. 

În actualul context politico-economic, extrem de sensibil, determinat și influențat 

decisiv de efectele crizei economice-financiare (reducerea resurselor pentru sectoarele de 

interes major - sănătate, educație, investiții, șomaj, scăderea consumului domestic etc.) 

ce se întrevede în contextul pandemiei de SARS–CoV-2, înseși administrațiile locale sunt 

puse în situația de a găsi noi și eficiente soluții, apte să răspundă satisfacerii interesului 

general. 

 

44 IPC este un indice compozit calculat prin agregarea unor indicatori simpli derivaţi (PIB/locuitori, Exporturi 
/populaţia ocupată) şi a unui indicator compus (Indicele de dezvoltare tehnologică). Cojanu, V. (coord.), 
Potenţialul competitiv al creşterii economice: linii directoare pentru o nouă politică industrială în România, 
Studii de Strategie şi Politici SPOS 2010, Institutul European din România, Bucureşti, Octombrie 2010. 
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Una dintre posibilele căi de acțiune rezervate sistemelor de administrație, aliniate 

atenției majore a Uniunii Europene acordate cooperării pentru dezvoltare, o constituie 

administrațiile locale colaborative, fundamentate pe întărirea relațiilor de cooperare și 

de parteneriat atât în plan intern, național, cât și extern, al colaborării internaționale, 

pentru satisfacerea unor obiective comune. 

Obiectivul acoperă două dintre domeniile majore de competență și activitate ale 

Consiliului Județean Prahova, dezvoltarea economico-socială a județului, respectiv, 

cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern, în conformitate cu prevederile art. 

173, alin. 1, lit. b) și e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Obiectivul Strategic 1 conferă Consiliului Județean Prahova un cadru-suport coerent 

și integrat pentru dezvoltarea performanței economice a județului printr-o abordare 

vizionară, pe termen lung, a planificării și acțiunilor întreprinse și totodată prin valorificarea 

avantajelor competitive ale județului Prahova, cu accent pe dezvoltarea soluțiilor CDI și 

stimularea transferului de tehnologie, precum și pe dezvoltarea și inițierea de noi 

parteneriate în plan intern și internațional.  

Obiectivul este susținut de 1 program bugetar „Economie locală, competitivă și 

sustenabilă” și un total de 3 măsuri ce corespund celor 3 rezultate așteptate.  

Figura de mai jos surprinde relația dintre obiectiv, măsuri și proiecte posibile.  

 

Figura 3. Obiectivul Strategic 1: Structura 

Obiectivul Strategic 1. Creșterea gradului de dezvoltare economică a 
judeţului Prahova 

Programul 1.1.  
Economie locală, competitivă și sustenabilă 

Măsuri Programul 1.1.  
Măsura 1.1.1 Măsuri de management pentru asigurarea dezvoltării durabile a județului Prahova 

Măsura 1.1.2 Dezvoltarea relaţiilor interne şi internaţionale 
Măsura 1.1.3 Sprijinirea activităților CDI 
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Figura 4. Obiectivul Strategic 1: Impact și Rezultate 

Impact 
Indicele de Potențial competitiv (IPC) la nivel teritorial NUTS 3 - Țintă (2021) ≥ 
media națională 

Rezultate 
(1.1.1) Documente programatice realizate 
(1.1.2) Cooperare extinsă a CJ Prahova în plan intern și internațional 
(1.2.1) Activități CDI dezvoltate 

 

Implementarea măsurilor și îndeplinirea rezultatelor și atingerea impactului scontat pentru 

perioada 2020-2021 implică finanțare din FEN-ri și parțial resurse bugetare din bugetul 

propriu al Consiliului Județean Prahova. 

Programul 1.1: Economie locală, competitivă și sustenabilă 

1. Descrierea programului: 

Având ca reper obiectivul strategic general urmărit de Consiliul Județean Prahova în 

activitatea desfășurată, respectiv, stimularea procesului de creştere economică durabilă 

a judeţului Prahova, în acord cu viziunea europeană cuprinsă în Strategia Europa 2020, dar 

și cu eforturile depuse de România în direcția alinierii la Agenda digitală 2020 și totodată, 

corelat cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, dar și cu alte 

documentele programatice naționale și ale autorității județene, Programul vizează 

intervenții menite să asigure premisele esențiale pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii 

vieţii pentru toţi locuitorii judeţului Prahova. 

Astfel, măsurile cuprinse în Program se înscriu pe coordonatele creșterii incluziunii 

sociale, valorificării capitalului natural și antropic, extinderii structurilor de dezvoltare 

locală, creării unui mediu atractiv pentru muncă şi inovaţie, implementării de soluții CDI 

inovatoare. Din această perspectivă, rolul Consiliului Județean Prahova se concretizează 

prin adoptarea unui document programatic pe termen lung ce va reprezenta fundamentul 

celorlalte strategii, programe, inițiative sectoriale ale autorității județene (Strategia de 

Dezvoltare Durabilă a Judeţului Prahova pentru perioada 2021-2027, aflată în curs de 

realizare), precum și printr-o serie de activități de extindere a parteneriatelor de tip public-

privat și public-public, a structurilor de dezvoltare locală (parcuri industriale), precum și de 
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promovare a progreselor obținute în domeniul „Energie, Mediu și Schimbări Climatice” 

apreciat în baza potenţialului său ştiinţific şi comercial, domeniu de specializare inteligentă 

pentru ciclul strategic 2014-2020, în cadrul Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare 

și Inovare 2014-2020. 

2. Domeniul de politici publice: 

Programul 1.1. se fundamentează în baza priorităţilor stabilite prin:  

- Obiectivele de politică (OP) UE; 

- Strategia Europa 2020; 

- Strategia UE pentru Dezvoltare durabilă, revizuită; 

- Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, 

a echității sociale și a rezilienței; 

- Programul de Guvernare 2019-2020; 

- Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030;  

- Strategia de dezvoltare teritorială a României; 

- Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020; 

- Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020; 

- Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020; 

- Strategia Națională pentru Competitivitate 2015-2020; 

- Strategia națională de dezvoltare a ecoturismului 2017-2026; 

- Strategia Guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii 

(IMM) şi îmbunătăţirea mediului de afaceri – Orizont 2020; 

- Strategia generală de descentralizare; 

- Programul Național de Reformă; 

- Planul de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia 2014-2020; 

- Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ (PRAI), Regiunea Sud-Muntenia, 2016-

2025; 

- Cadrul Național Strategic de Referință (CNSR) 2014-2020; 

- Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021; 

- Planul de Dezvoltare Durabilă a Județului Prahova (PDDJP) pentru perioada 2014-2020 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 216/25.11.2013; 
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- Strategia de Dezvoltare a serviciilor sociale din județul Prahova în perioada 2014-2020 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 109/30.06.2017; 

- Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru județul Prahova 2019-2025 aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 176/16.12.2019; 

- Strategia integrată de dezvoltare urbană 2014-2020 (SIDU) pentru Polul de Creștere 

Ploiești aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 

163/30.05.2016. 

3. Obiectivele programului:  

Programul 1.1. vizează ca până în 2021 să se atingă următoarele rezultate:  

- Documente programatice realizate; 

- Cooperare extinsă a CJ Prahova în plan intern și internațional; 

- Activități CDI dezvoltate.  

4. Indicatori de rezultat: 

 

Tabelul 1. Obiectivul Strategic 1: Indicatori de rezultat ai Programului 1.1 

Indicatorii de rezultat ai programului 
(outcome) 

Valoare de 
referință (an) 

Țintă 2021 Observaţii 

Gradul de realizare a documentelor 
programatice 

CVR (2020) 100% Sursa: CJ Prahova 

Gradul de realizare a activităților de 
cooperare a CJ Prahova în plan intern și 
internațional, programate în timpul 
implementării PSI 

CVR (2020) 100% Sursa: CJ Prahova 

Gradul de realizare a activităților de 
promovare a activităților de tip CDI, 
programate în timpul implementării PSI 

CVR (2020) 100% Sursa: CJ Prahova 

 

5. Măsuri:  

Măsurile și activitățile incluse de fiecare măsură și care vor contribui la atingerea 

rezultatelor programului sunt prezentate în continuare, implementarea acestora conducând 

la atingerea fiecăruia dintre rezultatele stabilite și prezentate mai sus, la punctul 3, 

Obiectivele programului.  
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Tabelul 2. Obiectivul Strategic 1: Măsurile Programului 1.1 

Măsura 1.1.1 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 1.1.2 Dezvoltarea relaţiilor interne şi internaţionale 

- Promovarea parteneriatelor public - privat  

- Promovarea parteneriatelor public -public 

Măsura 1.1.3 Sprijinirea activităților CDI 

- Promovarea dezvoltării Parcului Industrial Bărcăneşti 

- Promovarea cercetării academice de excelență cu scopul identificării de soluții 
inovatoare în domeniul energiei durabile 

 

6. Finanţarea programului: 

Programul 1.1. se finanţează parțial din bugetul propriu al CJ Prahova, precum și din FEN-

uri. 

7. Managementul implementării programului: 

a) Managerul de program (Se va stabili după adoptarea metodologiilor de planificare 

strategică și bugetară de către CJ Prahova); 

b) Factori critici de succes/condiții cheie: 

- Transparență sporită; 

- Finanțare publică sporită pentru CDI, în conformitate cu obiectivele stabilite; 

- Consolidarea colaborării instituționale cu instituții/autorități locale, parteneri sociali, 

mediu de afaceri, în domeniile de responsabilitate ale CJ Prahova. 
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Obiectivul Strategic 2: Creșterea capacității administrative 
 

 

Organizarea și funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale sunt 

reglementate de Constituţia României şi Codul Administrativ, aprobat prin Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare. 

Consiliul Judeţean Prahova este autoritatea administraţiei publice locale pentru 

coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării 

serviciilor publice de interes la nivelul judeţului Prahova. Consiliul judeţean se completează 

cu Preşedintele Consiliului judeţean, ales de asemenea în condiţiile legii pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale.  

Administraţia publică locală din unitatea administrativ-teritorială Judeţul Prahova este 

organizată şi funcţionează în temeiul principiilor generale ale administraţiei publice 

(legalităţii, egalităţii, transparenţei, proporţionalităţii, satisfacerii interesului public, 

imparţialităţii, continuităţii, adaptabilităţii), precum şi a următoarelor principii 

specifice:  al autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, consultării cetăţenilor 

în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit, eligibilităţii autorităţilor 

administraţiei publice locale, cooperării, responsabilităţii şi al constrângerii bugetare.  

Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale din comune, oraşe şi 

municipii şi autorităţile administraţiei publice de la nivelul judeţului se bazează pe 

principiile autonomiei locale, legalităţii, cooperării, solidarităţii, egalităţii de tratament 

şi responsabilităţii. 

Obiectivul conferă un cadru-suport coerent și integrat ce asigură creșterea capacității 

administrative a Consiliului Județean Prahova prin consolidarea a trei piloni fundamentali: 

1) dezvoltarea resursei umane; 

 2) implementarea unui management performant; 

3) îmbunătățirea relațiilor dintre administrația publică județeană și beneficiari prin 

creșterea transparenței și accesului liber la informații de interes public și îmbunătățirea 

comunicării cu părțile interesate. 
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Obiectivul este susținut de un singur program, „Management (de suport) 

organizațional”, care reunește 4 rezultate și 4 măsuri ce corespund rezultatelor așteptate.  

Figura de mai jos surprinde relația dintre obiectiv, program și măsuri. 

 

 Figura 5. Obiectivul Strategic 2: Structura 

Obiectivul Strategic 2. Creșterea capacității administrative 

Programul 2.1.  
Management (de suport) organizațional 

 

Măsuri Programul 2.1.  

Măsura 2.1.1 Sprijin pentru formare profesională adaptată la nevoile angajaţilor din 

administraţia publică locală a judeţului Prahova 

Măsura 2.1.2 Abordare integrată a performanței instituționale 

Măsura 2.1.3 Consolidarea planificării strategice la nivelul Consiliului Județean Prahova 

Măsura 2.1.4 Investiții orientate către transparență și acces liber la informații de interes public și 

comunicare cu părțile interesate 

 

 

Figura 6. Obiectivul Strategic 2: Impact și Rezultate 

Impact 
Încredere la nivel intern și extern în instituție și acțiunile CJ Prahova și a structurilor 
subordonate  - Țintă 2021: 80% 

Rezultate 

(2.1.1) Resursă umane specializată  

(2.1.2) Satisfacție crescută a personalului 

(2.1.3) Proces consolidat de planificare strategică  

(2.1.4) Investiții realizate 

 

 

Programul 2.1: Management (de suport) organizațional 

1. Descrierea programului: 
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Consolidarea capacității administrative a Consiliului Județean Prahova este esențială 

pentru îndeplinirea cu succes a misiunii sale, precum și pentru asigurarea unor servicii 

publice de calitate, în condiții de eficiență și accesibile beneficiarilor finali, demersul fiind 

în acord cu obiectivele și direcțiile de acțiune ale Strategiei pentru Consolidarea 

Administrației Publice (SCAP) pentru perioada 2014-2020. 

Programul este specific cadrului instituțional al Consiliului Județean Prahova și are în 

vedere funcțiile de suport instituțional. 

Consolidarea capacității administrative a Consiliului Județean Prahova printr-o finanțare 

adecvată a domeniului trebuie să aibă în vedere sporirea eforturilor depuse de autoritatea 

județeană pe direcția perfecționării resurselor sale umane și consolidării culturii 

organizaționale, reproiectării organizaționale în acord cu noile obiective instituționale, 

dezvoltării capacității de evaluare și monitorizare a acțiunilor desfășurate cu accent pe 

diminuarea riscurilor operaționale, precum și îmbunătățirea relației dintre administrație și 

cetățeni/mediul de afaceri prin implementarea tehnologiei informațiilor și comunicațiilor. 

2. Domeniul de politici publice: 

P 2.1. se fundamentează în baza priorităţilor stabilite prin:  

- Obiectivele de Politică (OP) ale Uniunii Europene; 

- Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, 

a echității sociale și a rezilienței; 

- Strategia Europa 2020; 

- Strategia UE pentru Dezvoltare durabilă, revizuită; 

- Pilonul European al Drepturilor Sociale, adoptat la data de 17 noiembrie 2017 de către 

Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană; 

- Programul de Guvernare 2019-2020, Capitolul Administrația Publică; 

- Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020; 

- Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030;  

- Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020; 

- Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și 

bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021; 

- Strategia generală de descentralizare; 

- Planul de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia 2014-2020; 
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- Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ (PRAI), Regiunea Sud-Muntenia, 2016-

2025; 

- Programul Național de Reformă; 

- Cadrul Național Strategic de Referință (CNSR) 2014-2020; 

- Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021. 

3. Obiectivele programului:  

Programul 2.1. vizează ca până în 2021 să se atingă următoarele rezultate:  

- Resursă umane specializată; 

- Satisfacție crescută a personalului; 

- Proces consolidat de planificare strategică; 

- Investiții realizate. 

4. Indicatori de rezultat: 

 
Tabelul 3. Obiectivul Strategic 2: Indicatori de rezultat ai Programului 2.1 

Indicatorii de rezultat ai programului 
(outcome) 

Valoarea de 
referință (an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

Gradul de realizare a programului de 
perfecționare pentru personalul din aparatul de 
specialitate al Consiliului Județean Prahova 

CVR (2020) 100% Sursa: CJ Prahova 

Nivelul de satisfacție al personalului aparatului 
de specialitate al CJ Prahova 

CVR (2020) 80% Sursa: CJ Prahova 

Gradul de realizare a planificării strategice la 
nivelul CJ Prahova, programată a fi realizată în 
timpul implementării PSI 

CVR (2020) 100% Sursa: CJ Prahova 

Gradul de realizare a investițiilor inițiate 
pentru îmbunătățirea relațiilor dintre 
administrația publică județeană și beneficiari, 
programate a fi realizate în timpul 
implementării PSI 

CVR (2020) 100% Sursa: CJ Prahova 

 

5. Măsuri:  
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Măsurile și activitățile incluse de fiecare măsură și care vor contribui la atingerea 

rezultatelor programului sunt prezentate în continuare, implementarea acestora conducând 

la atingerea fiecăruia dintre rezultatele stabilite și prezentate mai sus, la punctul 3, 

Obiectivele programului.  

 

Tabelul 4. Obiectivul Strategic 2: Măsurile Programului 2.1 

Măsura 2.1.1 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 2.1.2 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 2.1.3 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 evaluare a impactului politicilor din perspectiva genului 

Măsura 2.1.4 Investiții orientate către transparență și acces liber la informații de 
interes public și comunicare cu părțile interesate 

- Realizarea unei platforme de furnizare online a serviciilor specifice Consiliul Județean 
Prahova 
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- 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 

 

6. Finanţarea programului: 

Programul 2.1. se finanţează parțial din bugetul propriu al CJ Prahova, precum și din FEN-

uri.  

7. Managementul implementării programului: 

a) Managerul de program (Se va stabili după adoptarea metodologiilor de planificare 

strategică și bugetară de către CJ Prahova); 

b) Factori critici de succes/condiții cheie: 

- Transparență sporită; 

- Asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare derulării activității; 

- Accesul la tehnologie de ultimă generație; 

- Consolidarea parteneriatului cu societatea civilă; 

- Menținerea unui nivel ridicat de angajament și control din partea Consiliului Județean 

Prahova pentru realizarea reformelor necesare și atingerea obiectivelor asumate pentru 

creșterea capacității administrative. 
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Obiectivul Strategic 3: Amenajarea și planificarea durabilă a teritoriului 
 

 

Fiind unul din sectoarele cel mai puțin sustenabile45, sistemul de transport joacă un 

important rol în cadrul dezvoltării durabile, devenind unul din sectoarele de activitate 

monitorizate activ de setul comun de indicatori europeni (indicatorii mobilitate locală și 

transportul pasagerilor), iar alături de mobilitatea locală reprezintă un obiectiv prioritar al 

documentelor programatice (politici și strategii) ale autorităților locale competente. 

Urbanizarea rapidă conduce la o serie de provocări cu care se confruntă autoritățile 

locale din întreaga lume, promovarea unui mod de viață centrat pe mobilitatea sustenabilă 

fiind atât un obiectiv fundamental pentru asigurarea și îmbunătățirea vieții cetățenilor, dar 

și o condiție de îndeplinit pentru atingerea statutului de „smart county (județ inteligent)”. 

Obiectivul acoperă un domeniu amplu subsumat politicii de mobilitate sustenabilă și 

orientată spre asigurarea coeziunii sociale la nivelul județului Prahova a Consiliului Județean 

Prahova, autoritate ce asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul 

necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind amenajarea și 

planificarea teritoriului. 

O condiție necesară a noii politici de mobilitate sustenabilă ce promovează o inversare 

a piramidei mobilității locale în care noii protagoniști sunt pietonii și bicicliștii, o constituie 

respectarea principiului de transport multimodal, a cărei aplicare însă este foarte 

restrânsă în România. 

În acest context, în virtutea atribuțiilor și competențelor sale, CJ Prahova urmărește 

asigurarea unui model de mobilitate sustenabilă fundamentat pe principiul de transport 

multimodal prin activități de eficientizare a sistemului de transport din Județul Prahova 

orientate pe accesibilitate (inclusiv cea referitoare la o mai bună conectare a infrastructurii 

rutiere a județului Prahova la rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) cu impact asupra 

accesibilității regionale) și proximitate, promovarea transportului public și non-motorizat, 

 

45 Dependență ridicată de combustibili fosili (emisii de CO2 ridicate), costuri sociale și de mediu ridicate 
(contaminare atmosferică, excludere socială, accidente de trafic, poluare fonică, efecte negative asupra 
peisajului, costuri ridicate datorită curselor întârziate etc.) etc. 
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reabilitare şi modernizare a infrastructurii de transport, soluționarea traficului congestionat 

ș.a. conferind astfel, întregului județ o funcționalitate sporită în toate domeniile. 

Structura Obiectivului Strategic 3 include două programe și un total de 4 măsuri ce 

corespund rezultatelor așteptate.  

Programul „Modernizarea căilor de comunicaţii şi conectarea judeţului Prahova la 

principalele rute de transport naţional şi internaţional” reunește 3 rezultate și 3 măsuri. 

Programul „Dezvoltarea infrastructurii de utilități” cuprinde 1 rezultat și 1 măsură. 

 

Figura de mai jos surprinde relația dintre obiectiv, programe și măsuri. 

 

 Figura 7. Obiectivul Strategic 3: Structura 

Obiectivul Strategic 3. Amenajarea și planificarea durabilă a teritoriului 

Programul 3.1.  
Modernizarea căilor de comunicaţii şi conectarea judeţului 

Prahova la principalele rute de transport naţional şi 
internaţional 

Programul 3.2.  
Dezvoltarea infrastructurii 

de utilități 

Măsuri Programul 3.1.  
Măsura 3.1.1 Interconectarea la culoarele majore de transport 

şi dezvoltarea transportului multimodal 
Măsura 3.1.2 Dezvoltarea infrastructurii de transport din județul 

Prahova 
Măsura 3.1.3 Fluidizarea traficului şi optimizarea coridoarelor 

de transport în judeţul Prahova 

Măsuri Programul 3.2. 
Măsura 3.2.1 Investiții în 
infrastructura de utilități  

 

Figura 8. Obiectivul Strategic 3: Impact și Rezultate 

Impact 

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul transporturilor - Ţinta 
2021: - 20%;  

Performanța logistică a infrastructurii de transport din județul Prahova -Ţinta 2021: 
+ 20%;  

Rezultate 

(3.1.1) Conectare îmbunătățită la culoarele majore de transport și transport 
multimodal dezvoltat  
(3.1.2) Infrastructură de transport dezvoltată 
(3.1.3) Trafic fluidizat şi coridoare de transport optimizate 
(3.2.1) Infrastructură de utilități dezvoltată 
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Programul 3.1: Modernizarea căilor de comunicații și conectarea județului 

Prahova la principalele rute de transport național și internațional 

1. Descrierea programului: 

Una din competențele importante ale Consiliului Județean Prahova a cărei exercitare 

asigură premizele unei dezvoltări teritoriale echilibrate și durabile, o mai bună creștere 

economică, ocupare a forței de muncă și competitivitate, o reprezintă administrarea rețelei 

drumurilor județene a cărei lungime totală (1.147 km) conferă acesteia o pondere 

însemnată (peste 50%) în raport cu rețeaua drumurilor publice din județul Prahova (cu 

lungime de 2.236 km)46 ceea ce reclamă eforturi conjugate din partea autorității județene 

pentru eficientizarea modelului județean de mobilitate și transport. În prezent continuă să 

se manifeste o serie de deficiențe la nivelul infrastructurii de transport, traficului rutier și 

siguranței în trafic, accesibilității, în mare parte generate de continua dezvoltare socio-

economică, extindere teritorială și creștere a densității populației județului Prahova, 

fenomene de altfel, caracteristice marilor colectivități teritoriale. 

Corelat cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 și cu alte 

documente programatice sectoriale ale Consiliului Județean Prahova și aliniat principiilor 

directoare ale mobilității sustenabile orientate spre sporirea accesibilității locuitorilor la 

bunurile și serviciile de care au nevoie, Programul vizează intervenții menite să conducă la 

implementarea unui sistem de transport eficient, economic, sustenabil, sigur, cu impact 

redus asupra mediului și cât mai bine interconectat rețelei transeuropene de transport (TEN-

T) pentru asigurarea libertăţii de mişcare a pasagerilor şi bunurilor în Uniunea Europeană. 

2. Domeniul de politici publice: 

P 3.1. se fundamentează în baza priorităţilor stabilite prin:  

- Obiectivele de Politică (OP) ale Uniunii Europene; 

- Strategia Europa 2020; 

- Strategia UE pentru dezvoltare durabilă, revizuită; 

 

46 Planul de Dezvoltare Durabilă a Județului Prahova pentru perioada 2014-2020 aprobat prin HCJPH nr. 
216/25.11.2013, p.25. 
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- Programul de Guvernare 2019-2020, Capitolul Transporturi, Infrastructură și 

Comunicații; 

- Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030; 

- Strategia de Dezvoltare Teritorială a României; 

- Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020; 

- Strategia generală de descentralizare; 

- Master Planul General de Transport al României; 

- Planul de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia 2014-2020; 

- Programul Naţional de Dezvoltare Locală; 

- Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021; 

- Strategia integrată de dezvoltare urbană 2014-2020 (SIDU) și Planul de Mobilitate Urbană 

Durabilă (PMUD) pentru Polul de Creștere Ploiești aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Ploiești nr. 163/30.05.2016; 

- Planul de Dezvoltare Durabilă a Județului Prahova (PDDJP) pentru perioada 2014-2020 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 216/25.11.2013. 

3. Obiectivele programului:  

Programul 3.1. vizează ca până în 2021 să se atingă următoarelor rezultate:  

- Conectare îmbunătățită la culoarele majore de transport și transport multimodal 

dezvoltat; 

- Infrastructură de transport dezvoltată; 

- Trafic fluidizat şi coridoare de transport optimizate. 

 

 

 

 

4. Indicatori de rezultat: 



 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
                    Competența face diferența!       

 
www.poca.ro 

 65 
 

Tabelul 5. Obiectivul Strategic 3: Indicatori de rezultat ai Programului 3.1 

Indicatorii de rezultat ai programului (outcome) 
Valoarea de 

referință 
(an) 

Ținta 2021 Observaţii 

Procentul de conectare la culoarele majore de 
transport și dezvoltare a transportului multimodal, 
programate în timpul implementării PSI 

 

CVR (2020) 

 

100% 

 

Sursa: CJ Prahova 

Procentul de  dezvoltare a infrastructurii de 
transport din județul Prahova programată în timpul 
implementării PSI 

CVR (2020) 100% Sursa: CJ Prahova 

Procentul de fluidizare a traficului şi optimizare a 
coridoarelor de transport în judeţul Prahova 
programate în timpul implementării PSI 

CVR (2020) 100% Sursa: CJ Prahova 

5. Măsuri:  

Măsurile și activitățile incluse de fiecare măsură și care vor contribui la atingerea 

rezultatelor programului sunt prezentate în continuare, implementarea acestora conducând 

la atingerea fiecăruia dintre rezultatele stabilite și prezentate mai sus, la punctul 3, 

Obiectivele programului.  

 

Tabelul 6. Obiectivul Strategic 3: Măsurile Programului 3.1 

Măsura 3.1.1 Interconectarea la culoarele majore de transport şi dezvoltarea 

transportului multimodal 

- Modernizare și reabilitarea drumurilor județene DJ 102K, DJ102D și DJ 100C 

- Modernizare și reabilitarea drumului județean DJ 720 

Măsura 3.1.2 Dezvoltarea infrastructurii de transport din județul Prahova 

- 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. 805/201447 
(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. 177/201848 

- 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 

 

47 HG nr. 805/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unități administrativ-teritoriale, în vederea înlăturării 
calamităților naturale produse de inundații. 
48 HG nr. 177/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat 
pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale. 
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- 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 

- 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+ executie) 

Măsura 3.1.3 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) 
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- 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) 

- Amplasare semnale de intrare în județ (DN 1 - lim. Jud. Brașov, DN 1B - lim. Jud. Buzău, 
DN 72 - lim. Jud. Dâmbovița) 

 

6. Finanţarea programului: 

Programul 3.1. se finanţează parțial din bugetul propriu al CJ Prahova, precum și din FEN-

uri. 

7. Managementul implementării programului: 

a) Managerul de program (Se va stabili după adoptarea metodologiilor de planificare 

strategică și bugetară de către CJ Prahova); 

b) Factori critici de succes/condiții cheie: 

- Asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare derulării activității; 

- Absorbția fondurilor UE disponibile pentru acoperirea nevoilor de investiții; 

- Consolidarea colaborării instituționale cu instituții/autorități locale, în domeniile de 

responsabilitate ale CJ Prahova. 

 

 



 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
                    Competența face diferența!       

 
www.poca.ro 

 69 
 

Programul 3.2: Dezvoltarea infrastructurii de utilități 

1. Descrierea programului: 

Corelat cu Planul de Dezvoltare Durabilă a Județului Prahova pentru perioada 2014-

2020, Programul asigură satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale 

comunităților locale de la nivelul județului Prahova, demersul intrând în sfera 

competențelor Consiliului Județean Prahova, pe de o parte, de a spori accesibilitatea 

locuitorilor la serviciile de utilități publice, iar pe de altă parte, de a asigura modernizarea 

și dezvoltarea acestora.  

Astfel, Programul are în vedere realizarea de investiții pentru reabilitarea și 

modernizarea sistemelor de apă și canalizare, pentru înființarea unei rețele de distribuție 

a gazelor naturale la nivelul a 9 UAT-uri din județul Prahova, precum și pentru reabilitarea 

iluminatului public şi a sistemului de management al acestuia. 

2. Domeniul de politici publice: 

P 3.2. se fundamentează în baza priorităţilor stabilite prin:  

- Obiectivele de Politică (OP) ale Uniunii Europene; 

- Strategia Europa 2020; 

- Strategia UE pentru dezvoltare durabilă, revizuită; 

- Programul de Guvernare 2019-2020, Capitolul Transporturi, Infrastructură și 

Comunicații; 

- Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030;  

- Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020; 

- Strategia generală de descentralizare; 

- Planul de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia 2014-2020; 

- Programul Naţional de Dezvoltare Locală; 

- Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021; 

- Strategia integrată de dezvoltare urbană 2014-2020 (SIDU) și Planul de Mobilitate Urbană 

Durabilă (PMUD) pentru Polul de Creștere Ploiești aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Ploiești nr. 163/30.05.2016; 

- Planul de Dezvoltare Durabilă a Județului Prahova (PDDJP) pentru perioada 2014-2020 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 216/25.11.2013. 
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3. Obiectivele programului:  

Programul 3.2. vizează ca până în 2021 să se atingă următorul rezultat:  

- Infrastructură de utilități dezvoltată. 

4. Indicatori de rezultat: 

Tabelul 7. Obiectivul Strategic 3: Indicatori de rezultat ai Programului 3.2 

Indicatorii de rezultat ai 
programului (outcome) 

Valoarea de 
referință (an) 

Ținta 2021 Observaţii 

Procentul de realizare a investițiilor 
în infrastructura de utilități 
programată în timpul implementării 
PSI  

CVR (2020) 100% Sursa: CJ Prahova 

5. Măsuri:  

Măsura și activitățile pe care le include aceasta și care vor contribui la atingerea rezultatului 

programului sunt prezentate în continuare, implementarea lor conducând la atingerea 

acestui rezultat stabilit și prezentat mai sus, la punctul 3, Obiectivele programului. 

 

Tabelul 8. Obiectivul Strategic 3: Măsurile Programului 3.2 

Măsura 3.2.1 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, 
Vîlcănești și orașul Slănic” 

- Reabilitarea iluminatului public şi a sistemului de management al acestuia 

6. Finanţarea programului: 

Programul 3.2. se finanţează parțial din bugetul propriu al CJ Prahova, precum și din FEN-

uri.  

 

 

7. Managementul implementării programului: 
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a) Managerul de program (Se va stabili după adoptarea metodologiilor de planificare 

strategică și bugetară de către CJ Prahova); 

b) Factori critici de succes/condiții cheie: 

- Asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare derulării activității;  

- Eficientizarea cadrului normativ și procedural; 

- Consolidarea colaborării instituționale cu instituții/autorități locale, în domeniile de 
responsabilitate ale CJ Prahova. 
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Obiectivul Strategic 4: Dezvoltarea unui sistem de educație, formare 
profesională și cultură adaptat la cerințele pieții și ale beneficiarilor direcți 

 

Obiectivul urmărește întărirea capacității Consiliului Județean Prahova pentru 

exercitarea eficientă a competențelor descentralizate în domeniul cultură și educație, 

autorității județene revenindu- i obligația asigurării cadrului necesar pentru respectarea și 

garantarea exercitării depline de către orice cetățean a dreptului la învățătură și accesul 

la cultură, prin acordarea de sprijin administrativ și financiar rețelei școlare pentru 

învățământul special, respectiv, cu scopul gestionării, protejării și punerii în valoare a 

bunurilor care fac parte din patrimoniul cultural mobil și imobil de interes local. 

Conform art. 20 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011 „autoritățile 

administrației publice locale asigură, în condițiile legii, buna desfășurare a învățământului 

preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită autoritatea”, finanțarea 

învățământului preuniversitar de către autoritățile locale (prin participare la finanțarea de 

bază și prin finanțare complementară) reprezintând o componentă importantă a veniturilor 

acestor unități de învățământ49.  

În prezent, finanțarea sistemului preuniversitar se confruntă cu o serie de provocări 

derivate dintr-o reglementare deficitară care conduce uneori „la mutarea responsabilității 

privind finanțarea unor cheltuieli de bază pentru funcționarea sistemului de învățământ 

către autoritățile locale sau chiar elevi” sau chiar la incapacitatea autorităților locale de a 

asigura finanțarea complementară necesară pentru susținerea unor cheltuieli majore, 

alocarea finanțării complementare ținând de voința autorităților locale de a investi în 

educație 50. 

Consiliul Județean Prahova, o autoritate conectată valorilor europene, a înțeles, și-a 

asumat și continuă să își asume o serie de angajamente în ceea ce privește politicile proprii 

educaționale și culturale, înțelegând totodată că factorul cultural al comunității este 

 

49 Finanțarea unităților de învățământ preuniversitar cuprinde: finanțarea de bază; finanțarea complementară; 
finanțarea suplimentară; alte tipuri de venituri. 
50 Hâj, C.M., Finanțarea învățământului preuniversitar. Document de poziție, București, 2017, p.14, online la 
adresa http://coalitiaedu.ro/wp-content/uploads/2017/12/Finantarea-invatamantului-preuniversitar-
octombrie-2017.pdf. 
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catalizator de atingere a obiectivelor de dezvoltare sustenabilă a județului Prahova 

(echitate socială, responsabilitate medioambientală  și viabilitatea economică). 

Din aceste perspective, Obiectivul este susținut de 2 programe, „Modernizarea 

sistemului de învăţământ din judeţul Prahova” și „Dezvoltarea infrastructurii culturale a 

judeţului Prahova”. 

 

Figura de mai jos surprinde relația dintre obiectiv, programe și măsuri. 

 

 Figura 9. Obiectivul Strategic 4: Structura 

Obiectivul Strategic 4. Dezvoltarea unui sistem de educație, formare 
profesională și cultură adaptat la cerințele pieții și ale beneficiarilor direcți 

Programul 4.1.  
Modernizarea sistemului de învăţământ 

din judeţul Prahova 

Programul 4.2.  
Dezvoltarea infrastructurii culturale a judeţului 

Prahova 
Măsuri Programul 4.1.  

Măsura 4.1.1 Investiții în infrastructura de 
învăţământ 

Măsuri Programul 4.2. 
Măsura 4.2.1 Investiții pentru dezvoltarea 

infrastructurii culturale 

 

Figura 10. Obiectivul Strategic 4: Impact și Rezultate 

Impact 

Capacitatea de funcționare a unităților de învățământ din rețeaua Consiliului 
Județean Prahova - Țintă 2021: 100% 

Capacitatea de funcționare a instituțiilor de cultură aflate în competența Consiliului 
Județean Prahova - Țintă 2021: 100% 

Rezultate 
(4.1.1) Infrastructură de învățământ dezvoltată 

(4.2.1) Infrastructură culturală dezvoltată 

 
Programul 4.1: Modernizarea sistemului de învățământ din județul Prahova 

1. Descrierea programului: 

 

Conform legislaţiei în vigoare, consiliile județene dețin competențe exclusive în ceea ce 

privește învățământul special, în temeiul cărora hotărăsc alocarea de fonduri, din veniturile 

proprii, ca participare la finanţarea de bază şi ca finanţare complementară a unităţilor de 
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învăţământ de stat preuniversitar special ale căror terenuri și clădiri fac parte din domeniul 

public județean şi sunt administrate de către consiliile județene.  

Finanțarea complementară asigură cheltuieli de capital, între care se regăsesc și 

investiții, reparații capitale și consolidări ale clădirilor unităților de învățământ, cheltuieli 

sociale și alte cheltuieli asociate procesului de învățământ preuniversitar de stat care nu 

fac parte din finanțarea de bază a unităților școlare.  

În județul Prahova, rețeaua școlară înființată pentru educația specială trebuie 

dezvoltată și modernizată în concordanță cu nevoile de dezvoltare personală ale persoanelor 

cu cerințe educative speciale, aceasta nedispunând în prezent de spaţii suficiente pentru 

desfăşurarea procesului instructiv-educativ, iar cele existente nu întrunesc condiţiile 

optime de funcţionare. Confruntată cu constrângerile bugetare manifestate la nivelul 

administrației publice românești, autoritatea județeană a depus eforturi pentru a crea 

premisele necesare asigurării calităţii în educaţie şi a utilizării eficiente a resurselor, prin 

identificarea surselor de finanțare din fonduri externe nerambursabile, implementarea 

proiectelor aprobate susținând finanțarea acordată în cadrul acestui program ce urmărește 

îmbunătățirea calității actului educațional în unitățile de învățământ special aflate sub 

autoritatea Consiliului Județean Prahova, cu respectarea diversităţii şi realizarea practică 

a accesului şi participării la educaţie şi viaţă socială pentru toate categoriile de copii. 

2. Domeniul de politici publice: 

P 4.1. se fundamentează în baza priorităţilor stabilite prin:  

- Obiectivele de Politică (OP) ale Uniunii Europene; 

- Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, 

a echității sociale și a rezilienței; 

- Strategia Europa 2020; 

- Strategia UE pentru Dezvoltare durabilă, revizuită; 

- Programul de Guvernare 2019-2020, Capitolul Educație și Cercetare; 

- Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030;  

- Strategia generală de descentralizare; 

- Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020; 

- Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare; 
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- Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 

2014-2020; 

- Strategia naţională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016 – 

2020; 

- Planul de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia 2014-2020; 

- Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ (PRAI), Regiunea Sud-Muntenia, 2016-

2025; 

- Programul Naţional de Dezvoltare Locală; 

- Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021; 

- Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ (PRAI), Regiunea Sud-Muntenia, 2016-

2025; 

- Planul de Dezvoltare Durabilă a Județului Prahova (PDDJP) pentru perioada 2014-2020 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 216/25.11.2013. 

3. Obiectivele programului:  

Programul 4.1. vizează ca până în 2021 să se atingă următorul rezultat:  

- Infrastructură de învățământ dezvoltată. 

4. Indicatori de rezultat: 
 

Tabelul 9. Obiectivul Strategic 4: Indicatori de rezultat ai Programului 4.1 

Indicatorii de rezultat ai programului 
(outcome) 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

Gradul de realizare a lucrărilor de 
dezvoltare a infrastructurii de învățământ 
programate a fi realizate în timpul 
implementării PSI 

CVR (2020) 100% Sursa: CJ Prahova 

 

5. Măsuri:  

Măsura și activitățile incluse de aceasta și care vor contribui la atingerea rezultatului 

programului sunt prezentate în continuare, implementarea lor conducând la atingerea 

acestui rezultat stabilit și prezentat mai sus, la punctul 3, Obiectivele programului. 
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Tabelul 10. Obiectivul Strategic 4: Măsurile Programului 4.1 

Măsura 4.1.1. 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 Tîrg, 
județul Prahova 

 

6. Finanţarea programului: 

Programul 4.1. se finanţează parțial din bugetul propriu al CJ Prahova, precum și din FEN-

uri.  

7. Managementul implementării programului: 

a) Managerul de program (Se va stabili după adoptarea metodologiilor de planificare 

strategică și bugetară de către CJ Prahova); 

b) Factori critici de succes/condiții cheie: 

- Asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare derulării activității;  

- Consolidarea colaborării instituționale cu instituții/autorități locale, în domeniile de 

responsabilitate ale CJ Prahova. 

 

Programul 4.2: Dezvoltarea infrastructurii culturale a județului Prahova 

1. Descrierea programului: 

 

Dreptul la cultură al cetățenilor obligă autoritățile locale ca în exercitarea 

competențelor pe care le dețin în domeniul cultură să aplice o serie de măsuri 

administrative, financiare ș.a pentru respectarea și garantarea exercitării depline a acestui 

drept dar, în egală măsură, și obligația de rezultat. 

Astfel, Programul cuprinde măsuri și acțiuni subsumate rolului administrației județene 

în procesul de racordare a identității locale la construcția identitară europeană, așa cum de 
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altfel stipulează și art. 22 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, parte 

integrantă a Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE). 

Totodată, se impune o finanțarea adecvată a domeniului ce trebuie să aibă în vedere 

asigurarea unei infrastructuri care găzduiește manifestări culturale în diferite domenii și 

care trebuie înțeleasă nu doar în sensul de protejare, ci și ca un motor pentru dezvoltarea 

sustenabilă a județului Prahova. 

2. Domeniul de politici publice: 

P 4.2. se fundamentează în baza priorităţilor stabilite prin:  

- Obiectivele de Politică (OP) ale Uniunii Europene; 

- Strategia Europa 2020; 

- Strategia UE pentru Dezvoltare durabilă, revizuită; 

- Programul de Guvernare 2019-2020, Capitolul Educație și Cercetare; 

- Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030;  

- Strategia generală de descentralizare; 

- Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020; 

- Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare; 

- Planul de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia 2014-2020; 

- Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021; 

- Planul de Dezvoltare Durabilă a Județului Prahova (PDDJP) pentru perioada 2014-2020 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 216/25.11.2013. 

3. Obiectivele programului:  

Programul 4.2. vizează ca până în 2021 să se atingă următoarele rezultate:  

- Infrastructură culturală dezvoltată. 

4. Indicatori de rezultat: 

 
Tabelul 11. Obiectivul Strategic 4:Indicatori de rezultat ai Programului 4.2 

Indicatorii de rezultat ai 
programului (outcome) 

Valoarea de 
referință (an) 

Ținta 2021 Observaţii 

Gradul de realizare a lucrărilor de 
dezvoltare a infrastructurii 

CVR (2020) 100% Sursa: CJ Prahova 
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Indicatorii de rezultat ai 
programului (outcome) 

Valoarea de 
referință (an) 

Ținta 2021 Observaţii 

culturale programate a fi realizate 
în timpul implementării PSI 

 

5. Măsuri:  

Măsura și activitățile incluse și care vor contribui la atingerea rezultatului programului sunt 

prezentate în continuare, implementarea acestora conducând la atingerea rezultatului 

stabilit și prezentat mai sus, la punctul 3, Obiectivele programului. 

 

Tabelul 12. Obiectivul Strategic 2: Măsurile Programului 4.2 

Măsura 4.2.1 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 

- 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 

 

6. Finanţarea programului: 

Programul 4.2. se finanţează parțial din bugetul propriu al CJ Prahova, precum și din FEN-

uri.  
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7. Managementul implementării programului: 

a) Managerul de program (Se va stabili după adoptarea metodologiilor de planificare 

strategică și bugetară de către CJ Prahova); 

b) Factori critici de succes/condiții cheie: 

- Asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare derulării activității;  

- Consolidarea parteneriatului cu societatea civilă; 

- Consolidarea colaborării instituționale cu instituții/autorități locale, în domeniile de 

responsabilitate ale CJ Prahova. 
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Obiectivul Strategic 5: Creșterea performanței sistemului sanitar și de 
asistență socială 

 

Conform datelor oficiale, în mai puțin de trei luni în primul trimestru al anului 2020, 

criza COVID-19 s-a transformat într-o pandemie globală, contaminând aproape toate țările 

și afectând peste un milion de oameni din lume51. 

Criza sanitară generată de pandemia de SARS-CoV-2 are un impact local major, 

necesitând reacții conjugate din partea autorităților naționale și locale, prin măsuri rapide 

pe termen scurt și lung, autoritățile locale, prin competențele dobândite în contextul 

descentralizării competențelor serviciilor de asistență medico-socială, adresate persoanelor 

cu probleme sociale și privitoare la întreținerea unităților sanitare publice de interes 

local/județean, regăsindu-se în prima linie de reacție în gestionarea acestei crize.  

Astfel, Obiectivul urmărește, pe de-o parte, obținerea unei eficiențe sporite a serviciilor 

oferite în cadrul sistemului sanitar și de asistență socială ce intră în sfera de competență a 

Consiliului Județean Prahova, iar pe de altă parte, acordarea de sprijin administrativ și 

financiar pentru sporirea capacității de mobilizare a acestor structuri afectate major de 

actuala pandemie de SARS-CoV-2. 

Obiectivul este susținut de 2 programe, „Infrastructură sanitară” și respectiv, 

„Dezvoltarea/modernizarea şi diversificarea serviciilor sociale oferite în judeţul Prahova” 

ce reunesc 2 măsuri ce corespund celor 2 rezultate așteptate. 

Programul „Infrastructură sanitară” cuprinde 1 rezultat și reflectă activitatea autorității 

județene subsumată exercitării competenței sale partajate în ceea ce privește 

administrarea unităților sanitare aflată în subordinea sa. 

Programul „Dezvoltarea/modernizarea şi diversificarea serviciilor sociale oferite în 

judeţul Prahova” cuprinde 1 rezultat și reflectă activitatea autorității județene în domeniul 

asistenței sociale.   

Figura de mai jos surprinde relația dintre obiectiv, programe și măsuri. 

 

51 OECD, Impacto territorial de la COVID-19: gestionar la crisis en todos los niveles de gobierno, 2020, p.4, online 
la adresa http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/impacto-territorial-de-la-covid-19-gestionar-la-
crisis-en-todos-los-niveles-de-gobierno-7d27f7d9/. 
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Figura 11. Obiectivul Strategic 5: Structura 

Obiectivul Strategic 5. Creșterea performanței sistemului sanitar și de 
asistență socială 

Programul 5.1.  
Infrastructură sanitară 

Programul 5.2.  
Dezvoltarea/modernizarea şi diversificarea 
serviciilor sociale oferite în judeţul Prahova 

Măsuri Programul 5.1.  
Măsura 5.1.1 Investiții în infrastructura 

sanitară 

Măsuri Programul 5.2. 
Măsura 5.2.1 Investiții în infrastructura socială 

 

Figura 12. Obiectivul Strategic 5: Impact și Rezultate 

Impact 

Capacitatea de funcționare a unităților sanitare din rețeaua Consiliului Județean 
Prahova - Țintă 2021: 100% 

Capacitatea de funcționare a serviciilor medico-sociale aflate în competența 
Consiliului Județean Prahova - Țintă 2021: 100% 

Rezultate 
(5.1.1) Infrastructură sanitară dezvoltată 

(5.2.1) Infrastructură socială dezvoltată 

Programul 5.1: Infrastructură sanitară  

1. Descrierea programului: 

În contextul măsurilor de descentralizare a unităților sanitare publice de interes 

local/județean către autorităţile locale, Consiliul Județean Prahova exercită competență 

partajată în domeniul sănătate, deținând un rol important în administrarea rețelei 

spitalicești aflată în subordinea sa. 

Rețeaua  de spitale a Consiliului Județean Prahova prezintă o serie de deficiențe în ceea 

ce privește îndeplinirea condițiilor optime de funcționare și de desfăşurare în bune condiţii 

a actului medical, ca de exemplu, insuficiența dotărilor medicale moderne și complexe, 

spații și facilități de acces fizic insuficiente, situație accentuată în contextul gestionării 

actualei crize sanitare de SARS-CoV-2. 

Din această perspectivă, Programul cuprinde un set de măsuri și activități urmărind prin 

lista de investiții în sănătate, modernizarea şi extinderea unităţilor sanitare aflate în 

subordinea CJ Prahova și totodată alocarea de echipamente medicale și de protecție 
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medicală, în vederea prevenirii extinderii infectării cu noul Coronavirus SARS-CoV-2 și 

tratarea pacienților contaminați. 

2. Domeniul de politici publice: 

P 5.1. se fundamentează în baza priorităţilor stabilite prin:  

- Obiectivele de Politică (OP) ale Uniunii Europene; 

- Strategia Europa 2020; 

- Strategia UE pentru Dezvoltare durabilă, revizuită; 

- Programul de Guvernare 2019-2020, Capitolul Sănătate; 

- Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030;  

- Strategia Națională de Sănătate 2014-2020; 

- Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020; 

- Strategia Națională  de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020; 

- Planul de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia 2014-2020; 

- Programul Naţional de Dezvoltare Locală; 

- Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021; 

- Planul de Dezvoltare Durabilă a Județului Prahova (PDDJP) pentru perioada 2014-2020 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 216/25.11.2013. 

3. Obiectivele programului:  

Programul 5.1. vizează ca până în 2021 să se atingă următorul rezultat:  

- Infrastructură sanitară dezvoltată. 

4. Indicatori de rezultat: 

 
Tabelul 13. Obiectivul Strategic 5: Indicatori de rezultat ai Programului 5.1 

Indicatorii de rezultat ai programului 
(outcome) 

Valoarea 
de 

referință 
(an) 

Ținta 2021 Observaţii 

Gradul de realizare a lucrărilor de investiții în 
infrastructura sanitară programate în timpul 
implementării PSI 

CVR 
(2020) 

100% Sursa: CJ Prahova 

 

5. Măsuri:  
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Măsura și activitățile incluse de aceasta și care vor contribui la atingerea rezultatului 

programului sunt prezentate în continuare, implementarea lor conducând la atingerea 

rezultatului stabilit și prezentat mai sus, la punctul 3, Obiectivele programului. 

 

Tabelul 14. Obiectivul Strategic 5: Măsurile Programului 5.1 

Măsura 5.1.1 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 

 

6. Finanţarea programului: 

Programul 5.1. se finanţează parțial din bugetul propriu al CJ Prohova, precum și din FEN-

uri.  

7. Managementul implementării programului: 

a) Managerul de program (Se va stabili după adoptarea metodologiilor de planificare 

strategică și bugetară de către CJ Prahova); 

b) Factori critici de succes/condiții cheie: 

- Asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare derulării activității, inclusiv prin 

finanțarea din surse extra-bugetare nerambursabile; 

- Accesul la tehnologie medicală de ultimă generație; 

- Consolidarea parteneriatului cu mediul de afaceri; 
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- Consolidarea colaborării instituționale cu instituții/autorități locale, în domeniile de 

responsabilitate ale CJ Prahova. 

Programul 5.2: Dezvoltarea/modernizarea și diversificarea serviciilor sociale 
oferite în județul Prahova 
 

1. Descrierea programului: 

Programul contribuie sinergic la eforturile depuse de Consiliul Județean Prahova în 

direcția diminuării riscului de sărăcie și excluziune socială devenit major și cu repercusiuni 

vitale în contextul actualei pandemii de SARS-CoV-2, precum și a consolidării serviciilor 

medico-sociale afectate semnificativ de pandemia sanitară. 

Programul continuă demersurile Consiliului Județean Prahova în domeniul asistenței și 

protecției sociale prin măsuri specifice domeniului său de competențe pentru protecția 

diferitelor categorii de grupuri vulnerabile cum ar fi, persoanele adulte cu dizabilități, 

persoanele fără adăpost, victimele violenței domestice, copiii abandonați. 

Programul prevede un set de investiții pentru dezvoltarea centrelor medico-sociale 

contribuind astfel la creșterea autonomiei grupurilor vulnerabile, în special a celor cu 

dependență ridicată de îngrijire socio-medicală și, implicit, la creșterea calității vieții 

acestora.  

Impactul programului este unul sporit și prin prisma cointeresării viitoare a organizațiilor 

non guvernamentale în domeniu și ulterioara contractare a acestora din perspectiva 

exercițiului financiar al UE 2021-2027. 

2. Domeniul de politici publice: 

P 5.2. se fundamentează în baza priorităţilor stabilite prin:  

- Obiectivele de Politică (OP) ale Uniunii Europene; 

- Strategia Europa 2020; 

- Strategia UE pentru Dezvoltare durabilă, revizuită; 

- Programul de Guvernare 2019-2020, Capitolul Sănătate; 

- Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030;  

- Strategia Națională de Sănătate 2014-2020; 

- Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020; 
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- Strategia Națională  de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020; 

- Strategia naţională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016 – 

2020; 

- Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 

2014-2020; 

- Planul de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia 2014-2020; 

- Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021; 

- Planul de Dezvoltare Durabilă a Județului Prahova (PDDJP) pentru perioada 2014-2020 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 216/25.11.2013; 

- Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din județul Prahova în perioada 2014-2020, 

Planul operațional de acțiune în domeniul Protecției Drepturilor Persoanelor Adulte cu 

Dizabilități și a persoanelor Vârstnice în perioada 2014-2020 și Planul operațional de 

acțiune în domeniul Protecției Copilului în perioada 2014-2020 aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Județean Prahova nr. 109/20.06.2017. 

3. Obiectivele programului:  

Programul 5.2. vizează ca până în 2021 să se atingă următorul rezultat:  

- Infrastructură socială dezvoltată. 

4. Indicatori de rezultat: 
 

Tabelul 15. Obiectivul Strategic 5: Indicatori de rezultat ai Programului 5.2 

Indicatorii de rezultat ai programului (outcome) 
Valoarea de 

referință 
(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

Gradul de realizare a lucrărilor de investiții în 
infrastructura socială programate în timpul 
implementării PSI 

CVR (2020) 100% Sursa: CJ Prahova 

 
5. Măsuri:  

Măsura și activitățile incluse de aceasta și care vor contribui la atingerea rezultatului 

programului sunt prezentate în continuare, implementarea lor conducând la atingerea 

rezultatului stabilit și prezentat mai sus, la punctul 3, Obiectivele programului. 
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Tabelul 16. Obiectivul Strategic 5: Măsurile Programului 5.2 

 

Măsura 5.2.1 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 

 

6. Finanţarea programului: 

Programul 5.2. se finanţează parțial din bugetul propriu al CJ Prohova, precum și din FEN-

uri.  

7. Managementul implementării programului: 

a) Managerul de program (Se va stabili după adoptarea metodologiilor de planificare 

strategică și bugetară de către CJ Prahova); 

b) Factori critici de succes/condiții cheie: 

- Întărirea capacității instituționale; 

- Asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare derulării activității, în principal 

prin finanțarea din surse extra-bugetare nerambursabile; 

- Consolidarea parteneriatului cu societatea civilă; 

- Consolidarea colaborării instituționale cu instituții/autorități locale, în domeniile de 

responsabilitate ale CJ Prahova. 
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Obiectivul Strategic 6: Administrare responsabilă, sustenabilă și 
participativă a mediului natural și construit 
 

 

Obiectivul acoperă domeniul de competență al Consiliului Județean Prahova în sectorul 

mediului si schimbărilor climatice confruntat cu o serie de riscuri generate de criza 

climatică și creșterea poluării cu impact negativ asupra populației și ecosistemelor. 

Obiectivul este susținut de 1 program, „Protecția mediului natural și construit în județul 

Prahova”, ce reunește un set de 3 măsuri ce cuprind soluții locale identificate cu implicarea 

cât mai multor părți interesate, ce respectă principiile dezvoltării durabile și care sunt 

orientate spre utilizarea raţională a energiei, îmbunătăţirea eficienţei energetice, precum 

și pentru protecția și conservarea mediului natural din județul Prahova, contribuind astfel 

la creșterea calității vieții locuitorilor județului, susținută totodată de o dezvoltare 

economică verde și competitivă, cu emisii reduse de dioxid de carbon și cu consum de 

resurse eficientizat. 

Figura de mai jos surprinde relația dintre obiectiv, program și măsuri. 

 

Obiectivul 6 include 1 program și 3 măsuri ce corespund celor 3 rezultate așteptate: 

 Figura 13. Obiectivul Strategic 6: Structura 

 

Obiectivul Strategic 6. Administrare responsabilă, sustenabilă și participativă 
a mediului natural și construit 

Programul 6.1.  
Protecția mediului natural și construit în județul Prahova 

Măsuri Programul 6.1.  
Măsura 6.1.1 Investiții pentru reducerea emisiilor de CO2 și creșterea eficienței energetice în 

judeţul Prahova 
Măsura 6.1.2 Management eficient al deșeurilor în județul Prahova 

Măsura 6.1.3 Sprijin pentru valorificarea şi conservarea resurselor naturale existente în cadrul 
ariilor protejate 
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Figura 14. Obiectivul Strategic 6: Impact și Rezultate 

Impact 

Consumul intern de energie primară eficientizat energetic la obiectivele de 

investiții, în timpul implementării PSI: Ținta 2021: -20% 

Cantitatea de deșeuri municipale depozitate: Ținta 2021 ≥ Ținta 2020 (-60%) 

Rezultate 

(6.1.1) Investiții de eficientizare energetică și reducere a consumului de CO2 

realizate 

(6.1.2) Cantitate redusă de deșeuri municipale  

(6.1.3) Program anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile pentru 

activități nonprofit de interes general dezvoltat 

 
Programul 6.1: Protecția mediului natural și construit în județul Prahova 
1. Descrierea programului: 

 

Programul înglobează măsuri și intervenții de combatere a riscurilor generate de criza 

climatică și creșterea poluării, domeniile prioritare vizate fiind eficiența energetică, 

producția de energie locală, managementul deșeurilor și protecția mediului. 

În acest context, o atenție deosebită este acordată acțiunilor care conduc la prevenirea 

generării deșeurilor și pregătirea pentru reutilizare ce asigură scăderea cantității de deșeuri 

eliminate, fiind în acord cu țintele stabilite în cadrul Planului Județean de Gestionare a 

Deșeurilor pentru județul Prahova 2019-2025.  

Totodată sunt avute în vedere activități de îmbunătățire a parteneriatului dintre CJ 

Prahova și părțile interesate din domeniul protecției mediului, cu accent pe dezvoltarea 

proiectelor ce asigură protecţia biodiversităţii în ariile naturale protejate din județul 

Prahova. Programul urmărește creșterea capacității CJ Prahova de a derula proiecte în 

comun cu organizațiile non-guvernamentale în contextul implementării Legii nr. 350/2005 

privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități 

nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, prin dezvoltarea 

Programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile pentru activități 

nonprofit de interes general (cu includerea domeniului „protecția mediului”) ce este 

elaborat și implementat anual de autoritatea județeană în temeiul Legii nr. 350/2005. 
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2. Domeniul de politici publice: 

P 6.1. se fundamentează în baza priorităţilor stabilite prin:  

- Obiectivele de Politică (OP) ale Uniunii Europene; 

- Strategia Europa 2020; 

- Strategia UE pentru dezvoltare durabilă, revizuită; 

- Directiva 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor 

de faună și floră sălbatică - Protejarea biodiversității Europei (Natura 2000); 

- Programul de Guvernare 2019-2020 (Capitolul Economie, Energie și Mediul de Afaceri; 

Capitolul Sănătate; Capitolul Mediu, Ape și Păduri) 

- Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030;  

- Strategia Energetică a României pentru perioada 2007 –2020; 

- Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021; 

- Strategia Naţională de Protecţia Mediului 2004-2025; 

- Strategia Națională de gestionare a deșeurilor 2014-2020; 

- Planul de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia 2014-2020; 

- Programul Naţional de Dezvoltare Locală; 

- Planul de Dezvoltare Durabilă a Județului Prahova (PDDJP) pentru perioada 2014-2020 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 216/25.11.2013; 

- Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru județul Prahova 2019-2025 aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 176/16.12.2019. 

 

3. Obiectivele programului:  

Programul 6.1. vizează ca până în 2021 să se atingă următoarele rezultate:  

- Investiții de eficientizare energetică și reducere a consumului de CO2 realizate; 

- Cantitate redusă de deșeuri municipale; 

- Program anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit 

de interes general dezvoltat. 
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4. Indicatori de rezultat: 

Tabelul 17. Obiectivul Strategic 6: Indicatori de rezultat ai Programului 6.1 

Indicatorii de rezultat ai programului 
(outcome) 

Valoarea de 
referință (an) 

Ținta 2021 Observaţii 

Gradul de realizare a investițiilor pentru 
reducerea emisiilor de CO2 și creșterea 
eficienței energetice, programate în timpul 
implementării PSI 

CVR (2020) 100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

Grad de realizare a activităților de eficietizare 
a managementului deșeurilor, programate în 
timpul implementării PSI 

CVR (2020) 100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

Grad de finanțare nerambursabilă pentru 
activități nonprofit de interes general (în 
temeiul Legii nr. 350/2005) 

0 CVR (2020) 
1.1 CVR 
(2019) 

Sursa: CJ 
Prahova 

 

5. Măsuri:  

Măsurile și activitățile incluse de fiecare măsură și care vor contribui la atingerea 

rezultatelor programului sunt prezentate în continuare, implementarea acestora conducând 

la atingerea fiecăruia dintre rezultatele stabilite și prezentate mai sus, la punctul 3, 

Obiectivele programului. 

 

Tabelul 18. Obiectivul Strategic 6: Măsurile Programului 6.1 

Măsura 6.1.1 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" 
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Măsura 6.1.2 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 6.1.3 Sprijin pentru valorificarea şi conservarea resurselor naturale 
existente în cadrul ariilor protejate 

- Dezvoltarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile pentru 
activități nonprofit de interes general prin includerea domeniului „protecția mediului” 

 

6. Finanţarea programului: 

Programul 6.1. se finanţează parțial din bugetul propriu al CJ Prahova, precum și din FEN-

uri.  

7. Managementul implementării programului: 

a) Managerul de program (Se va stabili după adoptarea metodologiilor de planificare 

strategică și bugetară de către CJ Prahova); 

b) Factori critici de succes/condiții cheie: 

- Transparență sporită; 

- Asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare derulării activității, inclusiv prin 

finanțarea din surse extra-bugetare nerambursabile; 

- Accesul la tehnologie de ultimă generație; 

- Crearea și funcționarea unor mecanisme regionale care să sprijine reducerea riscului la 

dezastre; 

- Consolidarea parteneriatului cu societatea civilă; 

- Consolidarea colaborării instituționale cu instituții/autorități locale, în domeniile de 

responsabilitate ale CJ Prahova. 
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2) Programe și măsuri conexe, indicatori de realizare imediată (outputs) 
Pentru fiecare măsură sunt prezentate în tabelele de mai jos următoarele informații: a) titlu; b) descrierea măsurii; c) domeniul 

de politici publice (obiectivul strategic); d) perioada de operaționalizare; e) indicatorii de ieșire (de realizare imediată sau 

output) și țintele indicatorilor aferenți măsurilor. În ceea ce privește sursa de finanțare aferentă fiecărei măsuri, bugetele alocate 

sunt redate la punctul 3 al Componentei de Buget (CB)/Programare Bugetară (CPB). 

Obiectiv strategic 1: Creșterea gradului de dezvoltare economică a județului Prahova 

 

 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

Program 1.1. Economie locală, competitivă și sustenabilă 

 Rezultat 1.1.1. Documente programatice realizate 

 Măsura 1.1.1 Măsuri de management 
pentru asigurarea dezvoltării durabile a 
județului Prahova  

În derulare 

Măsura acoperă atribuțiile Consiliului 
Județean Prahova în domeniul planificării 

a) Strategia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului 
Prahova pentru perioada 2021-2027 proiectată și 
aprobată în graficul planificat 

Nr. CVR (2020) 1 
Sursa: CJ 
Prahova 

 b) Plan strategic Instituțional revizuit și aprobat în 
graficul planificat 

Nr. CVR (2020) 1 
Sursa: CJ 
Prahova 



 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
                    Competența face diferența!       

 
www.poca.ro 

 93 
 

 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

strategice a acțiunilor sale publice. Măsura se 
referă la:  
a) elaborarea Strategiei de Dezvoltare 
Durabilă a Judeţului Prahova pentru 
perioada 2021-2027 care definește și 
fundamentează principalele direcții de 
dezvoltare și proiectele prioritare majore, ce 
pot face obiectul finanțării din fondurile FESI 
pentru perioada de programare 2021-2027; se 
așteaptă ca această măsură să joace un rol 
fundamental în corelarea și planificarea 
acțiunilor CJ Prahova cu scopul stimulării 
procesului de creştere economică durabilă a 
judeţului Prahova.  
Activitatea se desfășoară în contextul 
implementării proiectului „Elaborarea 
strategiei de dezvoltare durabilă a Judeţului 
Prahova pentru perioada 2021-2027”, cod 
SIPOCA 542/ cod SMIS 126115, finanțat  prin 
Programul Operațional Capacitate 
Administrativă. 

b) activitățile anuale aferente etapei de 
evaluare și revizuire anuală a Planului 
Strategic Instituțional al Consiliului 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

Județean Prahova pentru perioada 2021-
2022, în conformitate cu prevederile Anexei 
IV la Ghidul CP 10/2018 – „Ghid pentru 
planificarea și fundamentarea procesului 
decizional din administrația publică locală”. 

 Rezultat 1.1.2. Cooperare extinsă a CJ Prahova în plan intern și internațional 

 Măsura 1.1.2 Dezvoltarea relaţiilor 
interne şi internaţionale 

În derulare 

Măsura acoperă atribuțiile Consiliului 
Județean Prahova privind cooperarea 
interinstituțională pe plan intern și extern 
prevăzute de art. 173 alin. (1) lit e) din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. Rolul 
CJ Prahova în cadrul acestei măsuri constă în 
activități de colaboare cu entitățile 
partenere (în cadrul asociațiilor de 
dezvoltare intercomunitară și al altor 
structuri asociative din care face parte, 
precum și al parteneriatelor încheiate cu alte 
unități administrativ-teritoriale din 

a) Organizarea de întâlniri de lucru cu entitățile 
partenere  

Nr. CVR (2020) 

3 
întâlniri 

de 
lucru 

Sursa: CJ 
Prahova 

 

b.1) Rețele de canalizare plajă  Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Municipiului 
Ploiești 

 
b.2) Adăposturi supuse reabilitării Nr. 

0 CVR 
(2020) 

1 
Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

străinătate) în vederea promovării 
obiectivelor comune. Astfel, măsura vizează: 
a) parteneriate de tip public-privat; 
b) parteneriate de tip public - public în 
vederea realizării de lucrări ce reprezintă 
priorităţi ale administraţiei judeţului pe bază 
de contracte de asociere încheiate de UAT 
județul Prahova cu un număr de 99 localități 
din județul Prahova, după cum urmează: 
b.1) Rețea de canalizare plajă (PT+ execuție 
și dirigenție de șantier) – Administrația 
Parcului Memorial „Constantin Stere” – 
municipiul Ploiești (asociere cu UAT 
municipiul Ploiești); 
b.2) Adăpost animale exotice –reabilitare (PT 
+ execuție) -Administrația Parcului Memorial 
„Constantin Stere” - municipiul Ploiești 
(asociere cu UAT municipiul Ploiești); 
b.3) Lucrări de întreținere prin așternere 
covor asfaltic pe strada Voila pe o lungime de 
1.600 m lungime – municipiul Câmpina 
(asociere cu UAT municipiul Câmpina); 

Municipiului 
Ploiești 

 

b.3) Lungime covor asfaltic Km. 
0 CVR 
(2020) 

1,6 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Municipiului 
Câmpina 

 

b.4) Locuri noi de joacă  Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria Oraș 
Azuga 

 

b.5) Piste noi de biciclete  Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria Oraș 
Băicoi 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 
b.4) Lucrări de amenajare și dotare loc de 
joacă str. Postăvăriei – oraș Azuga (asociere 
cu UAT oraș Azuga); 
b.5) Construire pistă biciclete strada 
Înfrățirii–oraș Băicoi (asociere cu UAT oraș 
Băicoi); 
b.6) Reparații prin așternere covor bituminos 
străzi interioare oraș Băicoi (asociere cu UAT 
oraș Băicoi); 
b.7) Proiectare și execuție - Modernizare și 
reabilitare Bulevardul Eroilor - oraș Breaza 
(asociere cu UAT oraș Breaza); 
b.8) Reparații trotuar adiacent Bulevardului 
Independenței – oraș Bușteni (asociere cu 
UAT oraș Bușteni); 
b.9) Refacere covor asfaltic pe străzile 
Fântânii și Erou Moldoveanu–oraș Bușteni 
(asociere cu UAT oraș Bușteni); 
b.10) Modernizarea unor segmente de drum 
din Cartierul Podu lui Neag–oraș Comarnic 
(asociere cu UAT oraș Comarnic); 

b.6) Gradul de realizare a lucrărilor de reparații prin 
așternere covor bituminos, programate a fi realizate 
în timpul implementării PSI 

Procent 
(%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria Oraș 
Băicoi 

 

b.7) Bulevarde supuse lucrărilor de reabilitare Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria Oraș 
Breaza 

 

b.8) Trotoare supuse lucrărilor de reparare Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria Oraș 
Bușteni 

 b.9) Străzi supuse lucrărilor de refacere cu covor 
asfaltic 

Nr. 
0 CVR 
(2020) 

2 Sursa:  
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

b.11) Modernizare porțiuni de drum din 
Cartierele Ghioșești, Poiana, Vatră-Sat și 
Podu-Lung – oraș Comarnic (asociere cu UAT 
oraș Comarnic); 
b.12) Modernizare patru străzi (Primăverii, 
Agricultori, Decebal, 22 Decembrie) în 
localitatea Mizil (asociere cu UAT oraș Mizil); 
b.13) Construire trotuar și sistem de 
evacuare ape pluviale pe DJ 100H, str. 
Fefelei – oraș Mizil (asociere cu UAT oraș 
Mizil); 
b.14) Lucrări de amenajare parcări și 
trotuare oraș Plopeni (asociere cu UAT oraș 
Plopeni); 
b.15) Dotare cu 5 paturi ATI - Spital 
Orășenesc Sinaia – oraș Sinaia (asociere cu 
UAT oraș Sinaia); 
b.16) Lucrări de reabilitări, modernizări 
străzi în orașul Sinaia (asociere cu UAT oraș 
Sinaia); 
b.17) Refacere beton rutier strada Libertății 
– oraș Slănic (asociere cu UAT oraș Slănic); 

CJ Prahova; 
Primăria Oraș 
Bușteni 

 b.10) Gradul de realizare a lucrărilor de modernizare 
a drumurilor din Cartierul Podu lui Neag–oraș 
Comarnic, programate a fi realizate în timpul 
implementării PSI 

Procent 
(%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria Oraș 
Comarnic 

 b.10) Gradul de realizare a lucrărilor de modernizare 
a drumurilor din Cartierele Ghioșești, Poiana, Vatră-
Sat și Podu-Lung – oraș Comarnic, programate a fi 
realizate în timpul implementării PSI 

Procent 
(%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria Oraș 
Comarnic 

 

b.12) Străzi supuse lucrărilor de modernizare Nr. 
0 CVR 
(2020) 

4 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria Oraș 
Mizil 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 
b.18) Corp de legătură C1-C2 cu destinația 
Cameră de Gardă din cadrul Spitalului 
Orășenesc Urlați – oraș Urlați (asociere cu 
UAT oraș Urlați); 
b.19) Construcție pod strada Dr. Davila, 
intersecția Petru Rareș (pârâu Stâlpu) – oraș 
Vălenii de Munte (asociere cu UAT oraș 
Vălenii de Munte); 
b.20) Instalații de climatizare - aer 
condiționat clădire Pediatrie Spital 
Orășenesc Vălenii de Munte – oraș Vălenii de 
Munte (asociere cu UAT oraș Vălenii de 
Munte); 
 b.21) Proiectare și execuție „Reabilitare și 
modernizare baza sportivă Bd. Nicolae Iorga 
nr.145”- oraș Vălenii de Munte (asociere cu 
UAT oraș Vălenii de Munte); 
b.22) Extindere rețea distribuție apă 
branșamente în comuna Adunați (asociere cu 
UAT comuna Adunați); 
b.23) Iluminat public - eficientizare 
energetică prin modernizarea sistemului de 

b.13.1) Trotuare nou construite Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria Oraș 
Mizil 

 

b.13.2) Sisteme noi de evacuare ape pluviale Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria Oraș 
Mizil 

 

b.14.1) Gradul de realizare a parcărilor programate a 
fi realizate în timpul implementării PSI  

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria Oraș 
Plopeni 

 b.14.2) Gradul de realizare a trotuarelor programate 
a fi realizate în timpul implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% Sursa:  
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

iluminat stradal – comuna Adunați (asociere 
cu UAT comuna Adunați); 
b.24) Înființare rețea de distribuție gaze 
naturale comuna Adunați - întocmire 
documentație SF (asociere cu UAT comuna 
Adunați); 
b.25) Studiu de fezabilitate Extindere sistem 
de distribuție gaze naturale în satul Cioceni – 
comuna Albești- Paleologu (asociere cu UAT 
comuna Albești- Paleologu); 
b.26) Amenajare teren minifotbal - sat 
Albesti-Muru cu miniparc copii-comuna 
Albești-Paleologu (asociere cu UAT comuna 
Albești- Paleologu); 
b.27) Reabilitare instalație centralizată de 
încălzire a Școlii Gimnaziale Gheorghe 
Costescu–comuna Aluniș (asociere cu UAT 
comuna Aluniș); 
b.28) Reparații curente clădire sediu Post 
Poliție comuna Aluniș (asociere cu UAT 
comuna Aluniș); 
b.29) Eficientizare și modernizare a 
sistemului de iluminat public prin montare 

CJ Prahova; 
Primăria Oraș 
Plopeni 

 

b.15) Spitale ce beneficiază de noi paturi ATI Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria Oraș 
Sinaia 

 
b.16) Gradul de realizare a lucrărilor de reabilitare și 
modernizare a străzilor, programate a fi realizate în 
timpul implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria Oraș 
Sinaia 

 

b.17) Străzi supuse lucrărilor de refacere cu beton 
rutier 

Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria Oraș 
Slănic  
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 
aparate de iluminat cu LED – comuna 
Apostolache (asociere cu UAT comuna 
Apostolache); 
b.30) Studiu de fezabilitate Înființare sistem 
de distribuție gaze naturale în comuna 
Apostolache (asociere cu UAT comuna 
Apostolache); 
b.31) Construire Centru Situații de Urgență, 
sistematizare, împrejmuire teren, rețele și 
branșamante, utilități – comuna Ariceștii 
Zeletin (asociere cu UAT comuna Ariceștii 
Zeletin); 
b.32) Amenajare spațiu joacă și recreere sat 
Cireșanu–comuna Baba Ana (asociere cu UAT 
comuna Baba Ana); 
b.33) Înființare after school în comuna Balta 
Doamnei (asociere cu UAT comuna Balta 
Doamnei); 
b.34) Execuție șanțuri și podețe în comuna 
Balta Doamnei (asociere cu UAT comuna 
Balta Doamnei); 

b.18) Corpuri de legătură nou construite Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria Oraș 
Urlați  

 

b.19) Poduri nou construite Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria Oraș 
Vălenii de 
Munte  

 

b.20) Clădiri nou amenajate cu instalații de 
climatizare 

Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria Oraș 
Vălenii de 
Munte 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 
b.35) Amenajare drumuri locale – sat Podenii-
Vechi –comuna Bălțești (asociere cu UAT 
comuna Bălțești); 
b.36) Amenajare podeț peste râul Doftana 
comuna Bănești (asociere cu UAT comuna 
Bănești); 
b.37) Refacere punte pietonală și subzidire 
fundație zid sprijin în zona Dispensar–comuna 
Bătrâni (asociere cu UAT comuna Bătrâni); 
b.38) Lucrări de îmbunătățire a drumului DJ 
139 Berceni- Cătunu prin construirea de șanț 
uri/rigole, trotuare iluminate, pistă de 
biciclete și amenajare intersectie DN 1A cu 
DJ 139 – comuna Berceni (asociere cu UAT 
comuna Berceni); 
b.39) Modernizarea sistemului de iluminat 
public în comuna Bertea (asociere cu UAT 
comuna Bertea); 
b.40) Desființare parțială parter și extindere 
cu P+1 Școala Radu Tudoran -comuna Blejoi 
(asociere cu UAT comuna Blejoi); 

b.21) Baze sportive nou construite Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria Oraș 
Vălenii de 
Munte 

 

b.22) Gradul de realizare a lucrărilor de extindere 
rețea distribuție apă, programate a fi realizate în 
timpul implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Adunați 

 

b.23) Gradul de realizare a lucrărilor de modernizare 
a străzilor, programate a fi realizate în timpul 
implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Adunați 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 
b.41) Reabilitare Școală Gimnazială Boldești-
Grădiștea -corp A și corp B –comuna Boldești-
Grădiștea (asociere cu UAT comuna Boldești-
Grădiștea); 
b.42) Construire trotuare adiacente DJ 214-
1,3 km – comuna Brebu (asociere cu UAT 
comuna Brebu); 
b.43) Reabilitare străzi în comuna Brebu 
(asociere cu UAT comuna Brebu); 
b.44) Proiectare și execuție modernizare 
str.Decebal și str.Vlad Țepeș-sat Pleașa–
comuna Bucov (asociere cu UAT comuna 
Bucov); 
b.45) Modernizare drumuri sătești și 
comunale DS 622 -ulița sătească, DC 71 și 
asigurarea sistemului de scurgere a apelor 
pluviale în comuna Călugăreni (asociere cu 
UAT comuna Călugăreni); 
b.46) Reparații drumuri în comuna 
Cărbunești (asociere cu UAT comuna 
Cărbunești); 
b.47) Asfaltare străzi în satele Ceptura de Jos 
și Ceptura de Sus –comuna Ceptura (asociere 
cu UAT comuna Ceptura); 

b.24) Documentații SF pentru rețea de distribuție 
gaze naturale 

Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Adunați 

 

b.25) Studii de fezabilitate  Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Albești 
Paleologu  

 

b.26) Terenuri de minifotbal nou amenajate Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Albești 
Paleologu  
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 
b.48) Reamenajarea spațiului destinat 
centralei termice conform măsurilor ISU de 
punere în siguranță a localului Școlii 
Gimnaziale din satul Slon – comuna Cerașu 
(asociere cu UAT comuna Cerașu); 
b.49) Înlocuirea instalațiilor electrice, 
înlăturarea lamperiei din lemn, schimbarea 
parchetului, amenajarea spațiului pentru 
primirea și distribuirea laptelui și cornului, 
refacerea rețelei de canalizare și amenajarea 
unei parcări la Grădinița Cerașu (asociere cu 
UAT comuna Cerașu); 
b.50) Reparație pod peste pârâul Valea 
Slonului punct Gicu Staicu, sat Slon și 
reparație praguri de fund și zid de sprijin 
stânga - dreapta aval și amonte – comuna 
Cerașu (asociere cu UAT comuna Cerașu); 
b.51) Reabilitare și modernizare (betonare, 
asfaltare) drumuri locale –comuna 
Chiojdeanca (asociere cu UAT comuna 
Chiojdeanca); 

b.27) Instalații centralizate de încălzire reabilitate Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Aluniș  

 

b.28) Clădiri supuse lucrărilor de reparații Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Aluniș  

 

b.29) Gradul de realizare a lucrărilor de eficientizare 
și modernizare a sistemului de iluminat public, 
programate a fi realizate în timpul implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Apostolache  
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 
b.52) Reparații teren sport în punctul Pe Lac 
-comuna Chiojdeanca (asociere cu UAT 
comuna Chiojdeanca); 
b.53) Modernizare și dotări loc de joacă parc 
Cioranii de Jos –comuna Ciorani (asociere cu 
UAT comuna Ciorani); 
b.54) Construire drum acces sala de sport, 
parcare și teren sport Școala Cocorăștii Colț; 
b.55) Înlocuire conductă de alimentare cu 
apă pe o lungime de 5 km în satele Cocorăștii 
mislii și Goruna – comuna Cocorăștii Mislii 
(asociere cu UAT comuna Cocorăștii Mislii); 
b.56) Împrejmuire baza sportivădin satul 
Țipărești-comuna Cocorăștii Mislii (asociere 
cu UAT comuna Cocorăștii Mislii); 
b.57) Reparații și turnare covor asfaltic 
drumuri locale în comuna Colceag (asociere 
cu UAT comuna Colceag); 
b.58) emolare anexe P, construire grădiniță 
cu program prelungit -3 grupe -P+1E-M în 
comuna Cornu (asociere cu UAT comuna 
Cornu); 

b.30) Studii de fezabilitate pentru înființarea de 
sisteme de distribuție gaze naturale  

 
Nr. 

0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Apostolache  

 

b.31) Centre pentru Situații de Urgență nou construite Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Ariceștii 
Zeletin  

 

b.32) Spații nou amenajate pentru joacă și recreere 
în sat Cireșanu 

Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna Baba 
Ana  
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 
b.59) Extindere Școala Generală cu clasele I-
VIII (corp 1) cu grupuri sanitare și rampă 
acoperită, construire drum acces, alei 
carosabile și pietonale, spații parcare, teren 
sport, utilități, împrejmuire și organizare de 
șantier – comuna Cosminele (asociere cu UAT 
comuna Cosminele); 
b.60) Reabilitare, consolidare, etajare, 
mansardare Școala Ogretin–comuna Drajna 
(asociere cu UAT comuna Drajna); 
b.61) Lucrări de pietruire drumuri de pământ 
din satele componenente ale comunei 
Drăgănești (asociere cu UAT comuna 
Drăgănești); 
b.62) Reparație, modernizare, pavaje, 
imprejmuire și rigole Cămin Cultural 
Ciupelnița – comuna Dumbrava (asociere cu 
UAT comuna Dumbrava); 
b.63) Reparații drumuri – comuna 
Dumbravești (asociere cu UAT comuna 
Dumbravești); 
b.64) Achiziție și montaj mobilier școlar 
Liceul Teoretic Filipeștii de Pădure (asociere 
cu UAT comuna Filipeștii de Pădure); 

b.33) After school –uri nou înființate 
 

Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Balta 
Doamnei 

 

b.34) Gradul de realizare a podețelor programate a fi 
executate în timpul implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Balta 
Doamnei 

 

b.35) Gradul de realizare a lucrărilor de amenajare a 
drumurilor locale în sat Podenii-Vechi, programate a 
fi executate în timpul implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Bălțești  
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 
b.65) Reabilitare grupuri sanitare elevi și 
profesori corp A și B Liceul Teoretic Filipeștii 
de Pădure (asociere cu UAT comuna Filipeștii 
de Pădure); 
b.66) Modernizare drum de exploatare DE 451 
–comuna Filipeștii de Târg (asociere cu UAT 
comuna Filipeștii de Târg); 
b.67) Eficientizare sistem de iluminat public 
prin montarea de aparate de iluminat cu led 
în comuna Fântânele -etapa II (asociere cu 
UAT comuna Fântânele); 
b.68) Înființare rețea distribuție gaze 
naturale în comuna Fântânele -faza SF 
(asociere cu UAT comuna Fântânele); 
b.69) Modernizare rețea apă satele Novăcești 
și Cătina-etapa II–comuna Florești (asociere 
cu UAT comuna Florești); 
b.70) Reparații la parcurile de joacă 
existente pe raza localității Fulga (asociere 
cu UAT comuna Fulga); 
b.71) Intabulare drumuri locale din comuna 
Fulga (asociere cu UAT comuna Fulga); 

b.36) Podețe nou amenajate peste râul Doftana  Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Bănești 

 

b.37.1) Punți pietonale refăcute Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Bătrâni 

 

b.37.2) Fundații supuse lucrărilor de subzidire  Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Bătrâni 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 
b.72) Înființare Centru SMURD în comuna 
Gherghița (asociere cu UAT comuna 
Gherghița); 
b.73) Reparații curente și igienizări unități de 
învățământ, de cultură și administrativ –
comuna Gherghița (asociere cu UAT comuna 
Gherghița); 
b.74) Amenajare trotuare, rigole betonate 
pentru scurgerea apei și podețe de acces –
comuna Gorgota (asociere cu UAT comuna 
Gorgota); 
b.75) Întreținere cu covor bituminos a 
drumurilor locale din comuna Gornet 
(asociere cu UAT comuna Gornet); 
b.76) Înființare sistem de canalizareși stație 
de epurare în comuna Gornet-Cricov 
(asociere cu UAT comuna Gornet-Cricov); 
b.77) Înființare sistem de distribuire gaze 
naturale în comuna Gornet-Cricov (asociere 
cu UAT comuna Gornet-Cricov); 
b.78) Reabilitare, modernizare și extindere 
sediu primărie și construire anexă garaj și 

b.38) Drumuri supuse lucrărilor de îmbunătățire Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Berceni 

 

b.39) Sisteme de iluminat public supuse modernizării  Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Bertea 

 

b.40) Unități școlare supuse lucrărilor de extindere  Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Blejoi 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 
spațiu depozitare, alei carosabile și 
pietonale, spațiu parcare, utilități, 
branșamente și organizare șantier – comuna 
Gura Vadului (asociere cu UAT comuna Gura 
Vadului); 
b.79) Reparații și zugrăveli exterioare Școală 
Gura Vitioarei (asociere cu UAT comuna Gura 
Vitioarei); 
b.80) Reparații și zugrăveli exterioare Școală 
Poiana Copăceni–comuna Gura Vitioarei 
(asociere cu UAT comuna Gura Vitioarei); 
b.81) Reparații drumuri locale-covor asfaltic 
–comuna Iordăcheanu (asociere cu UAT 
comuna Iordăcheanu); 
b.82) Reparație DC 20 sat Schiulești –comuna 
Izvoarele (asociere cu UAT comuna 
Izvoarele); 
b.83) Modernizare străzi secundare din 
comuna Jugureni (asociere cu UAT comuna 
Jugureni); 
b.84) Reparații prin plombare cobor asfaltic 
pe DC 71B–comuna Lapoș (asociere cu UAT 
comuna Lapoș); 

b.41) Unități școlare supuse lucrărilor de reabilitare Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Boldești-
Grădiștea  

 

b.42) Drumuri județene îmbunătățite Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Brebu  

 

b.43) Gradul de realizare a lucrărilor de reabilitare a 
străzilor, în timpul implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Brebu  
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 
b.85) Amenajare refugii pentru transport ul 
în comun pe DN1A și lucrări conexe ale 
acestora în comuna Lipănești (asociere cu 
UAT comuna Lipănești); 
b.86) Înființare Parc agrement - comuna 
Măgurele (asociere cu UAT comuna 
Măgurele); 
b.87) Reabilitare și extindere rețea 
alimentare cu apă în comuna Măgureni -etapa 
1 (asociere cu UAT comuna Măgureni); 
b.88) Proiectare și execuție extindere 
disbuție gaze naturale sat Băltița–comuna 
Mănești (asociere cu UAT comuna Mănești); 
b.89) Amenajare parc joacă în comuna Olari 
(asociere cu UAT comuna Olari); 
b.90) Modernizare terenuri de minifotbal în 
comuna Olari (asociere cu UAT comuna 
Olari); 
b.91) Extindere alimentare cu apă în comuna 
Păcureți (asociere cu UAT comuna Păcureți); 

b.44) Străzi supuse lucrărilor de modernizare Nr. 
0 CVR 
(2020) 

2 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Bucov  

 

b.45.1) Drumuri sătești supuse lucrărilor de 
modernizare 

Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Călugăreni  

 

b.45.2) Drumuri comunale supuse lucrărilor de 
modernizare 

Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Călugăreni  
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 
b.92) Extindere canalizare menajeră sat 
Cocoșești–comuna Păulești (asociere cu UAT 
comuna Păulești); 
b.93) Reparație carosabil din asfalt prin 
așternere covor din mixtură bituminoasă pe 
drumurile locale și comunale din satele Plopu 
și Nisipoasa –comuna Plopu (asociere cu UAT 
comuna Plopu); 
b.94) Construire Cămin Cultural însatul Valea 
Dulce –comuna Podenii Noi (asociere cu UAT 
comuna Podenii Noi); 
b.95) Reabilitare și modernizare drumuri în 
comuna Podenii Noi (asociere cu UAT comuna 
Podenii Noi); 
b.96) Lucrări de intervenții –Ansamblul 
funerar al generalului de divizie Alexandru 
Angelescu și al Zoiei Angelescu cu două 
componente – monumentul și împrejmuirea – 
comuna Poienarii Burchii (asociere cu UAT 
comuna Poienarii Burchii); 

b.45.3) Sisteme noi de scurgere a apelor pluviale Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Călugăreni  

 

b.46) Gradul de realizare a lucrărilor de reparații, în 
timpul implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Cărbunești  

 

b.47) Gradul de realizare a lucrărilor de asfaltare, în 
timpul implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Ceptura  
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 
b.97) Modernizare străzi în zona Gării în 
comuna Poiana Câmpina (asociere cu UAT 
comuna Poiana Câmpina); 
b.98) Modernizarea rețelei de iluminat cu 
eficiență energetică ridicată - prin 
tehnologie LED în comuna Posești (asociere 
cu UAT comuna Posești); 
b.99) Asfalatare drum comunal DC 37 km 
0+031,50 –km 1+396, sat Valea Stupinii –
comuna Posești (asociere cu UAT comuna 
Posești); 
b.100) Reabilitare și modernizare parțială a 
sistemului de iluminat public în comuna 
Predeal Sărari (asociere cu UAT comuna 
Predeal Sărari); 
b.101) Lucrări de îmbunătiri drumuri – DS 
2675-Chirică Ion, DS 1455-Chivu Ion, DS 4434-
Axinte Steliana,- DS 4727-Miu, DS 2805-
Bădilă, DS 6261-Tudose Petre, DS 5603-Vale 
Mărgărit, DS 294-Manea-Valea Nucului – 
comuna Provița de Jos (asociere cu UAT 
comuna Provița de Jos); 

b.48) Spații supuse lucrărilor de reamenajare Nr.  
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Cerașu  

 

b.49) Locații supuse lucrărilor de reamenajare Nr.  
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Cerașu  

 

b.50) Poduri supuse lucrărilor de reparații Nr.  
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Cerașu  
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 
b.102) Modernizare drumuri sătești –
Marinescu DS1867, Valea Bradului DS192-
DS82, Băleni DS 1064, DS934, DS1676-DS 
1797–comuna Provița de Sus (asociere cu UAT 
comuna Provița de Sus); 
b.103) Înlocuire conductă apă în satele 
Puchenii Moșneni și Miroslăvești –comuna 
Puchenii Mari (asociere cu UAT comuna 
Puchenii Mari); 
b.104) Construire teren de sport sintetic cu 
nocturnă sat Mălăiești –comuna Râfov 
(asociere cu UAT comuna Râfov); 
b.105) Reparații podeț între Cătunele Valea 
Oancii –Ciocanu –comuna Salcia (asociere cu 
UAT comuna Salcia); 
b.106) Înființare distrinuție de gaze naturale 
în comuna Sălciile (asociere cu UAT comuna 
Sălciile); 
b.107) Reabilitare tribună Club sportiv 
Scorțeni - teren de sport Bordenii Mari – 
comuna Scorțeni (asociere cu UAT comuna 
Scorțeni); 

b.51) Gradul de realizare a lucrărilor de reabilitare și 
modernizare a drumurilor, programate a fi executate 
în timpul implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Chiojdeanca  

 

b.52) Terenuri de sport supuse lucrărilor de reparații Nr.  
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Chiojdeanca 

 

b.53) Locuri de joacă supuse lucrărilor de 
modernizare și dotare 

Nr.  
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Ciorani 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 
b.108) Reabilitare pod punct Agromec, sat 
Scorțeni – comuna Scorțeni (asociere cu UAT 
comuna Scorțeni); 
b.109) Reparații covoare asfaltice drumuri 
comunale – comuna Secăria (asociere cu UAT 
comuna Secăria); 
b.110) Reabilitarea drumurilor în comuna 
Secăria -pentru străzile Turci și Bisericii 
(asociere cu UAT comuna Secăria); 
b.111) Lucrări privind întocmire 
documentație tehnică pentru obținerea 
avizului de gospodărire a apelor, acord de 
mediu, studiu hidrogeologic preliminar, aviz 
INHGA, proiect tehnic, DTAC, execuție foraj 
exploatare - exploatare cu adâncimea de 120 
m, montaj cabină din beton armat, echiparea 
puțului de pompă submersibilă, montaj 
instalație hidromecanică și electrică în 
interiorul cabinei, zonă de protecție sanitară 
–comuna Sângeru (asociere cu UAT comuna 
Sângeru); 

b.54) Locații supuse lucrărilor de modernizare Nr.  
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Cocorăștii 
Colț  

 

b.55) Lungime conductă înlocuită Km.  
0 CVR 
(2020) 

5 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Cocorăștii 
Mislii  

 

b.56) Baze sportive supuse lucrărilor de împrejmuire Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 



 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
                    Competența face diferența!       

 
www.poca.ro 

 114 
 

 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

b.112) Întocmire studiu de fezabilitate și 
documentații necesare pentru obținerea 
Certificatului de Urbanism (CU) și a tuturor 
acordurilor și/sau avizelor solicitate prin CU, 
în vederea obținerii autorizației de 
construire pentru proiectul „Înființare sistem 
de distribuție gaze naturale în comuna 
Sângeru, cu satele aparținătoare: Tisa, 
Sângeru, Piatra Mică, Mireșu Mare, Mireșu 
Mic, Butuci – comuna Sângeru” (asociere cu 
UAT comuna Sângeru); 
b.113) Servicii întocmire nomenclator stradal 
pentru satele Butuci, Mireșu Mare, Mireșu 
Mic, Piatra Mică, Sângeru și Tisa – comuna 
Sângeru (asociere cu UAT comuna Sângeru); 
b.114) Pod peste pârâul Stâmnic -zona punte 
– comuna Starchiojd (asociere cu UAT 
comuna Starchiojd); 
b.115) Șanț betonat/dalat aferent drumurilor 
județene DJ 100M și DJ 233 (partea dreaptă) 
- comuna Surani (asociere cu UAT comuna 
Surani); 

Cocorăștii 
Mislii  

 

b.57) Gradul de realizare a lucrărilor de reparații și 
turnare covor asfaltic, programate a fi executate în 
timpul implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Colceag  

 

b.58) Grădinițe nou construite Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Cornu  

 
b.59) Locații supuse lucrărilor de amenajare Nr. 

0 CVR 
(2020) 

1 
Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

b.116) Extindere sistem de distribuție a 
gazelor naturale în satele Tăriceni,Varnița și 
Șirna –comuna Șirna (asociere cu UAT comuna 
Șirna); 
b.117) Modernizare drumuri locale în comuna 
Șoimari –Aleea Aronari –prin betonare 
(asociere cu UAT comuna Șoimari); 
b.118) Extindere rețea apă potabilă sat 
Șotrile și sat Vistieru - sistem automatizare 
stații de pompare – comuna Șotrile (asociere 
cu UAT comuna Șotrile); 
b.119) Reparații drumuri locale -comuna 
Șotrile (asociere cu UAT comuna Șotrile); 
b.120) Modernizare drum local Pârvulescu – 
comuna Ștefești (asociere cu UAT comuna 
Ștefești); 
b.121) Amenajare spațiu parcare sediu 
primărie –comuna Talea (asociere cu UAT 
comuna Talea); 
b.122) Reparații Școala Gimnazială prof. 
Eugeniu Corbu sat Podgoria–comuna Tătaru 
(asociere cu UAT comuna Tătaru); 

Comuna 
Cosminele  

 

b.60) Unități școlare supuse lucrărilor de reparații, 
consolidare, etajare și mansardare 

Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Drajna  

 

b.61) Gradul de realizare a lucrărilor de pietruire 
programate a fi executate în timpul implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Drăgănești  

 
b.62) Cămine culturale supuse lucrărilor de 
modernizare 

Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 
Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

b.123) Lucrări de reparații Cămin Cultural sat 
Teișani –comunaTeișani (asociere cu UAT 
comuna Teișani); 
b.124) Extindere conductă distribuție gaze 
naturale Școala Telega Vale L= 2242 m, sat 
Telega - comuna Telega (asociere cu UAT 
comuna Telega); 
b.125) Construire sală de sport, teren 
minifotbal, anexe, împrejmuire în comuna 
Târgșoru Vechi (asociere cu UAT comuna 
Târgșoru Vechi); 
b.126) Modernizare drumuri de interes local 
aferente drumurilor comunale, strada Gloriei 
și strada Rozelor, sat Tîrgșoru Vechi (asociere 
cu UAT comuna Târgșoru Vechi); 
b.127) Extindere rețea alimentare cu gaze 
sat Predești și Tinosu –comuna Tinosu 
(asociere cu UAT comuna Tinosu); 
b.128) Asfaltare drumuri sătești în comuna 
Tomșani (asociere cu UAT comuna Tomșani); 
b.129) Înființare rețea de canalizare și stație 
de epurare nouă –comuna Vadu Săpat 
(asociere cu UAT comuna Vadu Săpat); 

Comuna 
Dumbrava  

 

b.63) Gradul de realizare a lucrărilor de reparații 
programate a fi executate în timpul implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Dumbrăvești  

 

b.64) Unități de învățământ dotate cu mobilier nou 
achiziționat 

Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Filipeștii de 
Pădure  

 
b.65) Unități de învățământ supuse lucrărilor de 
reabilitare 

Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 
Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 



 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
                    Competența face diferența!       

 
www.poca.ro 

 117 
 

 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

b.130) Amenajare intersecții comuna Valea 
Călugărească (DN1B - DC64, DN1B -DC66) 
(asociere cu UAT comuna Valea 
Călugărească); 
b.131) Proiect tehnic și execuție betonare 
străzi Rozelor și Nichita Stănescu –comuna 
Valea Doftanei (asociere cu UAT comuna 
Valea Doftanei); 
b.132) Reabilitare, recompartimentare, 
extindere construcție C1 și schimbare 
destinație din magazin în sediu primărie –
comuna Vărbilău (asociere cu UAT comuna 
Vărbilău); 
b.133) Instalare sistem de supraveghere 
video în comuna Vâlcănești (asociere cu UAT 
comuna Vâlcănești); 
b.134) Funcționarea Unității de Asistență 
Medico-Socială – oraș Boldești Scăeni) 
(asociere cu UAT oraș Boldești Scăeni). 

Comuna 
Filipeștii de 
Pădure  

 

b.66) Drumuri de exploatare supuse lucrărilor de 
modernizare 

Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Filipeștii de 
Târg  

 

b.67) Gradul de realizare a lucrărilor de eficientizare 
a sistemului de iluminat public în comuna Fântânele, 
programate a fi executate în timpul implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Fântânele  

 b.68) Rețele nou înființate de distribuție gaze 
naturale 

Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 Sursa:  
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Fântânele 

 

b.69) Rețele de apă supuse lucrărilor de modernizare Nr.  
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Florești 

 

b.70) Gradul de realizare a lucrărilor de reparații 
programate a fi executate în timpul implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Fulga 

 b.71) Gradul de realizare a operațiunilor de 
intabulare, în timpul implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% Sursa:  
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Fulga 

 

b.72) Centre SMURD nou înființate Nr.  
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Gherghița 

 

b.73) Gradul de realizare a lucrărilor de reparații 
programate a fi executate în timpul implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Gherghița 

 b.74.1) Gradul de realizare a lucrărilor de amenajare 
programate a fi executate în timpul implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% Sursa:  
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Gorgota 

 

b.74.2) Gradul de realizare a lucrărilor de betonare 
programate a fi executate în timpul implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Gorgota 

 

b.74.3) Gradul de realizare a lucrărilor de amenajare 
programate a fi executate în timpul implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Gorgota 

 b.75) Gradul de realizare a lucrărilor de întreținere a 
drumurilor locale, programate a fi executate în 
timpul implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% Sursa:  



 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
                    Competența face diferența!       

 
www.poca.ro 

 121 
 

 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Gornet 

 

b.76.1) Sisteme de canalizare nou înființate Nr.  
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Gornet -
Cricov 

 

 

b.76.2) Stații de epurare nou înființate Nr.  
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Gornet -
Cricov 



 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
                    Competența face diferența!       

 
www.poca.ro 

 122 
 

 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 

b.77) Sisteme de distribuire gaze naturale nou 
înființate 

Nr.  
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Gornet -
Cricov 

 

b.78) Locații supuse lucrărilor de reparații și 
modernizare 

Nr.  
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna Gura 
Vadului 

 

b.79) Unități școlare din sat Gura Vitioarei supuse 
lucrărilor de reparații 

Nr.  
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna Gura 
Vitioarei 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 

b.80) Unități școlare din sat Poiana Copăceni supuse 
lucrărilor de reparații 

Nr.  
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna Gura 
Vitioarei 

 

b.81) Gradul de realizare a lucrărilor de reparații  
programate a fi executate în timpul implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Iordăcheanu  

 

b.82) Drumuri comunale supuse lucrărilor de reparații Nr.  
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Izvoarele 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 

b.83) Gradul de realizare a lucrărilor de modernizare 
programate a fi executate în timpul implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Jugureni 

 

b.84) Drumuri comunale supuse lucrărilor de reparații Nr.  
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Lapoș 

 

b.85) Gradul de amenajare a refugiilor pentru 
transportul în comun, programate a fi executate în 
timpul implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Lapoș 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 

b.86) Parcuri de agrement nou înființate Nr.  
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Măgurele 

 

b.87.1) Rețele de alimentare cu apă supuse 
reabilitării   

Nr.  
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Măgureni 

 

b.87.2) Gradul de realizare a lucrărilor de extindere 
rețea de alimentare cu apă, programate a fi 
executate în timpul implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Măgureni 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 

b.88) Gradul de realizare a lucrărilor de extindere 
rețea distribuție gaze naturale, programate a fi 
executate în timpul implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Mănești 

 

b.89) Parcuri de joacă nou amenajate Nr.  
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna Olari 

 
b.90) Gradul de realizare a lucrărilor de modernizare 
a terenurilor de minifotbal, programate a fi executate 
în timpul implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna Olari 

 b.91) Gradul de realizare a lucrărilor de extindere 
rețea de alimentare cu apă, programate a fi 
executate în timpul implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% Sursa:  



 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
                    Competența face diferența!       

 
www.poca.ro 

 127 
 

 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Păcureți 

 

b.92) Gradul de realizare a lucrărilor de extindere 
rețea de canalizare menajeră, programate a fi 
executate în timpul implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Păulești 

 

b.93) Gradul de realizare a lucrărilor de reparații 
programate a fi executate în timpul implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Plopu 

 
b.94) Cămine Culturale nou construite Nr.  

0 CVR 
(2020) 

1 Sursa:  
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Podenii Noi 

 

b.95) Gradul de realizare a lucrărilor de reabilitare și 
modernizare programate a fi executate în timpul 
implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Podenii Noi 

 

b.96) Monumente supuse lucrărilor de intervenții Nr.  
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Poienarii 
Burchii  
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 

b.97) Gradul de realizare a lucrărilor de modernizare 
programate a fi executate în timpul implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Poiana 
Câmpina  

 

b.98) Rețele de iluminat supuse lucrărilor de 
modernizare 

Nr.  
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Posești  

 

b.99) Lungime drum comunal asfaltat Km. 
0 CVR 
(2020) 

1,3645 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Posești 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 

b.100) Sisteme de iluminat public supuse lucrărilor de 
modernizare 

Nr.  
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Predeal 
Sărari  

 

b.101) Drumuri supuse lucrărilor de îmbunătățire Nr.  
0 CVR 
(2020) 

8 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Provița de 
Jos  

 

b.102) Drumuri supuse lucrărilor de îmbunătățire Nr.  
0 CVR 
(2020) 

7 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

Provița de 
Sus  

 

b.103) Gradul de realizare a lucrărilor de înlocuire a 
conductei de apă, programate a fi realizate în timpul 
implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Puchenii Mari 

 

b.104) Terenuri de sport nou construite Nr.  
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Râfov  

 
b.105) Podețuri supuse lucrărilor de reparații Nr.  

0 CVR 
(2020) 

1 
Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

Comuna 
Salcia  

 

b.106) Distribuții de gaze naturale nou înființate Nr.  
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Sălciile  

 

b.107.1) Tribune sportive supuse lucrărilor de 
reabilitare 

Nr.  
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Scorțeni  

 
b.107.2) Terenuri de sport supuse lucrărilor de 
reabilitare 

Nr.  
0 CVR 
(2020) 

1 
Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

Comuna 
Scorțeni  

 

b.108) Poduri supuse lucrărilor de reamenajare Nr.  
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Scorțeni  

 

b.109) Gradul de realizare a lucrărilor de reparații 
programate a fi realizate în timpul implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Secăria 

 
b.110) Străzi supuse lucrărilor de reabilitare Nr.  

0 CVR 
(2020) 

2 
Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

Comuna 
Secăria  

 

b.111) Documentații tehnice Nr.  
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Sângeru  

 

b.112) Studii de fezabilitate Nr.  
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Sângeru  

 
b.113) Nomenclatoare stradale Nr.  

0 CVR 
(2020) 

6 
Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

Comuna 
Sângeru  

 

b.114) Poduri nou construite Nr.  
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Starchiojd  

 

 

b.115) Șanțuri betonate și dalate pentru drumuri 
județene 

Nr.  
0 CVR 
(2020) 

2 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Surani  
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 

b.116) Gradul de realizare a lucrărilor de extindere a 
sistemului de distribuție a gazelor naturale, 
programate a fi executate în timpul implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Șirna 

 

b.117) Drumuri supuse lucrărilor de modernizare prin 
betonare 

Nr.  
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Șoimari 

 

b.118.1) Gradul de realizare a lucrărilor de extindere 
a rețelei apă potabilă, programate a fi executate în 
timpul implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Șotrile 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 

b.118.2) Sisteme automatizare stații de pompare Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Șotrile 

 

b.119) Gradul de realizare a lucrărilor de reparații 
programate a fi executate în timpul implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Șotrile 

 

b.120) Drumuri supuse lucrărilor de modernizare Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Ștefești 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 

b.121) Parcări nou amenajate Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Talea 

 

b.122) Unități școlare supuse lucrărilor de reparații Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Tătaru 

 

b.123) Cămine Culturale supuse lucrărilor de reparații Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Teișani 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 

b.124) Lungime conductă extindere distribuție gaze 
naturale 

Km. 
0 CVR 
(2020) 

2,242 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Telega 

 

b.125.1) Soli de sport nou construite Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Târgșoru 
Vechi  

 

b.125.2) Terenuri minifotbal nou construite Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Târgșoru 
Vechi  
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 

b.125.3) Gradul de realizare a lucrărilor de construire 
a anexelor, programate a fi executate în timpul 
implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Târgșoru 
Vechi  

 

b.125.4) Împrejmuiri nou construite Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Târgșoru 
Vechi  

 
b.126) Drumuri comunale supuse lucrărilor de 
modernizare 

Nr. 
0 CVR 
(2020) 

2 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

Târgșoru 
Vechi  

 

b.127) Gradul de realizare a lucrărilor de extindere a 
rețelei de alimentare cu gaze naturale, programate a 
fi executate în timpul implementării PSI 

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Tinosu 

 

b.128) Gradul de realizare a lucrărilor de asfaltare 
programate a fi executate în timpul implementării PSI  

Procent 

(100%) 

0 CVR 
(2020) 

100% 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Tomșani 

 
b.129.1) Rețele de canalizare nou înființate Nr. 

0 CVR 
(2020) 

1 
Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

Comuna 
Vadu Săpat  

 

b.129.2) Stații de epurare nou înființate Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Vadu Săpat  

 

b.130) Intersecții nou amenajate Nr. 
0 CVR 
(2020) 

2 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Valea 
Călugărească 

 
b.131) Străzi supuse lucrărilor de betonare Nr. 

0 CVR 
(2020) 

2 
Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

Comuna 
Valea 
Doftanei 

 

b.132) Sedii  de primărie nou înființate Nr. 
0 CVR 
(2020) 

2 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Vărbilău 

 

b.133) Sisteme de supraveghere nou instalate Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 

Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria 
Comuna 
Vâlcănești 

 
b.134) Unități de asistență medico-socială 
funcționale 

Nr. 
0 CVR 
(2020) 

1 
Sursa:  

CJ Prahova; 
Primăria Oraș 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

Boldești 
Scăieni 

 Rezultat 1.1.3. Activități CDI dezvoltate 

 Măsura 1.1.3 Sprijinirea activităților CDI 
În derulare 

Măsura acoperă atribuțiile Consiliului 
Județean Prahova privind administrarea 
domeniului public și privat al județului și 
gestionarea serviciilor publice de interes 
județean, prevăzute de art. 173 alin. 1) lit c)-
d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare.  
Astfel, măsura vizează acțiuni de 
diversificare a activităților structurilor de 
dezvoltare locală și a activităților CDI menite 
să asigure servicii publice adaptate nevoilor 
crescânde ale societății şi totodată 
dezvoltarea durabilă a județului. 
Rolul CJ Prahova în cadrul acestei măsuri 
constă în următoarele activități: a) 
colaborarea cu conducerea SC Ploiești 

a) Organizarea de întâlniri de lucru cu conducerea SC 
Ploiești Industrial Parc SA 

Nr. CVR (2020) 

2 
întâlniri 

de 
lucru 

Sursa: CJ 
Prahova 

 

b) Fără indicatori asumați la nivelul instituțional al 
Consiliului Județean Prahova 

- - - - 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Valoarea de 
referință 

(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

Industrial Parc SA (la care CJ Prahova este 
acționar majoritar) în vederea promovării 
programului de investiții necesare viabilizării 
Parcului Industrial Bărcănești aflat în 
administrarea acestei societăți; b) 
colaborare cu mediul academic în vederea 
promovării cercetării academice de 
excelență cu scopul identificării de soluții 
inovatoare în domeniul energiei durabile. 

Măsura nu necesită finanțare din bugetul 
propriu al CJ Prahova. 
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Obiectiv strategic 2: Creșterea capacității administrative 

 

 Inițiative și Măsuri 
Indicator de realizare 

imediată (output) 

Unitatea 
de 

măsură 

Valoarea 
de 

referință 
(an) 

Ținta 2021 Observaţii 

Program 2.1. Management (de suport) organizațional 

 Rezultat 2.1.1. Resursă umane specializată 

 Măsura 2.1.1 Sprijin pentru formare profesională adaptată la 
nevoile angajaţilor din administraţia publică locală a judeţului 
Prahova 

În derulare 

Măsura vizează asigurarea formării profesionale adaptate la nevoile 
personalului aparatului de specialitate al CJ Prahova ceea ce reprezintă 
atât un drept cât și o obligație, în conformitate cu prevederile legale 
ale art. 458 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, fiind totodată asigurată 
respectarea măsurilor de protecție și a regulilor de distanțare socială 
impuse de actualul context epidemiologic. Măsura cuprinde 
următoarele activități: 1) participare în sistem clasic learning (5 zile – 
minim 30 de ore) la programele de formare organizate la sediul 

1.1) Programe de 
perfecționare 
organizate în sistem 
learning 

Nr. 
CVR 

(2020) 

Conform planului 
anual de pregătire 

profesională a 
personalului 

aprobat 

Sursa: CJ 
Prahova  

 1.2) Persoane care 
urmează programe de 
perfecționare 
organizate în sistem 
learning 

Nr. 
CVR 

(2020) 

Conform planului 
anual de pregătire 

profesională a 
personalului 

aprobat 

Sursa: CJ 
Prahova 
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 Inițiative și Măsuri 
Indicator de realizare 

imediată (output) 

Unitatea 
de 

măsură 

Valoarea 
de 

referință 
(an) 

Ținta 2021 Observaţii 

 
instituției; 2) cursuri de perfecţionare online, gratuit/ contra cost, cu 
înscriere directă pe platforma furnizorului de formare profesională; 3) 
specializări la locul de muncă cu utilizarea propriilor formatori; 4) 
participarea la schimburi de experienţă inter-instituţională, pe 
tematici de interes specifice, după caz, în limita posibilităților de 
deplasare. 

2.1) Cursuri de 
perfecționare online 

Nr. 
CVR 

(2020) 

Conform planului 
anual de pregătire 

profesională a 
personalului 

aprobat 

Sursa: CJ 
Prahova 

 
2.2) Persoane care 
urmează cursuri de 
perfecționare online 

Nr. 
CVR 

(2020) 

Conform planului 
anual de pregătire 

profesională a 
personalului 

aprobat 

Sursa: CJ 
Prahova 

 
3) Persoane care se 
specializează la locul de 
muncă 

Nr. 
CVR 

(2020) 

Conform planului 
anual de pregătire 

profesională a 
personalului 

aprobat 

Sursa: CJ 
Prahova 
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 Inițiative și Măsuri 
Indicator de realizare 

imediată (output) 

Unitatea 
de 

măsură 

Valoarea 
de 

referință 
(an) 

Ținta 2021 Observaţii 

 
4) Persoane care 
participă la schimburi de 
experienţă inter-
instituţională 

Nr. 
CVR 

(2020) 

Conform planului 
anual de pregătire 

profesională a 
personalului 

aprobat 

Sursa: CJ 
Prahova 

 Rezultat 2.1.2. Satisfacție crescută a personalului 

 Măsura 2.1.2 Abordare integrată a performanței instituționale  

În derulare 

Măsura vizează elaborarea procedurilor formalizate conform 
activităților specifice. 

Fundamentată pe o abordare integrată a performanței instituționale, 
măsura acoperă activitățile specifice Comisiei de monitorizare privind 
implementarea sistemului de control intern managerial constituită la 
nivelul CJ Prahova în conformitate cu prevederile OSGG nr. 600/2018 
privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 
publice, o nouă arhitectură organizatorică în acord cu noile obiective 
instituționale, eficientizarea activităților administrative și promovarea 
acțiunilor de responsabilitate socială corporativă (RSC).  

1.1) Chestionare de auto-
evaluare CAF aplicate  

Nr. 
CVR 

(2020) 
Conform Planului 
de Acțiuni CAF 

Sursa: CJ 
Prahova 

 1.2) Pondere realizare 
obiective strategice și 
operaționale 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

Conform Planului 
de Acțiuni CAF 

Sursa: CJ 
Prahova 

 2) Organigramă nouă 
adoptată 

Nr. 
CVR 

(2020) 
1 

Sursa: CJ 
Prahova 

 3) Campanii instituționale 
de eficientizare a 
activității administrative 

Nr. 
CVR 

(2020) 
1 

Sursa: CJ 
Prahova 
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 Inițiative și Măsuri 
Indicator de realizare 

imediată (output) 

Unitatea 
de 

măsură 

Valoarea 
de 

referință 
(an) 

Ținta 2021 Observaţii 

 
Astfel, măsura vizează: 1) 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, în principal, prin promovarea 
performanțelor individuale și de grup și printr-o monitorizare 
permanentă a realizării obiectivelor strategice și operaționale; 2) 
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; 3) 
desfășurarea unei campanii instituționale de reducere a consumului, 
reciclare și reutilizarea resurselor utilizate în activitățile 
administrative, sensibilizând personalul instituției să adopte acțiuni 
responsabile; 4) promovarea campaniilor de Responsabilitate Socială 
Corporativă. 

4) Campanii instituționale 
de Responsabilitate 
Socială Corporativă 

Nr. 
CVR 

(2020) 
1 

Sursa: CJ 
Prahova 

 Rezultat 2.1.3. Proceduri formalizate 

 Măsura 2.1.3 Consolidarea planificării strategice la nivelul 
Consiliului Județean Prahova 

În derulare 

Măsura vizează dezvoltarea capacității de evaluare și monitorizare a 
acțiunilor desfășurate de CJ Prahova cu accent pe diminuarea riscurilor 
operaționale. Măsura se referă la:  

1) Listă riscuri 
operaționale elaborată și 
aprobată 

Nr. 
CVR 

(2020) 
1 

Sursa: CJ 
Prahova 

 2) Metodologii privind 
monitorizarea 
indicatorilor proceselor 

Nr. 
CVR 

(2020) 
1 

Sursa: CJ 
Prahova 
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 Inițiative și Măsuri 
Indicator de realizare 

imediată (output) 

Unitatea 
de 

măsură 

Valoarea 
de 

referință 
(an) 

Ținta 2021 Observaţii 

1) Identificarea, monitorizarea și controlul riscurilor operaționale. 
Activitatea are în vedere actualizarea listei riscurilor operaționale ce 
intervin în procesul de elaborare și implementare a documentelor 
programatice (strategii, politici, programe);  
2) Definirea și implementarea unei metodologii pentru indicatorii 
proceselor instituționale și care include evaluare a impactului 
politicilor din perspectiva genului. 

instituționale ale CJ 
Prahova elaborate și 
aprobate 

 Rezultat 2.1.4. Investiții realizate 

 Măsura 2.1.4 Investiții orientate către transparență și acces liber 
la informații de interes public și comunicare cu părțile 
interesate  

În derulare 

Măsura cuantifică eforturile Consiliului Județean Prahova depuse în 
direcția îmbunătățirii relației dintre autoritate și cetățeni/mediul de 
afaceri în principal prin implementarea tehnologiei informațiilor și 
comunicațiilor, având în vedere totodată, evaluarea rezultatelor 
orientate către utilizatorii / beneficiarii serviciilor furnizate de către 
autoritate, pentru eficientizarea acestor servicii. 

Măsura se referă la: 

1) activități de realizare a unei platforme de furnizare online a 
serviciilor specifice CJ Prahova, în contextul implementării de către 

1) Servicii on-line create 
în cadrul portalului 
www.cjph.ro 

Nr. 
CVR 

(2020) 

Conform graficului 
de implementare a 
proiectelor: 
„Sistem informatic 
destinat gestiunii 
registrului agricol 
in format 
electronic- zona 
centru”, cod SMIS 
48368, respectiv, 
„Sistem integrat de 
urbanism pentru 
gestionarea 

Sursa: CJ 
Prahova 

http://www.cjph.ro/
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 Inițiative și Măsuri 
Indicator de realizare 

imediată (output) 

Unitatea 
de 

măsură 

Valoarea 
de 

referință 
(an) 

Ținta 2021 Observaţii 

autoritate a două proiecte finanțate din fonduri europene 
nerambursabile, „Sistem informatic destinat gestiunii registrului 
agricol in format electronic- zona centru”, cod SMIS 48368, respectiv, 
„Sistem integrat de urbanism pentru gestionarea relației cu cetățeni”, 
Cod SMIS 4885. În spațiul virtual, cetățenii pot interacționa cu CJ 
Prahova prin intermediul portalului disponibil la adresa www.cjph.ro. 
Cele două proiecte extind numărul serviciilor on-line oferite cetățenilor 
ținând cont de nevoile acestora, cu următoarele: a) Accesul on-line la: 
documentele digitalizate - aferente Legii nr. 112/1995 pentru 
reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de 
locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările și 
completările ulterioare; decretele de expropriere; statele de plată; 
hotărâri ale CJ Prahova, decizii ale fostului Consiliu popular al județului 
Prahova și ale CJ Prahova; b) Informări privind stadiul lucrărilor 
realizate pe domeniul UAT Județul Prahova și în administrarea CJ 
Prahova; c) Gestionarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activitati non profit de interes general conform Legii nr. 
350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activități nonprofit de interes general; d) 
Organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de 
origine animala conform OG nr. 24/2016 privind organizarea și 
desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine 
animală; 

relației cu 
cetățeni- SIUGRC”, 
Cod SMIS 4885 

 

2.1) Grad de 
retrodigitalizare unei 
arhivei CJ Prahova 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

Conform graficului 
de implementare a 
proiectului 
„Simplificare 
administrativă și 
optimizarea 
serviciilor pentru 
cetățeni în județul 
Prahova”, COD SMIS 
129205/ COD 
SIPOCA 684 

Sursa: CJ 
Prahova 

 
2.2) Grad de 
implementare a 
platformei pentru 
digitalizarea proceselor 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

Conform graficului 
de implementare a 
proiectului 
„Simplificare 
administrativă și 
optimizarea 

Sursa: CJ 
Prahova 

http://www.cjph.ro/
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 Inițiative și Măsuri 
Indicator de realizare 

imediată (output) 

Unitatea 
de 

măsură 

Valoarea 
de 

referință 
(an) 

Ținta 2021 Observaţii 

2) Creșterea accesibilității cetățenilor la serviciile furnizate de CJ 
Prahova prin digitalizarea proceselor de administrare a documentelor.  
Serviciile on-line puse la dispoziția beneficiarilor prin portalul 
www.cjph.ro vor fi disponibile fără a necesita prezența fizică la ghișeu. 
Identificarea cetățenilor în mediul virtual se va realiza prin mijloace 
moderne, credențialele de acces în sistem fiind obținute on-line. 
Serviciile vor fi disponibile atât pe platforme de tip desktop, cât si pe 
platforme mobile, asigurând astfel democratizarea accesului la servicii, 
indiferent de tehnologia utilizată de către cetățean. Modalitatea de 
implementare a serviciilor nu conduce la obligarea cetățenilor de a 
deține acces la un calculator. Oferirea serviciilor și prin intermediul 
telefoanelor mobile inteligente va ajuta la creșterea numărului de 
utilizatori ai serviciile on-line oferite de către CJ Prahova. 

Pentru oferirea acestor servicii este necesară retrodigitalizarea unei 
părți (aproximativ 65 metri liniari) din arhiva de interes pentru cetățeni 
sau entităților juridice din cadrul UAT-ului, precum și implementarea 
unei platforme pentru digitalizarea proceselor de administrare a 
documentelor. 

Activitatea se desfășoară în contextul implementării proiectului 
„Simplificare administrativă și optimizarea serviciilor pentru cetățeni 
în județul Prahova”, Cod SMIS 129205/ Cod SIPOCA 684, finanțat din 
Fondul Social European (FSE), în cadrul Programului Operațional 

de administrare a 
documentelor 

serviciilor pentru 
cetățeni în județul 
Prahova”, COD SMIS 
129205/ COD 
SIPOCA 684 

 

3) Anchetă sociologică 
derulată pentru 
măsurarea nivelului de 
satisfacție a beneficiarilor 
serviciilor furnizate de CJ 
Prahova 

Nr. 
CVR 

(2020) 
1 

Sursa: CJ 
Prahova 

http://www.cjph.ro/
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 Inițiative și Măsuri 
Indicator de realizare 

imediată (output) 

Unitatea 
de 

măsură 

Valoarea 
de 

referință 
(an) 

Ținta 2021 Observaţii 

Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 – Administrație 
publică și sistem judiciar accesibile și transparente. 

3) Evaluarea rezultatelor orientate către utilizatorii / beneficiarii 
serviciilor furnizate de către Consiliul Județean Prahova, pentru a ghida 
eforturile pentru satisfacerea nevoilor lor. Activitatea are în vedere 
măsurarea nivelului de satisfacție al beneficiarilor serviciilor furnizate 
de CJ Prahova prin intermediul unei cercetări sociologice. 
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Obiectiv strategic 3: Amenajarea și planificarea durabilă a teritoriului 

 

 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de 
măsură 

Valoarea 
de 

referință 
(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

Program 3.1. Modernizarea căilor de comunicaţii şi conectarea judeţului Prahova la principalele rute de transport naţional şi internaţional 

 Rezultat 3.1.1. Conectare îmbunătățită la culoarele majore de transport și transport multimodal dezvoltat 

 Măsura 3.1.1 Interconectarea la culoarele majore de 
transport şi dezvoltarea transportului multimodal 

În derulare 

Măsura acoperă atribuțiile Consiliului Județean Prahova de 
a asigura conectivitatea rutieră a judeţului Prahova cu alte 
teritorii și bazată pe transportul multimodal, dar și de a 
asigura cadrul instituțional de exercitare a dreptului la 
libera circulație a persoanelor și bunurilor în Uniunea 
Europeană, prin dezvoltarea unui sistem de transport rutier 

1.1) Gradul de realizare a lucrărilor de 
modernizare și reabilitare a DJ 102K, în 
timpul implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 1.2) Gradul de realizare a lucrărilor de 
modernizare și reabilitare a DJ102D, în timpul 
implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 1.3) Gradul de realizare a lucrărilor de 
modernizare și reabilitare a DJ 100C, în 
timpul implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

100% 
Sursa: CJ 
Prahova 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de 
măsură 

Valoarea 
de 

referință 
(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 
mai bine interconectat în rețeaua transeuropeană de 
transport (TEN-T).  

Astfel, măsura vizează: 1) Modernizare și reabilitarea 
drumurilor județene DJ 102K, DJ102D și DJ 100C; 2) 
Modernizare și reabilitarea drumului județean DJ 720. 

Măsura este susținută prin implementarea a două proiecte 
finanțate din fonduri structurale, în care UAT Județul 
Prahova are calitatea de lider de parteneriat, după cum 
urmează: 

1. „Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene 
identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia –
Traseul Regional 3 –Tronsonul Prahova –DJ 102K, DJ102D, 
DJ 100C”, cod SMIS+: 122457, cofinanţat prin FEDR, prin 
POR 2014-2020; 

2. „Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene 
identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – 
traseul regional 2 – tronsonul Prahova – DJ 720 (km.15+500- 
km. 30+000)”, Cod SMIS2014+: 122456, cofinanţat prin 
FEDR, prin POR 2014-2020.  

2) Gradul de realizare a lucrărilor de 
modernizare și reabilitare a DJ 720, în timpul 
implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

100% 
Sursa: CJ 
Prahova 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de 
măsură 

Valoarea 
de 

referință 
(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 Rezultat 3.1.2. Infrastructură de transport dezvoltată 

 Măsura 3.1.2 Dezvoltarea infrastructurii de transport 
din județul Prahova 

În derulare 

Măsura acoperă atribuțiile Consiliului Județean Prahova de 
a îmbunătăți infrastructura de transport din județul 
Prahova, printr- o serie de lucrări de construire, 
modernizare, reabilitare și consolidare a acesteia. Astfel, 
măsura vizează: 1) Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 
101T Bertea-Lutu Roșu - 1 km (proiectare și execuție); 2) 
Consolidare DJ 207, Șotrile-Câmpina, km 4+300; 3) 
Consolidare drum județean DJ 713, zona km 3+300, km 
3+400, km 4+200; 4) Refacere pod pe DJ 101T Bertea, km 
11+800, punct „Valea Scândurii” - HG nr. 805/2014 
(330.000 lei) - proiectare + execuție; 5) Apărări de mal 
pentru protejare DJ 101 T, 0,200 km, trei zone, comuna 
Bertea; 6) Consolidare şi refacere DJ 231, 0,040 km, zona 
km 6+850, comuna Gornet; 7) Consolidare şi refacere DJ 
102 N, 0,080 km, sat Ţărculeşti, comuna Gornet Cricov; 8) 

1) Gradul de realizare a lucrărilor de 
modernizare și realizare a traseelor pietonale 
și trotoarelor pe DJ 102K, DJ102D și DJ 100C, 
în timpul implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 2) Gradul de realizare a lucrărilor de 
consolidare DJ 207, în timpul implementării 
PSI 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 3) Gradul de realizare a lucrărilor de 
consolidare DJ 713, în timpul implementării 
PSI 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 4) Gradul de realizare a lucrărilor de refacere 
pod, în timpul implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 5) Gradul de realizare a lucrărilor de apărări 
de mal, în timpul implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

100% 
Sursa: CJ 
Prahova 



 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
                    Competența face diferența!       

 
www.poca.ro 

 157 
 

 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de 
măsură 

Valoarea 
de 

referință 
(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 
Consolidare şi refacere DJ 235, 0,020 km, zona km 2+950, 
comuna Lapoş; 9) Consolidare și refacere DJ 219, 0,150 km, 
pct. Achim, sat Bobiceşti, comuna Predeal Sărari; 10) 
Apărare mal pentru protejare DJ 230, 0,130 km, zonă str. 
Alunilor – rezervoare apă, comuna Drajna; 11) Refacere 
patru podeţe pe DJ 145, zona prop. 456, 514, 528 şi 848, 
comuna Măgureni; 12) Consolidare şi refacere DJ 101 S, 
0,200 km, pct. „Carieră”, comuna Secăria; 13) Consolidare 
şi refacere DJ 102 I, 0,040 km, zona km 34+150, comuna 
Valea Doftanei; 14) Consolidare şi refacere DJ 102 I, 0,020 
km, zona km 23+100, pct. „Podul Puiului”, comuna Valea 
Doftanei; 15) Consolidare şi refacere DJ 102 N 0,040 km, 
zona Pod Rotari, pct. Tudorache; satul Şoimeşti, comuna 
Ceptura – HG nr. 177/2018; 16) 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; 17) Reabilitare DJ 102 I - Valea 
Doftanei; km 35+100 - km 37+620" – PNDL; 18) Pasaj 

6) Gradul de realizare a lucrărilor de 
consolidare și refacere pe DJ 231, în timpul 
implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 7) Gradul de realizare a lucrărilor de 
consolidare și refacere pe DJ 102 N, în timpul 
implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 8) Gradul de realizare a lucrărilor de 
consolidare și refacere pe DJ 235, în timpul 
implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 9) Gradul de realizare a lucrărilor de 
consolidare și refacere pe DJ 219, în timpul 
implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 10) Gradul de realizare a lucrărilor de apărări 
de mal, în timpul implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 11) Gradul de realizare a lucrărilor de 
refacere podețe, în timpul implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

100% 
Sursa: CJ 
Prahova 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de 
măsură 

Valoarea 
de 

referință 
(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 
denivelat peste DN 1 (Centură Vest) la intersecția cu DJ 
101I și strada Buda - PNDL - proiectare și execuție; 19) 
Consolidare DJ 205G, comuna Cornu, punctele Swisscaps - 
zona km 0+025 și Stoicescu zona km 0+750 - rest asistență 
tehnică; 20) Consolidare DJ 234 comuna Chiojdeanca, zona 
km 4+100; 21) 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 (S 
studiată = cca. 37,5 ha); 22) Consolidare DJ 214, comuna 
Brebu (proiectare, cote, taxe avize); 23) Reabilitare DJ 102 
Slănic - Schiulești, km 45+310 - km 47+135 (proiectare); 24) 
Construire pod peste râul Teleajen, pe DJ 102 B - km 
1+700, Drajna (proiectare ); 25) Construire pod peste râul 
Doftana, pe DJ 100 E - km 14+650, Telega (proiectare); 26) 
Reabilitare pod peste râul Prahova pe DJ 147, km 5+360. 
Malamuc, comuna Gherghiţa, judeţul Prahova (proiectare); 
27) Reabilitare pod peste torentul „Vlădișor” pe DJ 102I , 
km 23+950, comuna Valea Doftanei (proiectare); 28) 
Consolidare DJ 102M, zona km 10+700, comuna Podenii Noi 
(proiectare); 29) Iluminat arhitectural pasaj pe DJ 236 
peste DN 1 (proiectare + execuție). 

12) Gradul de realizare a lucrărilor de 
consolidare și refacere pe DJ 101 S, în timpul 
implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 13) Gradul de realizare a lucrărilor de 
consolidare și refacere pe DJ 102 I, zona km 
34+150, în timpul implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 14) Gradul de realizare a lucrărilor de 
consolidare și refacere pe DJ 102 I, zona km 
23+100, în timpul implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 15) Gradul de realizare a lucrărilor de 
consolidare și refacere pe DJ 102 N, în timpul 
implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 16) Gradul de realizare a lucrărilor de 
consolidare și refacere pe DJ 219, în timpul 
implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 17) Gradul de realizare a lucrărilor de 
reabilitare pe DJ 102 I - Valea Doftanei, în 
timpul implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

100% 
Sursa: CJ 
Prahova 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de 
măsură 

Valoarea 
de 

referință 
(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 18) Gradul de realizare a lucrărilor de 
proiectare și execuție, în timpul 
implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 19) Gradul de realizare a lucrărilor de 
consolidare DJ 205G, în timpul implementării 
PSI 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 20) Gradul de realizare a lucrărilor de 
consolidare DJ 234, în timpul implementării 
PSI 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 
21) P.U.Z. elaborat și adoptat Nr. 

CVR 
(2020) 

1 
Sursa: CJ 
Prahova 

 22) Gradul de realizare a lucrărilor de 
consolidare DJ 214, în timpul implementării 
PSI 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 23) Gradul de realizare a lucrărilor de 
proiectare, în timpul implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

100% 
Sursa: CJ 
Prahova 



 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
                    Competența face diferența!       

 
www.poca.ro 

 160 
 

 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de 
măsură 

Valoarea 
de 

referință 
(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 24) Gradul de realizare a lucrărilor de 
proiectare, în timpul implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 25) Gradul de realizare a lucrărilor de 
proiectare, în timpul implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 26) Gradul de realizare a lucrărilor de 
proiectare, în timpul implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 27) Gradul de realizare a lucrărilor de 
proiectare, în timpul implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 28) Gradul de realizare a lucrărilor de 
proiectare, în timpul implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 29) Gradul de realizare a lucrărilor de 
proiectare și execuție, în timpul 
implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 Rezultat 3.1.3. Trafic fluidizat şi coridoare de transport optimizate 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de 
măsură 

Valoarea 
de 

referință 
(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 Măsura 3.1.3 Fluidizarea traficului şi optimizarea 
coridoarelor de transport în judeţul Prahova 

În derulare 

Măsura acoperă atribuțiile Consiliului Județean Prahova 
pentru a asigura creșterea competitivităţii, calității și 
siguranței transportului în județul Prahova, fiind necesară 
în acest sens fluidizarea traficului și optimizarea 
coridoarelor de transport din județ. Măsura cuprinde o 
serie de acţiuni după cum urmează: 1) Implementarea 
soluţiilor de siguranţă a traficului pe reţeaua rutieră a 
judeţului Prahova (parapete de protecție, indicatoare 
rutiere, benzi rezonatoare); 2) Amenajare sens giratoriu 
intersecție DJ 101 D cu DJ 101 G, sat Tătărani, comuna 
Bărcănești, județul Prahova; 3) Amenajare sens giratoriu 
intersecție DN 1 cu DJ 720, comuna Florești și orașul Băicoi, 
județul Prahova; 4) Amenajare sens giratoriu intersecție 
DN 1 cu DJ 100D, comuna Bănești, județul Prahova; 5) 
Amenajare sens giratoriu intersecție DJ 155 cu DN 1, 
comuna Păulești județul Prahova; 6) Sistematizare nod de 
comunicații rutiere între DN 1 - DN 72 - DJ 156 - Acces 

1) Echipări edilitare şi de măsuri de siguranţă 
a traficului realizate 

Nr. 
CVR 

(2020) 
Conform 
PAL/PAA 

Sursa: CJ 
Prahova 

 2) Sens giratoriu supus lucrărilor de 
amenajare  

Nr. 
CVR 

(2020) 
1  

Sursa: CJ 
Prahova 

 3) Sens giratoriu supus lucrărilor de 
amenajare 

Nr. 
CVR 

(2020) 
1 

Sursa: CJ 
Prahova 

 4) Sens giratoriu supus lucrărilor de 
amenajare 

Nr. 
CVR 

(2020) 
1 

Sursa: CJ 
Prahova 

 5) Sens giratoriu supus lucrărilor de 
amenajare 

Nr. 
CVR 

(2020) 
1 

Sursa: CJ 
Prahova 

 6) Gradul de realizare a lucrărilor de 
proiectare, în timpul implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

100% 
Sursa: CJ 
Prahova 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de 
măsură 

Valoarea 
de 

referință 
(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 
municipiul Ploiești și zona Parcurilor Industriale - etapa a 
II-a: Acces DN 1 - Ploiești, com. Păulești, jud. Prahova 
(proiectare); 7) Asigurarea siguranței rutiere la intersecția 
str. Găgeni (DJ 102) cu str. Hortensiei (DE 107) 
(exproprieri); 8) Amplasare semnale de intrare în județ (DN 
1 - lim. Jud. Brașov, DN 1B - lim. Jud. Buzău, DN 72 - lim. 
Jud. Dâmbovița). 

7) Gradul de realizare a exproprierilor, în 
timpul implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 
8) Semnale de intrare în județ Nr. 

CVR 
(2020) 

Conform 
PAL/PAA 

Sursa: CJ 
Prahova 

Program 3.2. Dezvoltarea infrastructurii de utilități 

 Rezultat 3.2.1. Infrastructură de utilități dezvoltată 

 Măsura 3.2.1 Investiții în infrastructura de utilități 

În derulare 

Măsura se referă la atribuțiile Consiliului Județean Prahova 
privind satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate 
publică ale comunităților locale din județul Prahova. 
Măsura urmărește sporirea accesibilității locuitorilor la 
serviciile de utilități publice, precum și modernizarea și 
dezvoltarea acestora. 

Astfel, măsura vizează: 1) Reabilitarea și modernizarea 
sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova;  

Activitatea este susținută prin implementarea a două 
proiecte finanțate prin Programul Operațional 

1) Gradul de realizare a activităților 
programate în timpul implementării PSI  

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

Conform 
PAL/PAA 

Sursa: CJ 
Prahova 

 
2) Studii de fezabilitate Nr. 

CVR 
(2020) 

1 
Sursa: CJ 
Prahova 

 

3) Gradul de realizare a lucrărilor de 
investiții, în timpul implementării PSI  

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

100% 
Sursa: CJ 
Prahova 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de 
măsură 

Valoarea 
de 

referință 
(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

Infrastructură Mare 2014-2020 de către operatorul de apă 
și canalizare HIDRO PRAHOVA SA cu susținerea CJ Prahova: 

1. „Sprijin pentru pregãtirea aplicaţiei de finanţare şi a 
documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apã si apã uzatã din Judetul, 
Prahova, în perioada 2014-2020”, cod SMIS 11038; 

2. „Fazarea proiectului Reabilitarea şi modernizarea 
sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Prahova”, cod 
MySMIS 2014+104337. 

Proiectele vizează construirea și reabilitarea stațiilor de 
tratare a apei, extinderea conductelor de aducțiune, 
extinderea și reabilitarea rețelei de distribuție, incluzând 
construcția stațiilor de pompare, precum și reabilitarea și 
extinderea rețelelor de canalizare, inclusiv construcția 
stațiilor de pompare și construcția și reabilitarea stațiilor 
de epurare. 

2) Realizarea unui Studiu de fezabilitate pentru investiția 
„Înființare rețea distribuție gaze naturale în comunele: 
Aluniș, Bertea, Cocorăștii Mislii, Cosminele, Dumbrăvești, 
Ștefești, Vărbilău, Vîlcănești și orașul Slănic”;  

3) Reabilitarea iluminatului public şi a sistemului său de 
management  
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Obiectiv strategic 4: Dezvoltarea unui sistem de educație, formare profesională și cultură adaptat la cerințele 
pieții și ale beneficiarilor direcți 

 

 Inițiative și Măsuri 
Indicator de realizare imediată 

(output) 

Unitatea 
de 

măsură 

Valoarea 
de 

referință 
(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

Program 4.1. Modernizarea sistemului de învăţământ din judeţul Prahova 

 Rezultat 4.1.1. Infrastructură de învățământ dezvoltată 

 
Măsura 4.1.1 Investiții în infrastructura de învăţământ  

În derulare 

Măsura corespunde atribuțiilor Consiliului Județean Prahova 
privind finanțarea învăţământului preuniversitar special de stat. 
Proiectele din cadrul acestei măsuri urmăresc îmbunătățirea 
calității actului educațional în unitățile de învățământ special 
aflate sub autoritatea CJ Prahova, printr-o serie de activități de 
reparații, consolidare, reabilitare, modernizare și dotare a unor 
obiective ale infrastructurii de învățământ din județ, după cum 
urmează: 

1) Construire clădire Școala gimnazială specială nr.1 Ploiești, 
județul Prahova;  

1) Gradul de realizare a lucrărilor 
de construire a școlii, în timpul 
implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR (2020) 100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 2) Gradul de realizare a lucrărilor 
de construire, reabilitare, 
modernizare, extindere și echipare 
a infrastructurii educaționale 
pentru Centrul Şcolar de Educaţie 
Incluzivă din orașul Breaza, în 
timpul implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR (2020) 100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 
3) Gradul de realizare a lucrărilor 
de construire, reabilitare, 
modernizare, extindere și echipare 

Procent 
(%) 

CVR (2020) 100% 
Sursa: CJ 
Prahova 
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 Inițiative și Măsuri 
Indicator de realizare imediată 

(output) 

Unitatea 
de 

măsură 

Valoarea 
de 

referință 
(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

2) Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale pentru Centrul Şcolar de 
Educaţie Incluzivă, orașul Breaza, Județul Prahova;  

Măsura este susținută prin implementarea proiectului finanțat în 
cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020: 

„Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi 
echiparea infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de 
Educație Incluzivă, orașul Breaza, Județul Prahova”. 

3) Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și 
echiparea infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de 
Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de Tîrg, județul Prahova. 

Măsura este susținută prin implementarea proiectului finanțat în 
cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020: 

„Construcţia, reabilitarea,  modernizarea, extinderea şi 
echiparea  infrastructurii educaţionale pentru Centrul Şcolar de 
Educaţie Incluzivă, comuna Filipeştii de Tîrg, judeţul Prahova”. 

a infrastructurii educaționale 
pentru Centrul Şcolar de Educaţie 
Incluzivă din comuna Filipeștii de 
Tîrg, în timpul implementării PSI 

 Program 4.2. Dezvoltarea infrastructurii culturale a judeţului Prahova 

 Rezultat 4.2.2. Infrastructură culturală dezvoltată 

 Măsura 4.2.2 Investiții pentru dezvoltarea infrastructurii 
culturale 

1) Fără indicatori asumați la nivelul 
instituțional al CJ Prahova 

- - - - 
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 Inițiative și Măsuri 
Indicator de realizare imediată 

(output) 

Unitatea 
de 

măsură 

Valoarea 
de 

referință 
(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 
În derulare 

Măsura corespunde atribuțiilor Consiliului Județean Prahova de a 
impulsiona dezvoltarea județului Prahova prin consolidarea, 
protejarea și valorificarea patrimoniului cultural. Astfel, 
proiectele din cadrul acestei măsuri urmăresc îmbunătățirea 
calității serviciilor culturale printr-o serie de activități de 
construire, consolidare, reabilitare, amenajare muzeală, 
modernizare și dotare a unor obiective ale infrastructurii 
culturale din județ, după cum urmează:  

1) Restaurarea, consolidarea și conservarea obiectivului de 
patrimoniu cultural – Biserica „Înălțarea Domnului” și „Sf. Nifon” 
– Mare, parte componentă din ansamblul Mănăstirii Zamfira, 
județul Prahova; 

Măsura este susținută prin implementarea proiectului finanțat în 
cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020: 

„Consolidare, restaurare, conservare și punere în valoare 
arhitectura și pictura murală a Bisericii Mari a Mânăstirii Zamfira, 
județul Prahova – executată A FRESCO de Nicolae Grigorescu”, 
Cod SMIS 117925. Beneficiar: Mănăstirea Zamfira. 

2) Fără indicatori asumați la nivelul 
instituțional al CJ Prahova 

- - - - 

 3) Fără indicatori asumați la nivelul 
instituțional al CJ Prahova 

- - - - 

 4) Fără indicatori asumați la nivelul 
instituțional al CJ Prahova 

- - - - 

 5) Fără indicatori asumați la nivelul 
instituțional al CJ Prahova 

- - - - 

 

6) Gradul de realizare a lucrărilor 
de restaurare, revitalizare și 
punere în valoare a Casei 
compozitorului „Paul 
Constantinescu” 

Procent 
(%) 

CVR (2020) 100% 
Sursa: CJ 
Prahova 
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 Inițiative și Măsuri 
Indicator de realizare imediată 

(output) 

Unitatea 
de 

măsură 

Valoarea 
de 

referință 
(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

2) Restaurare, modernizare, amenajări exterioare la Biserica 
„Sfânta Vineri”, Ploieşti, judeţul Prahova; 

Măsura este susținută prin implementarea proiectului finanțat în 
cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020: 

„Restaurare, consolidare si punere in valoare a Bisericii de lemn 
“SFINTII ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIIL”, a schitului Jercalai-
Urlati”, Cod SMIS 118904. Beneficiar: Parohia Sfânta Vineri 
Ploiești. 

3) Restaurare ansamblu arhitectural medieval al fostului Schit 
Lespezi, Comarnic, județul Prahova; 

Măsura este susținută prin implementarea proiectului finanțat în 
cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020: 

„Restaurare și punere în valoare a ansamblului arhitectural 
medieval al fostului Schit Lespezi”, Cod SMIS 117079. Beneficiar: 
Parohia Schit Lespezi. 

4) Restaurarea obiectivului de patrimoniu cultural Biserica 
„Sfânta Treime”, comuna Măgureni, județul Prahova; 
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 Inițiative și Măsuri 
Indicator de realizare imediată 

(output) 

Unitatea 
de 

măsură 

Valoarea 
de 

referință 
(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

Măsura este susținută prin implementarea proiectului finanțat în 
cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020: 

„Restaurarea și consolidarea Bisericii „Sfânta Treime”- Sat 
Măgureni, comuna Măgureni, jud. Prahova”,Cod SMIS 116800. 
Beneficiar: Parohia Sfânta Treime Măgureni. 

5) 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; 

Măsura este susținută prin implementarea proiectului finanțat în 
cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020: 

„Restaurare, consolidare și punere în valoare a Bisericii de lemn 
„SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL”, a schitului Jercălăi-
Urlați”, Cod SMIS 118904. Beneficiar: Arhiepiscopia Bucureștilor. 

6) Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului 
Casei compozitorului „Paul Constantinescu”, Ploiești, județul 
Prahova. 
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 Inițiative și Măsuri 
Indicator de realizare imediată 

(output) 

Unitatea 
de 

măsură 

Valoarea 
de 

referință 
(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

Măsura este susținută prin implementarea proiectului finanțat 
prin Programul RO-CULTURA, parte integrantă a Mecanismului 
Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014 – 2021. 
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Obiectiv strategic 5: Creșterea performanței sistemului sanitar și de asistență socială 

 
 

 Inițiative și Măsuri 
Indicator de realizare imediată 

(output) 

Unitatea 
de 

măsură 

Valoarea 
de 

referință 
(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

Program 5.1. Infrastructură sanitară 

 Rezultat 5.1.1. Infrastructură sanitară dezvoltată 

 Măsura 5.1.1 Investiții în infrastructura sanitară 

În derulare 

Măsura corespunde atribuțiilor Consiliului Județean Prahova privind 
finanțarea unităților sanitare din subordinea sa. Rolul CJ Prahova în 
cadrul acestei măsuri este de a realiza o serie de acțiuni ce 
urmăresc îmbunătățirea serviciilor medicale și totodată, prevenirea 
extinderii infectării cu noul Coronavirus SARS-CoV-2, după cum 
urmează: 1) 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), 

1) Gradul de realizare a lucrărilor de 
extindere a infrastructurii spitaliceşti a 
Spitalului Judeţean de Urgență Ploieşti, 
în timpul implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 
2) Gradul de realizare a lucrărilor de 
extindere, reabilitare, modernizare și 
recompartimentare clădire, în timpul 
implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 
3) Gradul de realizare a lucrărilor de 
modernizare, reabilitare, extindere și 
dotare a ambulatoriului integrat 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

100% 
Sursa: CJ 
Prahova 
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 Inițiative și Măsuri 
Indicator de realizare imediată 

(output) 

Unitatea 
de 

măsură 

Valoarea 
de 

referință 
(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

extinderea, reconfigurarea şi modernizarea blocului operator; 2) 
Extindere/reabilitare/modernizare/recompartimentare clădire 
Unitatea de Primiri Urgențe (UPU), Spitalul Județean de Urgență 
Ploiești, județul Prahova; 3) Modernizare, reabilitare, extindere și 
dotare ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Ploiești, județul Prahova; 4) Modernizare, reabilitare, 
extindere și dotare ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului de 
Obstetrică Ginecologie Ploiești, județul Prahova; 5) 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. 
Măsura este susținută prin implementarea  a 3 proiecte finanțate în 
cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020: 
1. „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea 
Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Ploiești”, 
Cod SMIS 124373; 
2. „Extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
Ambulatorului integrat al Spitalului de Obstetrică Ginecologie 
Ploieşti, Judeţul Prahova”, Cod SMIS 124374; 
3. „Extindere,reabilitare, modernizare și recompartimentare 
unitate de primiri urgențe a Spitalului judetean de urgență 
Ploiești”,Cod SMIS 119589. 

(Spitalul Județean de Urgență Ploiești), 
în timpul implementării PSI 

 4) Gradul de realizare a lucrărilor de 
modernizare, reabilitare, extindere și 
dotare a ambulatoriului integrat 
(Spitalul de Obstetrică Ginecologie 
Ploiești), în timpul implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR 
(2020) 

100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 

5) Unități sanitare dotate Nr. 
CVR 

(2020) 
Conform 
PAL/PAA 

Sursa: CJ 
Prahova 
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 Inițiative și Măsuri 
Indicator de realizare imediată 

(output) 

Unitatea 
de 

măsură 

Valoarea 
de 

referință 
(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

Program 5.2. Dezvoltarea/modernizarea şi diversificarea serviciilor sociale oferite în judeţul Prahova 

 Rezultat 5.2.1. Infrastructură socială dezvoltată 

 Măsura 5.2.1 Investiții în infrastructura socială 

În derulare 

Măsura cuantifică eforturile Consiliului Județean Prahova în 
domeniul asistenței și protecției sociale prin acțiuni specifice 
domeniului său de competențe pentru protecția diferitelor categorii 
de grupuri vulnerabile: persoanele adulte cu dizabilități, 
persoanele fără adăpost, victimele violenței domestice, copiii 
abandonați cu scopul promovării incluziunii sociale și creşterii 
calităţii vieţii beneficiarilor acestor servicii. 
Măsura are în vedere:  
1) Susținerea activităților TEAM – UP: Progres în calitatea îngrijirii 
alternative a copiilor; 
2) Susținerea funcționării serviciilor integrate de sprijin (5 locuințe 
protejate + 2 centre de zi); 
3) Susținerea activităților VENUS – Împreună pentru o viață în 
siguranță; 

1) Fără indicatori asumați la nivelul 
instituțional al Consiliului Județean 
Prahova 

- - - - 

 
2.1) Locuințe protejate  Nr. 

CVR 
(2020) 

Conform 
PAL/PAA 

Sursa: CJ 
Prahova 

 
2.2) Centre de zi Nr.  

CVR 
(2020) 

Conform 
PAL/PAA 

Sursa: CJ 
Prahova 

 3) Fără indicatori asumați la nivelul 
instituțional al Consiliului Județean 
Prahova 

- - - - 

 4) Fără indicatori asumați la nivelul 
instituțional al Consiliului Județean 
Prahova 

- - - - 
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 Inițiative și Măsuri 
Indicator de realizare imediată 

(output) 

Unitatea 
de 

măsură 

Valoarea 
de 

referință 
(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 
4) Construire/reabilitare/modernizare/extindere/dotare 
infrastructură de dezinstituționalizare; 
5) Reabilitare/modernizare/extindere/dotare infrastructură 
socială de zi 
6) Sprijinirea înființării unui centru de zi pentru copiii aflați în risc 
de separare de familia naturală; 
7) Instalare rampă mobilă elevator persoane cu dizabilități la 
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Prahova. 
Măsura este susținută prin implementarea următoarelor proiecte 
finanțate din fonduri structurale implementate de către Direcția 
Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Prahova cu 
susținerea Consiliului Județean Prahova: 

1.„Înființarea Complexului de Locuințe Protejate Călinești, județul 
Prahova: ansamblu de două locuințe protejate + 1 centru de zi”, 
Cod SMIS 118792; 

2. „Înființarea Complexului de Locuințe Protejate Călinești, județul 
Prahova: ansamblu de treilocuințe protejate + 1 centru de zi”, Cod 
SMIS 118803; 

Investițiile primelor 2 proiecte urmăresc dezvoltarea serviciilor 
alternative de sprijin pentru viaţă independentă şi integrare în 

5) Fără indicatori asumați la nivelul 
instituțional al Consiliului Județean 
Prahova 

- - - - 

 6) Fără indicatori asumați la nivelul 
instituțional al Consiliului Județean 
Prahova 

- - - - 

 

7) Rampă mobilă elevator pentru 
persoane cu dizabilități 

Nr. 
CVR 

(2020) 
1 

Sursa: CJ 
Prahova 
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 Inițiative și Măsuri 
Indicator de realizare imediată 

(output) 

Unitatea 
de 

măsură 

Valoarea 
de 

referință 
(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilități 
instituționalizate în cadrul CRRNPAH Călinești. 

3. „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, 
Cod SMIS 127169; 

Investiția urmărește între alte obiective, dezvoltarea și 
introducerea de instrumente/proceduri/mecanisme etc. în 
domeniul asistenței sociale destinate activității asistenților 
maternali, servicii alternative la îngrijirea în instituții a copiilor, 
precum și în ederea asigurării tranziției copiilor și tinerilor de la 
îngrijirea în instituții la îngrijirea în comunitate. 

4. „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”, Cod SMIS 128038; 

Investiția urmărește reducerea numărului de persoane aparținând 
grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii 
sociale/medicale/socio-profesionale/ de formare profesională 
adecvată nevoilor specifice.  

5. „Trel: lnteracțiune, lntegrare, lndependenta! - proiect A”, Cod 
SMIS 126406; 

6. „Trel: Interacțiune, Integrare, lndependenta! - proiect B”, Cod 
SMIS 128551; 
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 Inițiative și Măsuri 
Indicator de realizare imediată 

(output) 

Unitatea 
de 

măsură 

Valoarea 
de 

referință 
(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

Investițiile aferente proiectelor 5) și 6) urmăresc furnizarea de 
servicii sociale adaptate nevoilor persoanelor adulte cu dizabilități. 

7. „Prevenirea separării copilului de familia naturală”, Cod SMIS 
129279. 

Investiția urmărește dezvoltarea de servicii de prevenire a separării 
copilului de familia naturala în județul Prahova. 
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Obiectiv strategic 6: Administrare responsabilă, sustenabilă și participativă a mediului natural și construit 

 
 

 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de 
măsură 

Valoarea 
de 

referință 
(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

Program 6.1. Protecția mediului natural și construit în județul Prahova 

 Rezultat 6.1.1. Investiții de eficientizare energetică și reducere a consumului de CO2 realizate 

 Măsura 6.1.1 Investiții pentru reducerea emisiilor 
de CO2 și creșterea eficienței energetice în 
judeţul Prahova 

În derulare 

Măsura cuantifică eforturile Consiliului Județean 
Prahova în ceea ce privește diminuarea riscurilor 
asociate crizei climatice și creșterii poluării, domeniile 
prioritare vizate fiind producția de energie locală și 
eficiența energetică. 

În cadrul măsurii rolul CJ Prahova constă în:  

1) Gradul de realizare a lucrărilor de 
eficentizare energetică pentru Spitalul de 
Obstetrică Ginecologie Ploieşti, în timpul 
implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR (2020) 100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 2) Gradul de realizare a lucrărilor de 
reabilitare termică și modernizare, în 
timpul implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR (2020) 100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 3) Centrale termice achiziționate și 
montate 

Nr. CVR (2020) 4 
Sursa: CJ 
Prahova 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de 
măsură 

Valoarea 
de 

referință 
(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 
1) creșterea eficienței energetice pentru Spitalul de 
Obstetrică Ginecologie Ploieşti, județul Prahova;  

Investiția este susținută prin implementarea proiectului 
finanțat din Programul Operațional Regional 2014-2020, 
„Reabilitarea termică şi creşterea eficienţei energetice 
a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploieşti”,Cod 
SMIS117667. 

Este avută în vedere creşterea performanţei energetice 
a clădirii Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploieşti cu 
satisfacerea necesarului acestuia de energie, atât în 
prezent, cât și pe termen mediu și lung, la un preț cât 
mai scăzut, dar cu respectarea normelor europene de 
mediu și eficiență. 

2) realizarea de lucrări reabilitare termică și 
modernizare CRTF Secăria, inclusiv audit energetic;  

3) achiziționarea și montajul unor centrale termice 
(CRRNPAH Călinești, CIAPAH Mislea, CITOPAH Tătărăi și 
CPRRNPAH Casa Rozei);  

4) Studiu de fezabilitate realizat și aprobat Nr.1 CVR (2020) 1 
Sursa: CJ 
Prahova 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de 
măsură 

Valoarea 
de 

referință 
(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

4) asigurarea de servicii de consultanță pentru înlocuire 
arzătoare cu NOx redus la cazanul nr. 5 CET Brazi; 

 5) actualizarea studiului de fezabililtate obiectiv: 
„Reabilitare coș de fum nr. 2 aferent etapei 2x105 MW 
din cadrul CET BRAZI". 

 Rezultat 6.1.2. Cantitate redusă de deșeuri municipale 

 Măsura 6.1.2 Management eficient al deșeurilor în 
județul Prahova 

În derulare 

Măsura cuprinde acțiuni care conduc la prevenirea 
generării deșeurilor și pregătirea pentru reutilizare, 
ceea ce asigură scăderea cantității de deșeuri eliminate, 
fiind în acord cu țintele stabilite în cadrul Planului 
Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru județul 
Prahova 2019-2025. 

Măsura vizează: 

1) Extinderea și consolidarea colectării selective a 
deșeurilor reciclabile prin achiziționarea a 100 de bucăți  
ansamblu modular cu 3 module destinate colectării 
selective  a deșeurilor reciclabile amplasate pe raza 

1) Ansamble modulare achizționate pentru 
colectarea selectivă  a deșeurilor 
reciclabile 

Nr. CVR (2020) 
Conform 
PAL/PAA 

Sursa: CJ 
Prahova 

 2) Contract încheiat pentru servicii de 
elaborare, avizare și aprobare a 
documentație 

Nr. CVR (2020) 1 
Sursa: CJ 
Prahova 

 

3) Campanii de informare Nr. CVR (2020) ≥ 1 
Sursa: CJ 
Prahova 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de 
măsură 

Valoarea 
de 

referință 
(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

Municipiului Ploiești în cadrul proiectului „Sistem de 
Management Integrat al Deșeurilor Prahova”, pentru 
protejarea suplimentară a acestor containere. Sursa de 
finanțare a acestei achiziții este Fondul IID (de Înlocuire, 
Întreținere și Dezvoltare a infrastructurii Proiectului 
SMID, alimentat de redevența plătită de operatorii de 
salubrizare. 

2) Achiziție servicii de elaborare, avizare și aprobare a 
documentației - Plan Urbanistic Zonal (PUZ)-Schimbare 
destinație teren din zonă P (Parcuri, Recreere, Sport) și 
zonă PPr (Perdele de protecție) în zonă Id (Unități 
Industriale/Depozitare), în vederea modernizării stației 
de tratare mecano-biologică a deșeurilor Ploiești; 

3) Derularea de campanii de informare cu privire la 
practicile legate de colectarea, tratarea şi depozitarea 
deşeurilor. 

Acțiunea vizează continuarea demersurilor de 
conștientizare a populației cu privire la importanța 
colectării, tratării şi depozitării controlate a deşeurilor, 
cu ajutorul mass-media locală și pe site-ul instituțional 
al CJ Prahova. Nu necesită finanțare din bugetul propriu 
al CJ Prahova. 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de 
măsură 

Valoarea 
de 

referință 
(an) 

Ținta 
2021 

Observaţii 

 Rezultat 6.1.3. Program anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general dezvoltat 

 Măsura 6.2.1 Sprijin pentru valorificarea şi 
conservarea resurselor naturale existente în cadrul 
ariilor protejate 

Nouă 

Măsura corespunde atribuțiilor Consiliului Județean 
Prahova de a asigura în contextul implementării Legii nr. 
350/2005 finanțarea nerambursabilă pentru activități 
nonprofit de interes general. Măsura vizează 
dezvoltarea Programului anual pentru acordarea 
finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit 
de interes general prin includerea domeniului 
„protecția mediului”. 

Program de finanțare anual aprobat pentru 
acordarea finanțărilor nerambursabile 
pentru activități nonprofit de interes 
general 

Nr. CVR (2020) 1 
Sursa: CJ 
Prahova 
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3) Bugetul anual al programelor și estimărilor pentru următorii 3 ani (regula 1+ 3 ani) (mii LEI) aferente 
Planului Strategic Instituțional al Consiliului Județean Prahova pentru perioada 2020-2021 

Alocări anuale pe obiective strategice (Obiectivele strategice OS1-OS6) 
 

 Buget CJ Prahova, mii lei Bugetul Statului, mii lei Buget UE, mii lei 

 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 

OS 1. 
Creșterea 
gradului de 
dezvoltare 
economică a 
judeţului 
Prahova 

P. 1.1. Economie locală, 
competitivă și sustenabilă 23.006,44 0 0 0 41,87 0 0 0 273,79 0 0 0 

OS 2. 
Creșterea 
capacității 
administrative 

P.2.1. Management (de 
suport) organizațional 34,15 376,08 0 0 156,99 179,45 0 0 1.026,45 117,33 0 0 

OS 3. 
Amenajarea și 
planificarea 
durabilă a 
teritoriului 

 

 

 

 

 

P.3.1 Modernizarea căilor 
de comunicaţii şi 
conectarea judeţului 
Prahova la principalele 
rute de transport naţional 
şi internaţional 

66.206,23 6.250,78 2.636,86 1.980,39 195,00 5.580,86 11.036,05 11.193,57 1.275,00 36.490,24 72.158,79 73.188,76 

P.3.2 Dezvoltarea 
infrastructurii de utilități 2.841,36 566,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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OS 4. 
Dezvoltarea 
unui sistem 
de educație, 
formare 
profesională 
și cultură 
adaptat la 
cerințele 
pieții și ale 
beneficiarilor 
direcți 

P.4.1 Modernizarea 
sistemului de învăţământ 
din judeţul Prahova 

2.931,68 145,92 122,02 7,23 19,76 948,48 793,15 47,02 129,24 6.201,63 5.186,00 307,45 

P.4.2 Dezvoltarea 
infrastructurii culturale a 
judeţului Prahova 

270,13 233,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OS 5. 
Creșterea 
performanței 
sistemului 
sanitar și de 
asistență 
socială 

P.5.1 Infrastuctură sanitară 3.229,81 13.048,26 0 0 1.160,88 3.478,73 0 1.236,23 11.687,35 5.889,18 0 0 

P.5.2 
Dezvoltarea/modernizarea 
şi diversificarea serviciilor 
sociale oferite în judeţul 
Prahova 

 
17.114,75 

 
15.620,45 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

OS 6. 
Administrare 
responsabilă, 
sustenabilă și 
participativă 
a mediului 
natural și 
construit 

P.6.1 Protecția mediului 
natural și construit în 
județul Prahova 

4.396,71 11.874,90 0 0 275,94 546,82 0 0 1.804,25 3.830,37 0 0 

 



 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
                    Competența face diferența!       

 
www.poca.ro 

 184 
 

 

C: COMPONENTA DE IMPLEMENTARE (MONITORIZARE ȘI RAPORTARE) 

 
 

 

1) Planul anual de lucru (PAL)/ Planul de acțiune anual (PAA) 
 

Etapa de implementare a Planului Strategic Instituțional (PSI) al Consiliului Județean 

Prahova pentru perioada 2020-2021 este declanșată odată cu aprobarea acestuia prin 

Dispoziția Autorității Județene Executive, Președintele Consiliului Județean. 

Prin intermediul Comisiei de Monitorizare (CMON)52 constituită prin Dispoziţia 

Preşedintelui Consiliului Judeţean și a Subgrupurilor de Lucru (SL)53, Consiliul Județean 

Prahova va întreprinde demersurile necesare pentru implementarea PSI, elaborând în acest 

sens, Planul anual de lucru/ sau planul de acţiune anual (PAL/ PAA)54. PAL/ PAA se va 

elabora efectiv de către Subgrupurile de Lucru (SL), sub coordonarea membrilor Comisiei 

de Monitorizare. 

Elaborarea PAL/ PAA55 reprezintă o etapă importantă a procesului de implementare a 

PSI întrucât prin informațiile relevante cuprinse în structura sa (obiective, activități/sarcini 

concrete, rezultatele scontate, eventuale riscuri în realizarea obiectivelor, termene, 

departamentele implicate şi persoanele responsabile cu îndeplinirea sarcinilor) permite 

decidenților locali o identificare, înțelegere și gestionare adecvată a eventualelor abateri 

negative de la rezultatele preconizate prin operaționalizarea măsurilor cuprinse în PSI. 

 

 

52 Conform OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice. 
Comisia de Monitorizare cuprinde conducătorii de compartimente din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean. 
53 Membrii CMON vor fi sprijiniți în derularea activităților de subgrupurile de lucru (SL), create în cea mai mare 
parte din personal tehnic, de execuție, desemnat de membrii CMON, pentru elaborarea PSI. În SL pot fi 
desemnate și persoane de conducere, cum ar fi șefi de serviciu/ birou. 
54 Fiecare entitate poate să utilizeze terminologia de Plan anual de lucru, sau plan de acțiune anual. 
55 PAA/PAL trebuie să fie aprobat de Președintele Consiliului Județean. 
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2) Monitorizarea performanței (raportarea) și evaluarea PSI 
În etapa de monitorizare și evaluarea a Planului Strategic Instituțional al CJ Prahova 

pentru perioada 2020-2021, un rol important este acordat atingerii nivelului de performanță 

stabilit prin intermediul cadrului de monitorizare și evaluare cuprins în tabelul de la pct. 2) 

al secțiunii B) Componenta de Buget/Programare Bugetară (care include la pct. 3) și o 

prezentare generală a planificării financiare pentru perioada 2020-2023) și în Anexa 2, care 

prezintă indicatori și ținte pentru diferite niveluri de planificare. 

Procesul de monitorizare este unul continuu care să permită verificarea realizării 

efective a activităților aferente PSI, precum și pentru coordonarea activităţilor dintre 

compartimentele instituţiei, fiind asigurat de CMON şi alţi factori de decizie de la nivelul 

Consiliului Județean Prahova. 

Procesul de monitorizare include și o raportare privind stadiul implementării Planului 

anual de lucru/ de acţiune a PSI, pe baza sistemului de monitorizare a performanței ce 

cuprinde: a) indicatorii de intrare (input-uri), de proces, de ieșire/de realizare imediată 

(outputs), de rezultat, de impact și b) instrumentele de realizare a monitorizării și 

evaluării, respectiv a raportării progresului. 

Monitorizarea progresului obiectivelor strategice și al programelor de către CMON are 

o frecvență semestrială, iar indicatorii de impact și de rezultat sunt măsurați la o perioadă 

mai lungă de timp decât indicatorii de realizare imediată. 

La finalizarea implementării Planului anual de lucru/de acţiune a PSI, secretariatul 

tehnic va prezenta un Raport final de activitate către preşedintele CMOM. 

Evaluarea procesului de implementare a PSI se realizează la intervale regulate de către 

Biroul audit din cadrul Aparatului de Specialitate al Consiliului Județean Prahova. 

Revizuirea Planului Strategic Instituțional se realizează anual. Revizuirea va consta în: 

 compararea rezultatelor înregistrate cu cele planificate pentru anul anterior; 

acestea se vor baza pe obiectivele stabilite în planurile strategice şi operaţionale, 

respectiv PAL/PAA; 

 desfăşurarea unei „explorări” a mediului pentru a stabili orice modificări 

semnificative care sunt necesare pentru prognozele pe care se sprijină planul curent  

şi 

 adăugarea unui an suplimentar la plan.   
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Anexa 1. Analiza mediului extern (PESTLE) 
 

FACTORII care au stat la baza Analizei mediului extern conform modelului 
PESTLE 

(implicaţiile politice, economice, sociale, tehnologice, legislative şi de mediu 
(environment) 

asupra Consiliului Județean Prahova) 
 

INFLUENŢA FACTORILOR POLITICI ASUPRA ACTIVITĂŢII CJ PRAHOVA 
 

FACTORI DE INFLUENŢĂ POLITICI 
Descrierea impactului pe care îl au 

pentru CJ Prahova 

Amenințări/Vulnerabilități/Riscuri  

Schimbările politice inerente ciclurilor 
electorale locale 

Schimbări la nivelul conducerii cu 
schimbarea/abandonarea politicilor 
autorității județene în vigoare la un 
anumit moment 

Reorganizarea aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Prahova 

Reorganizarea proceselor de activitate 

Întârzieri în avizarea/adoptarea actelor 
normative şi a altor documente 
strategice relevante 

Inițierea și/sau implementarea cu 
dificultate a unor acţiuni coerente şi cu 
continuitate, pe termen mediu şi lung  

Dificultăți în coerența și 
implementarea proiectelor cu finanțare 
europeană 

 

INFLUENŢA FACTORILOR ECONOMICI ASUPRA ACTIVITĂŢII CJ PRAHOVA 
 

FACTORI DE INFLUENŢĂ ECONOMICI 
Descrierea impactului pe care îl au 

pentru CJ Prahova 

Amenințări/Vulnerabilități/Riscuri  

Criza  economică ce se întrevede în 
contextul pandemiei de SARS–CoV-2 

Riscul diminuării numărului de 
întreprinderi active în județ, scăderea 
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cifrei lor de afaceri și o creștere a 
șomajului cu impact negativ asupra 
veniturilor bugetului local 

Constrângeri bugetare 

Dificultăți în asigurarea unui sistem de 
motivare adecvată a personalului 

Nivel insuficient de resurse (umane, 
financiare şi materiale) necesare 
finalizării obiectivelor de investiții 
aflate în derulare (inclusiv cu 
posibilitatea sistării unor investiții), 
precum şi demararea unora noi 

 

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

Dificultăți în identificarea de soluții 
locale (surse bugetare, creare de locuri 
de muncă, investiții etc.) pentru 
atenuarea disparităților economice de 
tip rural-urban 

Necesitatea dezvoltării infrastructurii de 
transport, de utilități, de învățământ, 
sanitare, precum și cea aferentă 
serviciilor sociale în județ 

Presiune crescută asupra CJ Prahova 
pentru asigurarea investițiilor în 
domeniu 

Oportunități  

Oportunitatea accesării fondurilor 
europene nerambursabile (în contextul 
planului pentru bugetul multianual 2021-
2027 și al planului național de relansare 
subsecvent mecanismului de relansare 
economică NGEU) 

Creșterea capacității CJ Prahova 
pentru a susține relansarea economică 
la nivelul județului Prahova  

 

Interes  crescut pentru valorificarea 
potenţialului industrial în contextul 
mutării producției din Asia în Țările 
Europei Centrale și de Est a 
producătorilor internaționali 

Consolidarea poziției CJ Prahova de 
promotor de investiții în domeniile sale 
de competență cu impact pozitiv 
asupra veniturilor la bugetul local 
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INFLUENŢA FACTORILOR SOCIALI ASUPRA ACTIVITĂŢII CJ PRAHOVA 
 

FACTORI DE INFLUENŢĂ SOCIALI 
Descrierea impactului pe care îl au 

pentru CJ Prahova 

Amenințări/Vulnerabilități/Riscuri  

Scăderea populației și tendințe 
migraționiste 

Necesitatea modificării și adaptării 
documentelor programatice în funcție 
de structura socială și de dinamica 
demografică  

Creşterea şomajului şi sărăciei și securitate 
socială scăzută în contextul crizei 
economice generate de criza sanitară 
COVID-19 

Presiune bugetară ridicată pentru 
dezvoltarea și diversificarea serviciilor 
sociale 

Implicare scăzută a cetăţenilor, 
societăţii civile, mediului de afaceri şi a 
partenerilor sociali în identificarea 
nevoilor reale şi evaluarea serviciilor 
oferite acestora 

Fundamentare defectuoasă a actelor 
normative, în special a documentelor 
programatice și prin urmare 
insuficienta corelare a acestora cu 
nevoile și interesele 
beneficiarilor/cetățenilor 

Oportunități  

Mediu social și cultural divers 

Necesitatea susținerii de către CJ 
Prahova a investițiilor necesare 
dezvoltării infrastructurii culturale 
pentru satisfacerea cererii locale  

 
INFLUENŢA FACTORILOR TEHNOLOGICI ASUPRA ACTIVITĂŢII CJ PRAHOVA 

 

FACTORI DE INFLUENŢĂ TEHNOLOGICI 
Descrierea impactului pe care îl au 

pentru CJ Prahova 

Oportunități  

Dezvoltarea rapidă a noilor tehnologii IT 
generată și de necesitatea trecerii 
serviciilor furnizate de administrația 

Necesitatea adaptării strategiilor / 
programelor în funcţie de potenţialul 
noilor tehnologii IT 
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publică și de alte entități publice și private 
în mediul online  

Necesitatea reproiectării structurale și 
procesuale a serviciilor furnizate 
Îmbunătățirea procesului de  
comunicare intra și inter-
organizațională și consolidarea relațiilor 
dintre CJ Prahova și cetățeni 

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

Posibilitatea atragerii de fonduri 
nerambursabile și implicit creșterea 
capacității instituționale de derulare de 
investiții de eficientizare energetică și de 
reducere a emisiilor de CO2 

Potenţial de dezvoltare al activităţilor de 
cercetare-dezvoltare  

Creșterea numărului de structuri de 
dezvoltare locală (centre de afaceri, 
clustere etc.) 

Dezvoltarea parteneriatelor dintre CJ 
Prahova și centrele universitare  

 
INFLUENŢA FACTORILOR LEGISLATIVI ASUPRA ACTIVITĂŢII CJ PRAHOVA 

 

FACTORI DE INFLUENŢĂ LEGISLATIVI 
Descrierea impactului pe care îl au 

pentru CJ Prahova 

Amenințări/Vulnerabilități/Riscuri  

Instabilitate legislativă  

Dificultăți în exercitarea funcției de 
planificare strategică și a managementului 
operațional  

Implementarea deficitară a unor proiecte 
gestionate de autoritate 

Birocrație legislativă excesivă în domeniul 
achizițiilor publice și al contractării 
fondurilor nerambursabile 

Dificultăți în derularea proceselor de 
achiziții publice 

Oportunități  

Legislația UE incidentă Obiectivelor de 
politică (OP) UE  

Posibilitatea atragerii de fonduri europene 
necesare implementării politicilor de 
transport, mediu, sănătate, energetică, 
educație ș.a ale CJ Prahova 
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INFLUENŢA FACTORILOR DE MEDIU ASUPRA ACTIVITĂŢII CJ PRAHOVA 
 

FACTORI DE INFLUENŢĂ DE MEDIU 
Descrierea impactului pe care îl au 

pentru CJ Prahova 

Amenințări/Vulnerabilități/Riscuri  

Poluarea factorilor de mediu (aer, apă, sol) 
şi pericolul degradării florei şi faunei în 
zonele protejate, manifestate la nivel local 

Necesitatea intensificării monitorizării 
evoluției ecosistemelor 

Necesitatea intensificării numărului de 
acțiuni de protecție a populaţiei 
împotriva efectelor schimbărilor 
climatice 

Necesitatea respectării normelor UE şi a 
obligaţiilor asumate la nivel 
internaţional în domeniul mediului 

Necesitatea actualizării permanente a 
documentelor programatice promovate 
de CJ Prahova pentru respectarea 
prevederilor și obligațiilor existente la 
nivel internaţional în domeniu 

Oportunități  

Interes crescut la nivel internaţional pentru 
conservarea biodiversităţii  

Posibilitatea atragerii de fonduri 
nerambursabile pentru derularea de 
acțiuni de protejare a ecosistemelor 
din sfera de competență a CJ Prahova 
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Anexa 2. Planul Strategic Instituțional pentru perioada 2020-2021 al Consiliului Județean 
Prahova (tabel sintetic) 

 
 

Unitate de 
măsură 

Val. de 
ref.(an) 

Țintă 2021 Obs. 

 Obiectiv strategic nr. 1 Dezvoltarea economică 

 
Indicator de impact nr. 1.1: Indicele de Potențial competitiv (IPC) la nivel 
teritorial NUTS 3 

Procent (%) CVR (2020) 
≥ media 

națională 
Institutul Național de 
Statistică (INS) 

 Program 1.1 Economie locală, competitivă și sustenabilă 

 Rezultat 1.1.1. Documente programatice realizate 

 Indicator de rezultat: Gradul de realizare a documentelor programatice Procent (%) CVR (2020) 100% Sursa: CJ Prahova 

 Rezultat. 1.1.2. Cooperare extinsă a  CJ Prahova în plan intern și internațional 

 Indicator de rezultat: Gradul de realizare a activităților de cooperare a CJ 
Prahova în plan intern și internațional programate în timpul implementării PSI 

Procent (%) CVR (2020) 100% Sursa: CJ Prahova 

 Rezultat 1.1.3. Activități CDI dezvoltate 

 Indicator de rezultat: Gradul de realizare a activităților de promovare a 
activităților de tip CDI, programate în timpul implementării PSI 

Procent (%) CVR (2020) 100% Sursa: CJ Prahova 
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Unitate de 
măsură 

Val. de 
ref.(an) 

Țintă 2021 Obs. 

 Obiectiv strategic nr. 2 Creșterea capacității administrative 

 
Indicator de impact nr. 2.1: Încredere la nivel intern și extern în instituție și 
acțiunile CJ Prahova și a structurilor subordonate 

Procent 
(%) 

CVR (2020) 80% Sursa: CJ Prahova 

 Program 2.1 Management (de suport) organizațional 

 Rezultat 2.1.1. Resursă umane specializată 

 Indicator de rezultat: Gradul de realizare a programului de perfecționare pentru 
personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Prahova 

Procent 
(%) 

CVR (2020) 100% Sursa: CJ Prahova 

 Rezultat. 2.1.2. Satisfacție crescută a personalului 

 Indicator de rezultat: Nivelul de satisfacție al personalului aparatului de 
specialitate al CJ Prahova 

Procent 
(%) 

CVR (2020) 80% Sursa: CJ Prahova 

 Rezultat. 2.1.3. Proces consolidat de planificare strategică 

 Indicator de rezultat: Gradul de realizare a planificării strategice la nivelul CJ 
Prahova, programată a fi realizată în timpul implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR (2020) 100% Sursa: CJ Prahova 

 Rezultat. 2.1.4. Investiții realizate 

 Indicator de rezultat: Gradul de realizare a investițiilor inițiate pentru 
îmbunătățirea relațiilor dintre administrația publică județeană și beneficiari, 
programate a fi realizate în timpul implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR (2020) 100% Sursa: CJ Prahova 
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 Unitate de măsură 

Val. de 
ref.(an) 

Țintă 
2021 

Obs. 

 Obiectiv strategic nr. 3 Amenajarea și planificarea durabilă a teritoriului 

 
Indicator de impact nr. 3.1: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din 
sectorul transporturilor 

Procent (%) 
CVR 

(2020) 
-20% 

Sursa: CJ Prahova; 

Ministerul 
Transporturilor, 
Infrastructurii și 
Comunicațiilor 

 
Indicator de impact nr. 1.2.: Performanța logistică a infrastructurii de 
transport din județul Prahova 

Procent (%) 
CVR 

(2020) 
+ 20% Sursa: CJ Prahova 

 Program 3.1 Modernizarea căilor de comunicaţii şi conectarea judeţului Prahova la principalele rute de transport naţional şi internaţional 

 Rezultat 3.1.1. Conectare îmbunătățită la culoarele majore de transport și transport multimodal dezvoltat 

 Indicator de rezultat: Procentul de conectare la culoarele majore de transport 
și dezvoltare a transportului multimodal, programate în timpul implementării 
PSI 

Procent (%) 
CVR 

(2020) 
100% Sursa: CJ Prahova 

 Rezultat 3.1.2 Infrastructură de transport dezvoltată 

 Indicator de rezultat: Procentul de  dezvoltare a infrastructurii de transport 
din județul Prahova programată în timpul implementării PSI 

Procent (%) 
CVR 

(2020) 
100% Sursa: CJ Prahova 

 Rezultat 3.1.3 Trafic fluidizat şi coridoare de transport optimizate 
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 Unitate de măsură 

Val. de 
ref.(an) 

Țintă 
2021 

Obs. 

 Indicator de rezultat: Procentul de fluidizare a traficului şi optimizare a 
coridoarelor de transport în judeţul Prahova programate în timpul 
implementării PSI 

Procent (%) 
CVR 

(2020) 
100% Sursa: CJ Prahova 

 Program 3.2 Dezvoltarea infrastructurii de utilități 

 Rezultat 3.2.1. Infrastructură de utilități dezvoltată 

 Indicator de rezultat: Procentul de realizare a investițiilor în infrastructura de 
utilități programată în timpul implementării PSI 

Procent (%) 
CVR 

(2020) 
100% Sursa: CJ Prahova 
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Unitate de 
măsură 

Val. de 
ref.(an) 

Țintă 
2021 

Obs. 

 Obiectiv strategic nr. 4 Dezvoltarea unui sistem de educație, formare profesională și cultură adaptat la cerințele pieții și ale beneficiarilor 
direcți 

 
Indicator de impact nr. 4.1: Capacitatea de funcționare a unităților de învățământ din rețeaua 
Consiliului Județean Prahova 

Procent 
(%) 

CVR (2020) 100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 
Indicator de impact nr. 4.2.: Capacitatea de funcționare a instituțiilor de cultură aflate în 
competența Consiliului Județean Prahova 

Procent 
(%) 

CVR (2020) 100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 Program 4.1 Modernizarea sistemului de învăţământ din judeţul Prahova 

 Rezultat 4.1.1. Infrastructură de învățământ dezvoltată 

 Indicator de rezultat: Gradul de realizare a lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii de 
învățământ programate a fi realizate în timpul implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR (2020) 100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 Program 4.2: Dezvoltarea infrastructurii culturale a judeţului Prahova 

 Rezultat 4.2.2. Infrastructură culturală dezvoltată 

 Indicator de rezultat: Gradul de realizare a lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii culturale 
programate a fi realizate în timpul implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR (2020) 100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 

  



 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
                    Competența face diferența!       

 
www.poca.ro 

 196 
 

 
 

Unitate de 
măsură 

Val. de 
ref.(an) 

Țintă 
2021 

Obs. 

 Obiectiv strategic nr. 5 Creșterea performanței sistemului sanitar și de asistență socială 

 
Indicator de impact nr. 5.1: Capacitatea de funcționare a unităților sanitare din rețeaua 
Consiliului Județean Prahova 

Procent 
(%) 

CVR (2020) 100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 
Indicator de impact nr. 5.2.: Capacitatea de funcționare a serviciilor medico-sociale aflate în 
competența Consiliului Județean Prahova 

Procent 
(%) 

CVR (2020) 100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 Program 5.1 Infrastructură sanitară 

 Rezultat 5.1.1. Infrastructură sanitară dezvoltată 

 Indicator de rezultat: Gradul de realizare a lucrărilor de investiții în infrastructura sanitară 
programate în timpul implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR (2020) 100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 Program 5.2 Dezvoltarea/modernizarea şi diversificarea serviciilor sociale oferite în judeţul Prahova 

 Rezultat 5.2.1. Infrastructură socială dezvoltată 

 Indicator de rezultat: Gradul de realizare a lucrărilor de investiții în infrastructura socială 
programate în timpul implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR (2020) 100% 
Sursa: CJ 
Prahova 
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Unitate de 
măsură 

Val. de 
ref.(an) 

Țintă 2021 Obs. 

 Obiectiv strategic nr. 6 Administrare responsabilă, sustenabilă și participativă a mediului natural și construit 

 
Indicator de impact nr. 6.1: Consumul intern de energie primară eficientizat energetic 
la obiectivele de investiții, în timpul implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR (2020) -20% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 Indicator de impact nr. 6.2.: Cantitatea de deșeuri municipale depozitate 
Procent 

(%) 
CVR (2020) 

-≥ Ținta 
2020 

 (-60%) 

Sursa: CJ 
Prahova 

 Program 6.1: Protecția mediului natural și construit în județul Prahova 

 Rezultat 6.1.1. Investiții de eficientizare energetică și reducere a consumului de CO2 realizate 

 Indicator de rezultat: Gradul de realizare a investițiilor pentru reducerea emisiilor de 
CO2 și creșterea eficienței energetice, programate în timpul implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR (2020) 100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

Rezultat. 6.1.2 Cantitate redusă de deșeuri municipale 

 Indicator de rezultat: Grad de realizare a activităților de eficietizare a managementului 
deșeurilor, programate în timpul implementării PSI 

Procent 
(%) 

CVR (2020) 100% 
Sursa: CJ 
Prahova 

 Rezultat 6.1.3. Program anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general dezvoltat 

 Indicator de rezultat: Grad de finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de 
interes general (în temeiul Legii nr. 350/2005) 

Procent 
(%) 

0 CVR 
(2020) 

1.1 CVR 
(2019) 

Sursa: CJ 
Prahova 
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