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CUVÂNT ÎNAINTE
Poate mai mult ca niciodată, în actualul context la nivel regional şi
european, se impune necesitatea elaborării unei viziuni strategice care să
cuprindă direcţiile de dezvoltare ale localităţii şi care să se constituie într-un
document coerent, exprimând o abordare integrată a problemelor cu care se
confruntă comunitatea şi care să prezinte aspiraţiile de dezvoltare ale
acesteia, bazat pe potenţialul local de dezvoltare.
Existenţa unei strategii de dezvoltare locală, ca instrument de
management utilizat pentru a aborda problemele şi oportunităţile cu care se
confruntă o comunitate, reprezintă, astfel, o condiţie esenţială pentru
asigurarea unei dezvoltări locale armonioase.
Strategia de dezvoltare a localităţii defineşte o imagine clară a
obiectivelor strategice şi a căilor de operaționalizare a acestora, pe care
administrația publică locală, împreună cu principalii actori locali şi le-au
asumat pentru orizontul 2020. Strategia de dezvoltare reprezintă un
document important pentru dezvoltarea viitoare a Oraşului Băicoi, un
document de sprijin al administraţiei publice - pentru a sluji comunitatea
locală. Aceastea au fost considerentele de la care conducerea Primăriei a
plecat în realizarea planului strategic al localităţii.
Procesul de elaborare a strategiei a implicat utilizarea unei game largi
de instrumente metodologice, oferind posibilitatea identificării nevoilor de
dezvoltare ale localităţii şi, ulterior, selectării domeniilor prioritare şi tipurilor
de intervenţii pentru perioada vizată de aceasta.
Analizele, consultările publice derulate, implicarea proactivă a
administraţiei locale au generat idei şi opinii, pe baza cărora s-au conturat
elementele strategiei de dezvoltare a oraşului Băicoi pentru intervalul 2015 2020.
Strategia de dezvoltare este un instrument de politică a administraţiei
publice cu caracter programatic, ce va fi supus unui proces de ajustare
periodică, în intervalul de timp acoperit – 2015 - 2020. Strategia stabilită şi
aprobată la nivelul consiliului local va permite stabilirea şi ajustarea
continuă a eforturilor administraţiei locale, orientate către satisfacerea
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nevoilor locuitorilor, către creşterea calităţii vieţii acestora, bazate pe
promovarea identităţii locale.
Pentru anul 2020, Oraşul Băicoi îşi propune să devină un nucleu de
dezvoltare în zonă, cu un mediu economic competitiv, adaptat realităţii
socio-economice interne. Această evoluţie va putea deveni posibilă prin:
• valorificarea poziţiei şi a resurselor;
• creşterea adaptabilităţii locuitorilor la particularităţile socioeconomice locale şi promovarea incluziunii sociale;
• facilitarea accesului la utilităţi, servicii de calitate în domeniile
asistenţă socială, sănătate şi educaţie;
• susţinerea culturii antreprenoriale şi a inovării;
• creşterea atractivităţii economice la nivelul oraşului Băicoi;
• implicarea transparentă şi activă a instituţiilor pentru dezvoltarea
echilibrată a comunei.
Strategia de dezvoltare este un instrument util autorităţii publice locale
din mai multe perspective:
• permite identificarea nevoilor de dezvoltare, respectiv a potenţialului
de dezvoltare a zonei;
• permite utilizarea eficientă a resurselor, prin direcţionarea acestora
către priorităţile de dezvoltare stabilite;
• permite identificarea unor soluţii la problemele cu care se confruntă şi
operaţionalizarea acestora;
• permite transparenţa decizională, elaborarea strategiei implicând un
proces de consultare publică şi ffind bazată pe conceptul de dezvoltare locală
sub responsabilitatea comunităţii.
Stabilirea portofoliului de proiecte al localităţii pentru perioada 2015 –
2020, s-a făcut urmărindu-se realismul în evaluarea resurselor financiare
existente şi a posibilităţilor de dezvoltare, cu respectarea principiilor
dezvoltării durabile.

Primar,
Ciprian Stătescu
Iunie 2014
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SUMAR EXECUTIV
Strategia ţine cont, fără a se limita exclusiv la acestea, de Cadrul
Financiar Multianual 2014-2020; Mecanismele financiare asociate sau
partenere Uniunii Europene; Programele de finanţare ale Guvernului
României, inclusiv atragere de capital investiţional privat; Politica de coeziune
2014-2020 a Comisiei Europene; Orientările Strategice Comunitare; Strategia
Europa 2020; Strategia pentru Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene
revizuită; Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României
Orizonturi 2013-2020-2030; Cadrul Naţional Strategic de Referinţă 2014-2020.
Necesitatea elaborării Strategiei de dezvoltare a oraşului Băicoi a
apărut ca o continuare firească a programelor pe care comunitatea şi le-a
propus în perioada anterioară.
Scopul iniţierii de către Primăria Oraşului Băicoi a proiectului de
elaborare a strategiei pe termen mediu este acela de a asigura oraşului
coerenţă în promovarea proiectelor de investiţii la nivelul autorităţii publice
locale, astfel încât să se asigure dezvoltarea economică şi socială durabilă a
localităţii.
Procesul de planificare strategică pentru oraşul Băicoi implică identificarea
direcţiilor, obiectivelor şi proiectelor de dezvoltare strategică ce presupun
aplicarea pe termen scurt (în intervalul 2015-2017) şi termen mediu (în intervalul
2018-2020) a priorităţilor identificate.
În vederea realizării acestui demers strategic, s-au parcurs etapele de
analiză ale Strategiei de Dezvoltare Durabilă a României, Cadrului Strategic
Naţional de Referinţă, a Planului Naţional de Dezvoltare, Strategiei de
Dezvoltare a Regiunii Sud Muntenia şi Strategiei de Dezvoltare a Judeţului
Prahova, identificarea obiectivelor, colectarea datelor necesare întocmirii
analizei situaţiei actuale, formularea viziunii, realizarea analizei situaţiei
curente în oraş, identificarea disparităţilor, efectuarea analizei SWOT,
formularea direcţiilor de dezvoltare, stabilirea criteriilor de prioritizare a
proiectelor, planificarea financiară şi stabilirea unor măsuri de monitorizare şi
evaluare a procesului de implementare.
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Obiectivele strategiei
Obiectivul elaborării „Strategiei de dezvoltare durabilă a oraşului
Băicoi pentru perioada 2015-2020” este acela de a identifica problemele cu
care se confruntă locuitorii şi autoritatea locală, potenţialul de care dispune
oraşul, punctele tari şi punctele slabe ale acestuia în diferite sectoare:
infrastructură, mediu, social, resurse umane, agricultură, mediu de afaceri etc.
Prin strategie, se propun proiecte care, odată elaborate şi
implementate, au ca scop eliminarea sau ameliorarea efectelor negative ale
punctelor slabe ale oraşului, valorificarea la maximum a potenţialului de care
dispune, fapt ce duce la creşterea calităţii vieţii locuitorilor, creşterea nivelului
de trai şi alinierea la normele impuse de Uniunea Europeană şi dorite la nivel
naţional.
Viziunea propusă pentru oraşul Băicoi este:
“ Oraşul Băicoi va deveni un loc plăcut în care să trăieşti, să înveţi şi să
munceşti, un oraş prosper şi curat, cu autorităţi locale responsabile şi
deschise către cetăţeni; cetăţenii oraşului vor beneficia de infrastructura
necesară traiului zilnic şi vor avea posibilităţi de petrecere a timpului liber şi
de recreere adaptate vârstei. Localitatea îşi va valorifica resursele locale
pentru a se constitui într-un mediu de viaţă sănătos, echilibrat, care va oferi
posibilităţi pentru o viaţă mai bună tuturor cetăţenilor săi.”
Obiectivul strategic al oraşului Băicoi este:
“Utilizarea eficientă a tuturor resurselor fizice şi umane, pentru
realizarea unei dezvoltări economice şi sociale durabile, care să ducă pe
termen lung la creşterea standardului de viaţă al populaţiei.”
Obiectivele specifice
- Dezvoltarea infrastructurii de bază: apă, electricitate, canalizare,
distribuţie gaze, căi de transport;
- Acţiuni de protecţie a mediului şi reabilitare a zonelor expuse riscurilor
naturale;
- Exploatarea potenţialului agricol;
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- Îmbunătăţirea infrastructurii de învăţământ, prin reabilitarea,
modernizarea şi dotarea unităţilor şcolare, a căminelor culturale;
- Îmbunătăţirea sistemului sanitar;
- Stimularea dezvoltării sectorului IMM-urilor, prin programe care să
sprijine crearea şi dezvoltarea acestora;
- Îmbunătăţirea activităţii programului de management al deşeurilor;
- Amenajarea şi extinderea spaţiilor verzi;
- Programe pentru stimularea antreprenoriatului, programe pentru reorientarea profesională, pentru dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea
forţei de muncă şi programe ce facilitează accesul pe piaţa muncii a
persoanelor vulnerabile;
- Modernizarea şi extinderea infrastructurii sportive.
Analiza documentelor strategice şi a datelor statistice a identificat
următoarele caracteristici ale localităţii:
Caracteristicile pozitive identificate au fost: existenţa unui potenţial în
domeniul învăţământului, existenţa unui potenţial economic, existenţa unui
potenţial administrativ, existenţa unui potenţial turistic şi existenţa unui
potenţial asociativ. În sinteză, putem considera că analiza profilului strategic la
nivelul caracteristicilor “pozitive” arată atuuri importante ale comunităţii.
Toate acestea oferă oraşului posibilitatea de a deveni un nucleu de dezvoltare
în zonă, cu un mediu economic competitiv şi cu resurse umane adaptate
realităţii socio-economice interne.
Caracteristicile negative identificate au inclus: insuficienta coordonare
între actorii din comunitate, dificultăţi legate de gestionarea eficientă a
resurselor locale, slaba calitate a serviciilor, migraţia forţei de muncă,
probleme legate de resursele umane, accesul limitat la informaţie şi servicii,
slaba reprezentare şi promovare a intereselor localităţii la nivel judeţean şi
regional, slaba valorizare a potenţialului cultural.
Context politic
Prin Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Băicoi se urmăreşte
impulsionarea dezvoltării generale a judeţului şi regiunii, prin valorificarea
potenţialului oraşului, pentru a obţine o dezvoltare teritorială echilibrată.
Bazat pe principiul subsidiarităţii, au fost luate în considerare acele
acţiuni care cad în mod special în sarcina competenţelor autorităţilor şi
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organismelor locale, caracteristicile naturale, social-economice şi culturale din
localitate, dar şi utilizarea resurselor interne.
Aplicarea strategiei impune, fără echivoc, cooperare între actorii locali:
administraţia publică locală, celelalte instituţii de la nivelul comunei, agenţii
economici, organizaţii non-profit şi societatea civilă, în ansamblu, cât şi o
intensă colaborare cu alţi parteneri, la nivel regional, naţional şi al Uniunii
Europene.
Strategia cuprinde principalele direcţii de dezvoltare viitoare ale
oraşului. Scopul imediat al strategiei este acela de a pune la dispoziţia
administraţiei locale a oraşului Băicoi şi factorilor socio-economici din comună,
un instrument de lucru care să faciliteze luarea unor decizii necesare
dezvoltării armonioase şi echilibrate a localităţii.
În urma analizelor şi dezbaterilor organizate a fost creionată o viziune
de dezvoltare a localităţii pornind de la următoarele elemente: importanţa
regională şi afirmarea oraşului, importanţa contrucţiei unei comunităţi
primitoare, a unui mediu local plăcut pentru locuitori şi pentru vizitatori,
necesitatea structurării unei administraţii locale eficiente, eficace,
transparente şi responsabile la nevoile comunităţii, importanţa implicării la
nivelul cetătenilor, ca factor de stimulare a dezvoltării comunitare şi
dezvoltarea unui mediu de afaceri bazat pe antreprenoriat, dinamism şi
implicare in viaţa comunităţii.
Necesitatea acordării de asistenţă financiară:
Realizarea obiectivelor strategiei este posibilă numai prin implicarea
unor importante fonduri financiare prin care să poată fi susţinute măsurile
necesare.
Aceste sume nu pot fi asigurate doar din bugetul central şi bugetele
locale, în consecinţă apare necesitatea atragerii de asistenţă financiară din
fondurile Uniunii Europene şi din alte surse de finanţare disponibile.
Concluzii:
7

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAŞULUI BĂICOI – JUDEŢUL PRAHOVA

În urma procesului s-au desprins următoarele concluzii care au stat la
baza creionării acestei lucrări de planificare:
- Dezvoltarea localităţii nu reprezintă doar o problemă a autorităţilor
locale, ci ţine de voinţa şi capacitatea comunităţii de a defini obiective
strategice şi de a le transpune în programe operaţionale.
- Oraşul se confruntă cu probleme specifice unei localităţi în plină
dezvoltare. Comunitatea locală trebuie să-şi asume această poziţionare şi să o
folosească în interesul dezvoltării locale.
- Băicoi se află mult deasupra altor comunităţi similare datorită resurselor
de inteligenţă, mobilizare şi antreprenoriat disponibile. Valorificarea la
standarde de eficienţă ridicată a acestor resurse poate duce la dezvoltarea
unui profil creativ în regiune.
- Localitatea deţine un profil strategic deosebit de puternic în ceea ce
priveşte dezvoltarea serviciilor.
- Administraţia locală trebuie să fie capabilă să speculeze domeniile în
care oraşul deţine cu adevărat avantaje strategice în comparaţie cu alţi
competitori (servicii de mică industrie, turism, servicii administrative, servicii
educaţionale, medicale etc.). Oraşul deţine un potenţial deosebit în ceea ce
priveşte dezvoltarea unor activităţi economice (sau de altă natură) care se
bazează pe o resursă umană de înaltă calificare.
- Oraşul deţine un potenţial ridicat de creştere a calităţii democraţiei
locale, bazat pe nivelul ridicat de educaţie al cetăţenilor, gradul ridicat de
asociativitate şi antreprenoriat.
- Creşterea calităţii vieţii în comunitate este un obiectiv strategic
indispensabil dezvoltării viitoare a localităţii.
- Existenţa unei administraţii publice performante este esenţială pentru
dezvoltarea strategică a oraşului.
- Oraşul Băicoi deţine un potenţial deosebit în ceea ce priveşte
dezvoltarea unor activităţi economice conexe agriculturii (sau de altă natură,
ex. servicii, turism) ce se bazează pe resurse umane şi potenţial natural
deosebit.
Succesul strategiei la nivel tactic şi operaţional depinde de capacitatea
comunităţii de a forma grupuri comune de lucru (administraţie - grupuri
interesate) care să implementeze programele structurate la nivel strategic, să
le monitorizeze, evalueze şi corecteze în timp.
Metodologia procesului de planificare:
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Procesul de planificare strategică este un demers continuu care, pornind
de la stabilirea viziunii de dezvoltare a localităţii, urmăreşte obiective, priorităţi
şi planuri de acţiune, toate acestea concentrate într-un sistem a cărui realizare
presupune ambiţie, efort şi capacitatea de depăşire a dificultăţilor ivite. Acest
proces de planificare stabileşte cadrul de coordonare în care acţiunile şi
măsurile vor duce la materializarea în termenul stabilit a obiectivelor propuse
şi asumate de către autoritatea publică locală.
Demersul de planificare strategică pentru oraşul Băicoi s-a efectuat prin
aducerea la un numitor comun a intereselor părţilor ce pot fi implicate în
implementarea strategiei: autoritatea publică locală, comunitatea locală,
mediul asociativ şi mediul economic.
Elaborarea „Strategiei de dezvoltare durabilă a oraşului Băicoi 20142020” s-a realizat în mai multe etape astfel:
- Identificarea obiectivelor de dezvoltare ale cadrului strategic
naţional, regional şi judeţean şi stabilirea unor repere
cuantificabile aferente acestor linii strategice.
- Stabilirea domeniilor de interes pentru dezvoltarea strategică a
oraşului Băicoi, în concordanţă cu obiectivele de dezvoltare
strategică la nivel naţional, regional şi judeţean.
Au fost identificate şase domenii majore de interes în vederea
aplicării măsurilor de intervenţie care să constituie mai apoi baza
demersului strategic al oraşului Băicoi:
- Dezvoltarea durabilă a localităţii
- Creşterea ocupării forţei de muncă şi
dezvoltarea resurselor umane
- Sprijinirea afacerilor
- Sprijinirea educaţiei
- Diminuarea sărăciei şi creşterea incluziunii sociale
- Creşterea eficienţei energetice
Acestea corespund, de altfel, şi cu domeniile de dezvoltare a
judeţului Prahova şi a Regiunii şi sunt, de asemenea, în deplină
concordanţă cu Strategia de Dezvoltare Durabilă a României.
Obiectivele stabilite se regăsesc şi în Strategia Europa 2020, la care ţara
noastră se aliniază:
Ocuparea forţei de muncă
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 rată de ocupare a forţei de muncă de 75 % în rândul
populaţiei cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani
Cercetare şi dezvoltare
 alocarea a 3% din PIB-ul UE pentru cercetare şi
dezvoltare
Schimbările climatice şi utilizarea durabilă a energiei
 reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră
(sau chiar cu 30%, în condiţii favorabile) faţă de
nivelurile înregistrate în 1990
 creşterea ponderii surselor de energie regenerabile
până la 20%
 creşterea cu 20% a eficienţei energetice
Educaţie
 Reducerea sub 10% a ratei de părăsire timpurie a şcolii
 creşterea la peste 40% a ponderii absolvenţilor de
studii superioare în rândul populaţiei în vârstă de 3034 de ani
Lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale
 reducerea cu cel puţin 20 de milioane a numărului
persoanelor care suferă sau riscă să sufere de pe urma
sărăciei şi a excluziunii sociale
Procesul de colectare a informaţiilor necesare realizării evaluării
preliminare a situaţiei actuale a oraşului Băicoi. Acest proces a avut la bază
următoarele acţiuni:
Colectarea datelor ce vizează informaţii privind:
a. Zona geografică în care se află localitatea;
b. Resursele naturale de care dispune;
c. Infrastructura: de transport, telecomunicaţii, comunicaţii date şi
internet, tehnico-edilitară, pentru iniţiere şi dezvoltare în afaceri,
educaţională, sanitară, socială şi de cultură;
d. Analiza datelor statistice;
e. Documente sau informaţii furnizate de către autoritatea publică
locală;
f. Studii, planuri, strategii, rapoarte publicate de către instituţii abilitate,
din diferite domenii de interes, care activează la nivel naţional, regional,
judeţean sau local (Cadrul Strategic Naţional de Referinţă, Strategia Naţională
10

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAŞULUI BĂICOI – JUDEŢUL PRAHOVA

de Dezvoltare Durabilă a României, Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud
Muntenia şi Strategia de Dezvoltare a Judeţului Prahova, Programele
Operaţionale);
g. Paginile web ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, Ministerului
Transporturilor.
4. Formularea viziunii de dezvoltare a oraşului Băicoi.
- Realizarea analizei situaţiei actuale a oraşului Băicoi
- Identificarea disparităţilor oraşului Băicoi faţă de Strategia
Naţională de Dezvoltare Durabilă a României, Strategiile de
dezvoltare regională şi judeţeană.
Această etapă are în componenţă următoarele proceduri:
a. Stabilirea indicatorilor de referinţă pentru oraşul Băicoi faţă de
care se efectuează analiza situaţiei actuale;
b. Analiza situaţiei curente pe baza tuturor informaţiilor
colectate;
c. Identificarea disparităţilor la nivel local faţă de obiectivele de
referinţă stabilite la nivel de comună;
-

Realizarea analizei SWOT pentru fiecare domeniu de interes:
analiza presupune identificarea punctelor tari (factorii care
creează un avantaj competitiv al oraşului Băicoi, care conferă
atractivitate), a punctelor slabe (factorii care aduc obstacole în
calea dezvoltării domeniului de interes), a oportunităţilor (factorii
care pot potenţa avantajele competitive identificate la nivelul
punctelor tari) şi a ameninţărilor (factorii care prezintă o posibilă
piedică sau o tendinţă nefavorabilă ce poate apărea în dezvoltarea
domeniului de interes).
În stabilirea punctelor tari şi slabe s-au avut în vedere disparităţile
între situaţia actuală şi obiectivele de dezvoltare stabilite în
documentele strategice. Ca şi instrument de lucru, s-au folosit tabele
comparative pentru fiecare domeniu strategic de dezvoltare a oraşului
Băicoi.
-

Formularea direcţiilor de dezvoltare a oraşului Băicoi.

- Stabilirea proiectelor de dezvoltare locală.
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În urma prelucrării şi interpretării datelor se obţin informaţii care permit
identificarea proiectelor care au ca scop valorificarea potenţialului economic,
social al comunei, ameliorarea sau eliminarea efectelor negative a punctelor
slabe, dezvoltarea comunei prin valorificarea şi exploatarea punctelor tari.
-

Stabilirea criteriilor de prioritizare a proiectelor propuse în etapa
de trasare a direcţiilor de dezvoltare a oraşului Băicoi.

-

Stabilirea unor măsuri de monitorizare şi evaluare a procesului de
implementare a propunerilor de dezvoltare strategică a oraşului
Băicoi.

I. CONTEXT REGIONAL - ANALIZA ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ
1.1. Infrastructura în Regiunea Sud Muntenia
12
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1.1.1. Infrastructura de transport şi comunicaţii
În cadrul regiunii Sud Muntenia, transportul rutier, aflat în ultimii ani întro continuă dezvoltare, tinde să devină lider în domeniu pe fondul declinului
înregistrat de transportul feroviar.
Astfel, la sfârşitul anului 2012, reţeaua de drumuri publice măsura 12.707
km, situând regiunea pe locul 2 din ţară, cu un procent de 15,18% din total.
Reţeaua rutieră asigură o bună comunicare în special între centrele urbane din
regiune, facilitând totodată accesul din şi înspre diverse centre importante,
cum ar fi Bucureşti, portul maritim Constanţa şi nu în ultimul rând, Giurgiu
punct de trecere al frontierei cu Bulgaria prin intermediul podului Prieteniei
Giurgiu – Ruse (rutier şi feroviar), pod ce traversează Dunărea în sectorul de
graniţă dintre România şi Bulgaria. Din totalul drumurilor publice din regiune,
21,96% erau drumuri naţionale, iar 78,04% drumuri judeţene şi comunale.
În ceea ce priveşte densitatea drumurilor publice din regiune, aceasta era
mai ridicată decât valoarea înregistrată la nivel naţional, în anul 2012 (36,9
km/100 km2 faţă de 35,1 km/100 km2).
Densitatea drumurilor reprezintă şi un indicator de măsurare a
accesibilităţii, fiind considerate zone foarte accesibile cele care au un procent
ridicat al densităţii drumurilor. Astfel, analizând distribuţia teritorială a
densităţii drumurilor publice, în Sud Muntenia, se constată că valorile cele mai
mari s-au înregistrat în judeţele Argeş (50,9 km/100 km2), Prahova (46,8
km/100 km2) şi Dâmboviţa (46,1 km/100 km²), iar cele mai mici valori în
judeţele Călăraşi (25,9 km/100 km²) şi Ialomiţa (25,9 km/100 km²), acestea
înregistrând aceeaşi valoare.
Se remarcă diferenţe semnificative între nordul regiunii, cu o densitate
foarte ridicată a reţelei de drumuri şi partea de câmpie, unde reţeaua de
drumuri este foarte răsfirată. Explicaţia constă în tipologia diferită a aşezărilor
din cele două sub-regiuni şi conformaţia teritoriului: în timp ce în zona
montană satele sunt numeroase şi de tip răsfirat, cu numeroase drumuri care
le leagă, în zona de câmpie sunt aşezări puţine, dar de dimensiuni mai mari,
concentrate teritorial.
Starea tehnică a reţelei de drumuri publice, la finele anului 2011, era în
general nesatisfăcătoare, situaţia pe categorii fiind următoarea: drumuri
modernizate în lungime de 4.219 km reprezentând doar 33,20% din lungimea
totală, drumuri cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere în lungime de 4.101 km
13
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reprezentând 32,27%, drumuri pietruite în lungime de 3.304 km reprezentând
26% şi drumuri de pământ în lungime de 1.083 km reprezentând 8,53%.
Lungimea drumurilor publice din regiunea Sud Muntenia

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, TEMPO - Online

Din totalul drumurilor naţionale din regiunea Sud Muntenia, la sfârşitul
anului 2011, 96,09% erau modernizate, dintre care în procent de 100% în
judeţele Dâmboviţa şi Prahova.
Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale din regiune, măsura o lungime
totală de 9.916 km, dintre care 15,50% modernizată, iar 40,46% cu
îmbrăcăminţi uşoare rutiere. La nivel de judeţ, cele mai mici ponderi a reţelei
de drumuri judeţene şi comunale modernizată au fost înregistrate în judeţele
Argeş (2,94%), urmat de judeţele Călăraşi (4,63%) şi Dâmboviţa (10,35%).
Lungimea, starea şi densitatea drumurilor la nivelul judeţelor regiunii
Sud Muntenia
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*cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere
Sursa: Direcţia Regională de Statistică

Reţeaua de drumuri existentă şi poziţia geografică a regiunii asigură
acesteia o bună deschidere internă şi internaţională. Regiunea Sud Muntenia
are o poziţie geografică strategică, fiind, pe de o parte, o regiune de graniţă,
iar, pe de altă parte, amplasată în imediata proximitate a municipiului
Bucureşti, capitala României şi una dintre cele mai importante metropole din
Europa Centrală şi de Est.
Principalele căi rutiere internaţionale care străbat regiunea şi care
facilitează accesul din şi înspre aceasta la nivel naţional şi internaţional sunt
următoarele:
• E60: (Franţa, Elveţia, Austria, Ungaria) – Borş - Oradea – Cluj-Napoca –
Turda – Târgu- Mureş - Braşov – Ploieşti –Bucureşti – Urziceni –Slobozia –
Constanţa;
• E70: (Spania, Franţa, Italia, Slovenia, Croaţia, Serbia) – Timişoara –
Drobeta-Turnu Severin –Craiova – Alexandria – Bucureşti – Giurgiu – (Bulgaria,
Turcia, Georgia);
• E81: (Ucraina) – Halmeu – Livada –Satu Mare – Zalău – Cluj-Napoca –
Turda – Sebeş - Miercurea Sibiului – Sibiu – Piteşti – Bucureşti – Constanţa;
• E85: (Lituania, Belarus, Ucraina) – Siret – Suceava – Roman – Bacău –
Buzău – Urziceni – Bucureşti – Giurgiu – (Bulgaria, Grecia);
• E574: Bacău – Oneşti – Târgu Secuiesc – Braşov – Piteşti – Craiova;
• E577: Slobozia – Brăila – Galaţi – (Republica Moldova, Ucraina);
• E584: (Ucraina, Republica Moldova) – Galaţi – Slobozia.
Regiunea beneficiază de avantajele oferite de autostrăzile A1 (Bucureşti
– Piteşti), A2 (Bucureşti – Constanţa), A3 (Bucureşti – Ploieşti) şi în viitor de
15
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Autostrada Sudului (Bucureşti - Alexandria – Roşiori de Vede - Slatina - Craiova
- Lugoj). Un alt drum important ce străbate regiunea este DN5, fiind drumul
naţional din România, care leagă capitala Bucureşti de oraşul Giurgiu, aflat pe
malul Dunării, la graniţa cu Bulgaria, fiind continuat dincolo de Giurgiu prin
intermediul Podului Prieteniei Giurgiu – Ruse şi pe teritoriul Bulgariei.
Infrastructura de transport la nivelul regiunii Sud Muntenia

Sursa: Studiu privind Stadiul Actual de Dezvoltare al Infrastructurii în Regiunea Sud-Muntenia
şi Perspective de Dezvoltare

Accesibilitatea rutieră
Zonele compacte de la nivelul regiunii Sud Muntenia care nu au acces
direct sau conexiuni laterale la reţeaua de drumuri europene şi naţionale sunt:
• partea de nord a judeţului Teleorman şi partea de sud a judeţului Argeş,
în perimetrul delimitat de Autostrada A1, DN61, DN6 şi DN65A;
• partea de vest a judeţului Teleorman, teritoriul delimitat de DN54,
DN65A, DN6 şi Valea Oltului;
• partea de est a judeţului Teleorman şi de vest a judeţului Giurgiu –
teritoriu delimitat deDN6, DN5B, DN5C şi DN51;
• partea de vest a judeţului Călăraşi – în zona delimitată de DN4, A2 şi
DN31;
• partea de central-nordică şi est a judeţului Prahova – în zona montană
şi a Subcarpaţilor – teritoriul dintre DN1A, 1B şi Valea Buzăului;
16
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• partea de central-nordică a judeţului Argeş - zona montană şi
piemontană, între DN73 şi DN7C, etc.
Toate aceste zone sunt exclusiv rurale, cu o economie agricolă precară şi
se confruntă, tradiţional cu un exod al forţei de muncă către mediul urban,
care a condus la un grad foarte accentuat de îmbătrânire demografică.
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
(CNADNR), care administrează reţeaua de drumuri naţionale, clasifică
drumurile în două categorii:
• Drumuri naţionale principale:
- DN1: Bucureşti - Borş – este cel mai aglomerat drum naţional din
România şi parcurge regiunea de la sud la nord, între limita judeţului Ilfov şi
cea a judeţului Braşov, pe circa 100 km. Traseul său se suprapune cu cel al
DE60, iar pe distanţa dintre limita judeţului Ilfov şi Comarnic este prevăzut cu
4 benzi (două pe sens). În ultimii 10 ani, drumul a fost modernizat, inclusiv cu
lucrări de creştere a siguranţei traficului, la care se adaugă drumul de centură
al municipiului Ploieşti (12,9 km), conectat la Autostrada A3;
- DN2: Bucureşti - Siret – este cel de-al doilea cel mai aglomerat drum
naţional din România şi parcurge regiunea pe o distanţă scurtă (50 km), în
judeţul Ialomiţa. Este o şosea cu 4 benzi şi se suprapune peste traseul DE85;
- DN3: Bucureşti - Constanţa – este un drum naţional mai puţin circulat,
cu o singură bandă pe sens, care se întinde pe circa 115 km;
- DN4: Bucureşti - Olteniţa – este un drum naţional, care parcurge
regiunea pe o distanţă de 45 km, cu o singură bandă pe sens;
- DN5: Bucureşti - Giurgiu – este un drum naţional cu 4 benzi, similar unui
drum expres, care este intens circulat şi care traversează regiunea pe o
distanţă de 43 km. Acesta a fost recent modernizat recent printr-un proiect
ISPA, care a implicat extinderea sa la 2 benzi pe sens pe o distanţă de 39,5 km
şi construcţia unei variante de ocolire a comunei Adunaţii-Copăceni (3 km). De
asemenea, există un proiect de modernizare a Podului de la Giurgiu;
- DN6: Bucureşti - Cenad – este cel de-al patrulea cel mai circulat drum
naţional din ţară şi străbate regiunea pe circa 100 km. DN6 se suprapune pe
traseul DE70 şi dispune de o bandă pe sens. Prin Programul Operaţional
Sectorial de Transport se finanţează, în prezent, modernizarea DN6 pe
segmentul Alexandria – limită judeţul Olt (circa 50 km), construcţia variantelor
de ocolire Alexandria (13,3 km) şi Roşiorii de Vede (14,4 km). De asemenea, sa elaborat un proiect şi pentru realizarea unei variante de ocolire a oraşului
Mihăileşti (3,2 km);
17
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- DN7: Bucureşti - Nădlac – este cel de-al treilea cel mai circulat drum din
România şi care se suprapune, pe segmentul Piteşti – limita judeţului Vâlcea,
cu DE81. În total, drumul străbate circa 135 km din regiunea Sud Muntenia.
Este un drum cu o bandă pe sens, pentru care există un proiect de lărgire la 4
benzi în sectorul Bâldana - Titu (22 km), precum şi o variantă de ocolire (6 km)
în oraşul Titu;
- DN1A: Bucureşti - Braşov – este un drum naţional important prin prisma
faptului că este cea mai eficientă alternativă la DN1, având o lungime de 115
km pe teritoriul regiunii. Drumul nu a beneficiat în ultimii ani de lucrări
complexe de reabilitare şi modernizare;
- DN1B: Ploieşti - Buzău – este un drum intens circulat, care se întinde pe
40 km în estul regiunii şi care se suprapune cu DE 577. Drumul are 4 benzi pe
distanţa Ploieşti - Albeşti Paleologu, sector care este cel mai intens circulat;
- DN1D: Ploieşti - Urziceni – un drum important, prin prisma faptului că
este o alternativă de a evita zona aglomerată a Bucureştiului, reducând
semnificativ distanţa dintre zona Transilvaniei şi a Munteniei şi Dobrogea. Are
o distanţă de 45 km şi nu a beneficiat de lucrări ample de modernizare în ultimii
ani;
- DN2A: Urziceni – Constanţa – cu o lungime de 115 km pe suprafaţa
regiunii, este unul dintre cele mai circulate 10 drumuri din România, fiind o
alternativă la Autostrada A2. Acesta se suprapune peste traseul DE60. În
prezent, se realizează lucrări de modernizare la Podul peste Dunăre de la
Giurgeni (1,5 km);
- DN 2C: Slobozia - Buzău – străbate regiunea pe o distanţă de doar 30
km, însă asigură accesul la Staţiunea Amara;
- DN3A: Lehliu - Gară – Feteşti – paralel cu Autostrada A2, pe o distanţă
de 79 km;
- DN3B: Călăraşi – Feteşti - Urziceni – cu o lungime de 98 km, merge de-a
lungul Dunării;
- DN21 şi 21B: Călăraşi - Brăila – se suprapune parţial cu DE584 şi are o
lungime de 71 km. Sectorul Slobozia – Bărăganul (21 km) se află, în prezent, în
curs de reabilitare;
- DN71: Bucureşti - Sinaia – are o lungime de 103 km pe teritoriul regiunii
şi este un drum intens circulat, mai ales în zona Târgovişte. Este, alături de
DN1A, una dintre alternativele la DN1 pentru deplasarea între Bucureşti şi
Braşov. În prezent, se execută lucrări de reabilitare a acestui drum, cu fonduri
18
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de la bugetul de stat. De asemenea, există un proiect pentru realizarea unei
variante de ocolire a oraşului Pucioasa (3 km) şi Târgovişte (12 km);
- DN72: Ploieşti – Găeşti – cu o lungime de 77 km, este un important drum
de legătură între DN1, DN7 şi Autostrada A1, într-o zonă dens populată;
- DN72A: Târgovişte - Câmpulung – cu o lungime de 60 km, constituie o
alternativă la DN 1 şi DN71;
- DN73: Piteşti – Braşov – se suprapune cu DE574 şi este un important
drum de legătură între DN1 şi DN7, făcând legătura între Oltenia, Muntenia,
Transilvania şi mai departe către Moldova. Drumul este intens circulat, mai
ales pe sectorul din apropierea municipiului Piteşti, până la intersecţia cu
DE73D către Mioveni. În prezent, se derulează un proiect de lărgire a drumului
la 4 benzi pe acest sector de 7,3 km. În plus, întregul drum se află în curs de
reabilitare cu finanţare de la bugetul de stat;
- DN7C (”Transfăgărăşan”) – este unul dintre cele mai cunoscute drumuri
din ţară, cu o important funcţie turistică, dar şi de legătură între Muntenia şi
Transilvania;
- DN65: Piteşti – Craiova (30 km în regiunea Sud Muntenia) – este un drum
intens circulat şi face legătura între Oltenia şi Autostrada A1 către Bucureşti.
Acesta se suprapune cu DE574 şi este propus pentru a fi transformat, pe viitor,
în drum expres;
- DN65B – face legătura între DN65 şi A1, în jurul municipiului Piteşti.
Drumurile naţionale principale înregistrează valori ridicate de trafic şi au
beneficiat de investiţii importante în reabilitarea lor, astfel încât starea lor
tehnică asigură condiţii corespunzătoare de deplasare, ceea ce le face
adevărate culoare de dezvoltare.
• Drumuri naţionale secundare:
Drumurile naţionale secundare asigură legăturile dintre autostrăzi,
drumuri naţionale principale sau diferite oraşe din regiune şi din afara
acesteia. Acestea înregistrează, în general, valori reduse de trafic şi nu au
beneficiat de lucrări ample de reabilitare şi modernizare în ultimul deceniu.
În regiunea Sud Muntenia se găsesc următoarele drumuri naţionale
secundare: DN54, DN51A, DN65A, DN52, DN51, DN65E, DN5C, DN5B, DN61,
DN41, DN5A, DN31, DN31A, DN21B, DN21A, DN67B, DN65D, DN73C, DN73D,
DN65B. Toate aceste drumuri (cu excepţia DN5A şi DN73D – parţial pietruite şi
care au o sarcină maximă admisă de 8 tone/osia simplă motoare) sunt
modernizate şi permit o sarcină maximă admisă de 9 tone/osia simplă motoare.
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În anii 2005 şi 2010, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din România, cea care administrează reţeaua de autostrăzi şi
drumuri naţionale din ţară, a realizat recensăminte de circulaţie.
Zonele de congestionare a traficului de la nivelul regiunii Sud Muntenia
erau, conform recensământului de trafic din 2005, următoarele:
a) drumuri cu un trafic mediu zilnic de peste 27.000 de autovehicule:
-DN1 Bucureşti – Ploieşti - limită judeţ Braşov;
-Autostrada A1 Bucureşti - Piteşti (în apropierea municipiului Piteşti şi în
zona metropolitan Bucureşti);
-DN1B Ploieşti-Mizil;
-DN73 Piteşti-Mioveni.
b) drumuri cu un trafic mediu zilnic între 13.000 şi 27.000 de
autovehicule:
- DN2 Bucureşti - limită judeţ Buzău;
- DN1A Ploieşti - Cheia;
- Zona periurbană a municipiilor Târgovişte, Slobozia, Feteşti, Piteşti.
Rezultatele recensământului rutier, elaborat de Compania Naţională de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, realizat cinci ani mai târziu, în
2010, indică faptul că nu s-au produs modificări majore în ceea ce priveşte
intensitatea traficului în regiune, precum şi ierarhia drumurilor naţionale din
perspectiva acestui criteriu.
Traversată şi de principalele magistrale feroviare ale ţării, regiunea are
un real avantaj datorită facilitării de către acestea a legăturii cu importante
zone şi centre urbane ale ţării şi asigurării unui transport rapid. Magistrala cu
lungimea cea mai mare care traversează regiunea este şi cea care asigură
legătura cu principala poartă maritimă a ţării - portul Constanţa.
Reţeaua de căi ferate a regiunii este bine dezvoltată, liniile aflate în
exploatare însumând, la sfârşitul anului 2012, o lungime de 1.251 km, regiunea
deţinând din acest punct de vedere, 11,6% din totalul pe ţară.
Liniile de cale ferată electrificate din cadrul regiunii au o lungime de 439
km (10,92% din totalul la nivelul ţării), ponderea acestora de 35,09% din totalul
liniilor de cale ferată fiind superioară mediei pe ţară. De remarcat este faptul
că în judeţul Argeş reţeaua feroviară este complet neelectrificată.
În raport cu suprafaţa regiunii, liniile de cale ferată aveau o densitate de
36,3 km/1000 km2, fiind inferioară mediei pe ţară de 45,2 km/1000 km2.
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Lungimea, starea şi densitatea căilor ferate la nivelul judeţelor regiunii
Sud Muntenia

ţţ

Sursa: Direcţia Regională de Statistică

Urmare a descreşterii transportului feroviar şi a stării precare a unor
sectoare de cale ferată în perioada analizată 2004 – 2012, lungimea totală a
căilor ferate în exploatare a scăzut cu 452 de kilometri, de la 1.703 de kilometri
la 1.251 de kilometri, scăderea substanţială fiind înregistrată între anii 2004 2005.
Lungimea căilor ferate în exploatare din regiunea Sud Muntenia

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

Faţă de 2004, în anul 2011, cea mai mare lungime de cale ferată închisă
era deţinută de judeţul Prahova (185 km), urmat de judeţul Teleorman (100
km). Au existat şi situaţii optimiste, precum judeţul Ialomiţa în care lungimea
totală de cale ferată a crescut, în intervalul analizat, cu 16 km.
În ceea ce priveşte accesibilitatea la reţeaua de transport aerian, în
regiune nu funcţionează niciun aeroport civil pentru transport aerian de marfă
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şi călători, dar aceasta beneficiază de serviciile celui mai mare aeroport
internaţional din România (aeroportul Otopeni), amplasat la minimum 60 km
şi maximum 120 km de capitalele judeţelor regiunii.
Accesibilitatea la căile fluviale este asigurată direct doar pentru
localităţile din partea de sud a regiunii Sud Muntenia, prin cele 5 porturi (Turnu
Măgurele, Zimnicea, Giurgiu, Olteniţa şi Călăraşi).
Alei pietonale / piste biciclişti
La acest moment, nu există o centralizare cu privire la lungimea totală a
aleilor pietonale şi pistelor pentru biciclişti din regiunea Sud Muntenia. Cu
toate acestea, pot fi menţionate cele mai importante proiecte derulate în acest
sens, în ultimul deceniu:
- Pista de biciclişti Călăraşi - Modelu;
- Pista de biciclete (Str. Independenţei - Castanilor: 3 km) Ploieşti –
finanţată din Programul PHARE;
- Pista de biciclete Pădure Trivale Piteşti şi Parc Chindia Târgovişte –
realizate cu fonduri de la bugetul local;
- Pistă de biciclete (circa 200 km) în Olteniţa, Plopeni, Lipăneşti,
Măgurele, Răcari, Doiceşti, Ulmi, Prundu, Vărăşti, Comana, Runcu, Târgovişte,
Giurgeni, Vlădeni, Ciochina, Conţeşti, Făcăeni, Drăganu, Colibaşi - proiecte
depuse spre finanţare la Administraţia Naţională pentru Fondul de Mediu.
Transport public
La nivelul regiunii Sud Muntenia, transportul public local este asigurat, în
principal, de autobuze şi microbuze. Transportul public asigurat prin tramvaie
şi troleibuze se regăsea doar în judeţul Prahova, având în dotare 11 tramvaie
şi 49 troleibuze.
În anul 2011, numărul de autobuze şi microbuze din regiune era de 430,
cu 163 mai puţine faţă de anul 2004, la nivel judeţean, cele mai multe
autobuze şi microbuze regăsindu-se în judeţele Prahova (194) şi Argeş (115),
la polul opus fiind judeţul Giurgiu (12).
Numărul de autobuze şi microbuze din regiunea Sud Muntenia, în
perioada 2004 - 2011
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică

În ceea ce priveşte numărul de pasageri transportaţi, în perioada
analizată 2004 – 2011, s-a înregistrat o creştere cu 35,19%, ajungând la
114.345,2 mii de persoane, cea mai mare parte dintre aceştia fiind transportaţi
de autobuze şi microbuze (85.330,2 mii de persoane).
Numărul pasagerilor transportaţi în transportul public local din regiunea
Sud Muntenia

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

Străzi
Analizând situaţia străzilor orăşeneşti din regiunea Sud Muntenia, se
observă o uşoară creştere a lungimii acestora, cu 6,59% mai mult în anul 2013
faţă de anul 2004, astfel regiunea se situa sub media naţională de 11,37%.
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În ceea ce priveşte starea tehnică a acestora, în anul 2013, erau
modernizate doar 66,07%din străzile orăşeneşti din regiune, ponderea cea mai
ridicată fiind deţinută de judeţele Argeş (78,88%), Dâmboviţa (72%) şi Giurgiu
(75,38%), iar la polul opus se afla judeţul Ialomiţa (43,09%).
1.1.2. Infrastructura de utilităţi publice
Alimentarea cu gaze naturale
La nivelul regiunii Sud Muntenia, numărul localităţilor în care se
distribuiau gaze naturale a crescut de la 108 localităţi în 2004, la 158 localităţi
în 2012, atingând o pondere de 27,87%, depăşind astfel ponderea înregistrată
la nivel naţional de 27,57%.
Distribuţia gazelor naturale era prezentă mai mult în localităţile judeţelor
din nordul regiunii, iar în ceea ce priveşte cantitatea gazelor naturale
distribuite 61,12% erau folosite pentru uz industrial şi doar 38,88% pentru uz
casnic.
În mediul urban, distribuţia gazelor naturale era prezentă în 91,67%
localităţi, deficitare fiind judeţele Călăraşi cu o pondere de 80% a localităţilor
în care se distribuiau gaze naturale, Ialomiţa cu o pondere de 71,43%, respectiv
Prahova cu 92,86%.
Spre deosebire de mediul urban, în mediul rural, situaţia nu era atât de
bună, în 2013, unde doar 21,97% dintre localităţi beneficiau de acest serviciu,
valori peste media naţională (22,20%) regăsindu-se doar în judeţele din nordul
regiunii: Argeş cu 28,42%, Dâmboviţa cu 48,78% şi Prahova cu 42,22%.
Gradul de dotare al localităţilor în care se distribuie gaze naturale
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică

Alimentarea cu energie termică
În perioada analizată, numărul localităţilor în care se distribuia energie
termică a scăzut continuu, de la 28 localităţi în anul 2004 la 15 localităţi în
2013, acest fapt fiind datorat numărului mare al locuitorilor care optează
pentru instalaţii proprii de energie termică.
Ponderea localităţilor din regiune în care se distribuie energie termică a
ajuns, în anul 2013, la 2,65%, mai mică cu 0,56% decât ponderea naţională.
În mediul urban, distribuţia energiei termice se realiza într-un procent foarte
scăzut, doar 25% din totalul localităţilor, această pondere fiind influenţată foarte
mult şi de inexistenţa distribuţiei energiei termice în judeţul Ialomiţa, dar şi de
ponderile scăzute din judeţele Argeş cu 14,29%, Dâmboviţa 14,29% şi Prahova
14,29%, restul judeţelor înregistrând valori de peste 50%.
Gradul de dotare al localităţilor în care se distribuie energia termică din
regiunea Sud Muntenia

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

Alimentarea cu energie electrică
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Din perspectiva producţiei de energie electrică, regiunea Sud Muntenia
joacă un rol esenţial, prin prisma capacităţilor şi potenţialului de care dispune,
mai ales în sectorul energiilor regenerabile.
În ultimii 10 ani, aceste capacităţi s-au dublat, prin construcţia unei
centrale pe gaze, prima de acest gen cu capital privat, de finalizarea unor
amenajări hidroenergetice, a unor centrale în cogenerare şi a începerii
lucrărilor la proiecte din domeniul energiilor regenerabile.
Infrastructura de producere a energiei electrice din regiunea Sud
Muntenia este alcătuită din următoarele unităţi:
a) unităţi de producere a energiei hidro – administrate de S.C.
HIDROELECTRICA S.A. – cu o putere instalată de 655 MW – amplasate mai ales
în nordul regiunii (Argeş, Dâmboviţa, Prahova);
b) centrale termoelectrice pe bază de lignit: Centrala Termoelectrica
Doiceşti (Dâmboviţa) – aflată în administrarea TERMOELECTRICA. Aceasta are
o putere instalată de 200 MW şi dispune de un bloc de ardere a lignitului,
instalat in 1979. Centrala a fost construită pentru a deservi judeţele învecinate
şi pentru a exploata lignitul din minele din Muntenia (Şotânga, Filipeşti, SchituGoleşti, Ceptura etc.), actualmente închise. Centrala este momentan în
conservare, din cauza costurilor mari de operare.
TERMOELECTRICA a demarat deja o procedură de selecţie a unui
investitor strategic pentru a crea o societate mixtă care să investească în
modernizarea centralei, prin construcţia unor capacităţi de producţie de 500
MW pe cărbune, eventual şi cu integrarea minelor de lignit din zonă.
Compania COCA-COLA a realizat, în anul 2010, o centrală termoelectrică
de mici dimensiuni (putere instalată de 6,1 MW), în sistem de cogenerare, la
fabrica sa din Ploieşti.
c) centrale de cogenerare pe bază de gaze: Centrala Brazi (Prahova),
operată de compania OMV PETROM, cu o putere instalată de 860 MW,
operaţională integral din 2012. Aceasta a implicat o investiţie de circa 500 mil.
Euro, inclusiv cu finanţare de la Banca Europeană de Investiţii.
Reţeaua electrică de transport din România
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Sursa: Transelectrica

Reţeaua de distribuţie a energiei electrice din regiunea Sud Muntenia
este gestionată de 3 companii diferite, dintre care două au capital privat şi una
de stat:
- ELECTRICA – Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice
Muntenia Nord – în judeţele Prahova şi Dâmboviţa;
- CEZ DISTRIBUŢIE – în Argeş şi Teleorman;
- ENEL MUNTENIA SUD şi ENEL DOBROGEA – în Giurgiu, Ialomiţa şi
Călăraşi.
Regiunea Sud Muntenia dispune de resurse însemnate de producere a
energiei electrice din surse regenerabile, cu precădere hidro, solare şi de
biomasă agricolă şi forestieră, potrivit Studiului privind evaluarea
potenţialului energetic actual al surselor regenerabile de energie în România,
elaborat de Ministerul Economiei.
Potenţialul solar al regiunii Sud Muntenia este unul dintre cele mai
ridicate din România, mai ales în partea de sud a acesteia (judeţele Teleorman,
Giurgiu, Ialomiţa, Călăraşi, sudul judeţelor Argeş, Dâmboviţa, Prahova), care se
află în zona II de radiaţie solară, cu o intensitate de 1.300/1.350 k Wh/m²/an.
Potenţialul solar în regiunea Sud Muntenia
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Sursa: Studiu privind Stadiul Actual de Dezvoltare al Infrastructurii în Regiunea Sud-Muntenia
şi Perspective de Dezvoltare

Potenţialul eolian al regiunii Sud Muntenia este unul mediu în context
naţional, cu excepţia părţii de nord a acesteia (zona montană din nordul
judeţelor Prahova, Dâmboviţa şi Argeş).
Potenţialul eolian în regiunea Sud Muntenia

Sursa: Studiu privind Stadiul Actual de Dezvoltare al Infrastructurii în Regiunea Sud-Muntenia
şi Perspective de Dezvoltare

Potenţialul de biomasă al regiunii Sud Muntenia este de 5.352,3 de
terajouli (Tj), dintre care peste 95% este reprezentat de biomasa agricolă. Cel
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mai mare potenţial îl au judeţele Călăraşi (1.386,2 Tj), Ialomiţa (1.057,3) şi
Teleorman (865,6). De altfel, judeţul Călăraşi se află pe locul II la nivel naţional
din perspectiva resurselor de biomasă agricolă vegetală, cu 934.000 tone/an.
Potenţialul microhidroenergetic al regiunii Sud Muntenia este unul relativ
ridicat, mai ales în zona de nord a acesteia (Argeş, Dâmboviţa, Prahova).
Râurile cu potenţial pentru construcţia de noi centrale electrice sunt: Râul
Târgului, Prahova, Teleajen, Dâmboviţa, Ialomiţa, Doftana, Argeş etc.
1.1.3. Infrastructura de telecomunicaţii
În ceea ce priveşte activităţile de telefonie, la nivelul regiunii Sud
Muntenia, la finele anului 2013, s-au înregistrat 504.900 de conexiuni de
telefonie, reprezentând 10,77% din cele înregistrate la nivel naţional.
Ponderea gospodăriilor cu acces la reţeaua de Internet din regiunea Sud
Muntenia a atins, în 2012, nivelul de 32,9% (sub media naţională de 38,9%), cu
această valoare ocupând penultimul loc la nivel naţional.
Conform Eurostat, ponderea gospodăriilor care au acces la reţeaua de
Internet din regiunea Sud Muntenia pentru anul 2012 ajungea la 45%, regiunea
ocupând astfel locul 4 la nivel naţional.
Un alt indicator furnizat de către Eurostat face referire la tipul conexiunii
la Internet, ponderea gospodăriilor cu acces la Internet în bandă largă
(termenul de conexiune la Internet în bandă largă se referă la accesul la
Internet de mare viteză, fiind necesar de exemplu la încărcarea şi descărcarea
conţinutului de tip media) din regiune pentru anul 2012 atingea un nivel de
35%, regiunea clasându-se pe locul 2 la nivel naţional.
Termenul de utilizator al Internetului este definit ca persoană ce a utilizat
Internetul în ultimele trei luni, iar cel de utilizator al Internetului în mod regulat
este definit ca fiind cel care foloseşte Internetul cel puţin o dată pe săptămână,
indiferent de locaţie. Atfel, prin datele statistice oferite de Eurostat, ponderea
persoanelor care utilizează regulat Internetul pentru anul 2012, se observă o
detaşare a ocupantei primului loc, respectiv regiunea Bucureşti Ilfov (55%) faţă
de celelalte regiuni, continuarea clasamentului fiind următoarea: regiunea
Vest (40%), regiunea Centru (36%) şi regiunea Sud-Est (36%), regiunea Nord29
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Est (35%), regiunea Sud Muntenia (34%) şi regiunea Nord Vest (34%), ultimul
loc fiind ocupat de regiunea Sud Vest Oltenia (33%).
1.1.4. Infrastructura de sănătate
Potrivit datelor statistice, în anul 2012, regiunea Sud Muntenia dispunea
de o reţea de unităţi sanitare compusă dintr-un număr de 57 spitale (46 în
mediul urban şi 11 în mediul rural), 2 policlinici (ambele în mediul urban), 37
dispensare (26 în mediul urban şi 11 în mediul rural), 1.687 cabinete de
medicină de familie (811 în mediul urban şi 876 în mediul rural), 1.087 cabinete
stomatologice (836 în mediul urban şi 251 în mediul rural), 902 cabinete
medicale de specialitate (877 în mediul urban şi 24 în mediul rural), 1.131
farmacii şi puncte farmaceutice (632 în mediul urban şi 499 în mediul rural) şi
336 laboratoare medicale (293 în mediul urban şi 43 în mediul rural).
La nivel de judeţ cele mai multe unităţi sanitare erau în Argeş şi Prahova,
iar cele mai puţine în Giurgiu şi Ialomiţa. Analizând evoluţia reţelei de unităţi
sanitare din regiune, se constată o creştere a numărului acestora, cu excepţia
spitalelor, policlinicilor şi a dispensarelor medicale.
La nivel de judeţ, cele mai mari creşteri în ceea ce priveşte numărul de
unităţi sanitare s-au înregistrat în judeţele Argeş şi Prahova, la polul opus fiind
judeţele Giurgiu şi Teleorman.
Creşterea/descreşterea numărului unităţilor sanitare din judeţele
regiunii Sud Muntenia

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

Printre localităţile cu acces dificil la asistenţa medicală primară în anul
2011 se numărau următoarele localităţi: comuna Bughea de Sus din judeţul
Argeş, comuna Plătăreşti din judeţul Călăraşi, comunele Butimanu, Perişani,
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Răscăeţi, Râu Alb şi Vulcana-Pandele din judeţul Dâmboviţa, comunele Cosoba
şi Singureni din judeţul Giurgiu, comunele Bărbuleşti, Borăneşti, Bueşti,
Ciocârlia, Colelia, Drăgoeşti, Giurgeni, Răduleşti şi Sărăţeni din judeţul Ialomiţa,
comunele Cosminele, Lapoş, Salcia, Talea şi Vadu Săpat, din judeţul Prahova
şi comunele Beciu, Fântânele, Frăsinet şi Purani din judeţul Teleorman. Astfel
5,39% dintre comunele regiunii nu beneficiau de asistenţă medicală primară.
Personalul medico-sanitar din regiunea Sud Muntenia, în anul 2011, era
alcătuit dintr-un număr de 4.499 medici, 1.156 stomatologi, 1.202 farmacişti,
iar numărul personalului sanitar mediu a fost de 15.634.
Numărul personalului medico-sanitar din judeţele regiunii Sud
Muntenia

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

La nivel regional, faţă de anul 2004, în anul 2012 s-a înregistrat o creştere
a numărului personalului medico-sanitar. La nivel judeţean, cele mai mari
creşteri s-au înregistrat în judeţele Prahova şi Argeş, iar cele mai mici în
judeţele Giurgiu şi Călăraşi, judeţul Ialomiţa fiind singurul judeţ în care
personalul medico-sanitar a descrescut datorită scăderii considerabile a
personalului sanitar mediu.
În ceea ce priveşte numărul de medici la 1000 de locuitori, regiunea
ocupa ultimul loc la nivel naţional cu 1,39 medici în anul 2012. La nivel
judeţean, media regiunii a fost depaşită doar de Argeş (2,13 medici la 1000 de
locuitori), ultimul loc fiind ocupat de judeţul Călăraşi (1 medic la 1000 de
locuitori).
Referitor la numărul de paturi în spitale la 1000 de locuitori, regiunea
ocupa ultimul loc la nivel naţional cu doar 4,48 paturi în anul 2011. Adâncind
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analiza la nivel regional se constată depăşiri ale mediei regiunii în judeţele
Argeş (5,40 paturi), Dâmboviţa (4,81 paturi), Prahova (4,71 paturi) şi
Teleorman (4,95 paturi), valori inferioare mediei regăsindu-se în judeţele
Călăraşi (3,76 paturi), Giurgiu (2,93 paturi) şi Ialomiţa (2,76 paturi).
1.1.5 Infrastructura socială
În ceea ce priveşte infrastructura socială pentru anul 2012, în regiunea
Sud Muntenia funcţionau 13 cămine pentru persoane vârstnice, numărul
acestora fiind în creştere faţă de anul 2006, în care funcţionau doar 8 cămine
pentru persoane vârstnice. Din totalul de 13 unităţi, în anul 2010, 4 unităţi
funcţionau în subordinea DGASPC, 8 în subordinea consiliilor locale şi doar
unul a fost înfiinţat de o organizaţie nonguvernamentală.
Numărul căminelor pentru persoane vârstnice din regiunea Sud
Muntenia, la nivelul anului 2012, reprezenta 8,61% din totalul naţional,
regiunea ocupând locul 6 în clasamentul regiunilor.
Coborând analiza la nivel judeţean cele mai multe cămine se regăseau în
judeţele Dâmboviţa şi Ialomiţa (fiecare cu câte 4 cămine), iar la polul opus
situându-se judeţele Argeş şi Prahova unde nu există niciun cămin.
În ceea ce priveşte numărul mediu lunar de beneficiari ai căminelor din
regiune, acesta a înregistrat o creştere de 31,55% în anul 2012 faţă de anul
2006, atingând cifra de 467 beneficiari, cei mai mulţi dintre aceştia regăsinduse în judeţul Ialomiţa (246 beneficiari), urmat de judeţele Călăraşi (83
beneficiari), Dâmboviţa (64 beneficiari), Giurgiu (50 beneficiari) şi Teleorman
(24 beneficiari), iar ultimul loc este ocupat judeţele Argeş şi Prahova fără
beneficiari din cauza inexistenţei căminelor pentru persoane vârstnice.
Numărul beneficiarilor căminelor din regiunea Sud Muntenia, la nivelul
anului 2012, reprezenta 6,2% din totalul naţional, situând regiunea pe locul 7
din 8 la nivel naţional.
La sfârşitul anului 2012, regiunea Sud Muntenia este cea care la nivel
naţional deţine cea mai mare pondere a persoanelor cu handicap (16,4%),
numărul acestora crescând faţă de cel din anul 2005 cu 58,8%. Din punct de
vedere al repartiţiei pe sexe, peste jumătate din persoanele cu handicap erau
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femei (54,84%), iar în ceea ce priveşte vârsta 92,5% erau adulţi, restul fiind
copii.
Referitor la instituţionalizarea persoanelor cu handicap, 97,49% se
regăseau în familii – neinstituţionalizaţi şi 2,51% în instituţii – instituţionalizaţi.
1.1.6. Infrastructura de învăţământ
La nivelul regiunii Sud Muntenia, în perioada 2004 – 2012, datorită
închiderii unor unităţi şcolare, în special în mediul rural, numărul unităţilor
şcolare din regiune a scăzut cu 836.
Astfel, în anul 2012, numărul total de unităţi şcolare a fost de 1.056 (din
care 45,27% erau localizate în mediul urban şi 54,73% în mediul rural). Cele
mai multe dintre acestea au fost înregistrate în judeţele Argeş (202) şi Prahova
(240), la polul opus situându-se judeţele Călăraşi (99) şi Giurgiu (86).
Numărul unităţilor şcolare din regiunea Sud Muntenia pe tipuri de
învăţământ

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

La nivelul regiunii Sud Muntenia, în anul şcolar 2010/2011 personalul
didactic avea o pondere de 13,18% din totalul naţional, clasând regiunea pe
locul 3 la nivel naţional cu 32.638 de cadre didactice (54,5% în mediul urban şi
45,5% în mediul rural), cele mai multe regăsindu-se în judeţele Argeş şi
Prahova, la polul opus fiind judeţul Giurgiu.
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În anul şcolar 2010/2011 faţă de 2003/2004, personalul didactic a
înregistrat o scădere cu 5.495 cadre didactice, cele mai mari valori fiind
consemnate în judeţele Argeş şi Dâmboviţa.
Numărul populaţiei şcolare din regiunea Sud Muntenia în anul şcolar
2010/2011 avea o pondere de 13,22% din totalul naţional, clasând regiunea pe
locul 3 la nivel naţional cu 505.704 persoane (57,62% în mediul urban şi 42,38%
în mediul rural), cea mai mare populaţie şcolară înregistrându-se în judeţele
Argeş şi Prahova, iar cea mai scăzută în judeţul Giurgiu.
Ca şi în cazul cadrelor didactice, o scădere a înregistrat şi numărul
populaţiei şcolare, reducându-se cu 90.566 persoane în anul şcolar 2010/2011
în comparaţie cu anul şcolar 2003/2004, judeţele cu cele mai semnificative
scăderi fiind Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi Teleorman.
1.1.7. Fondul de locuinţe
Fondul de locuinţe al regiunii Sud Muntenia era estimat, la sfârşitul anului
2011, la 1.301.029 locuinţe, în creştere cu 2,68% faţă de sfârşitul anului 2004.
Din numărul total al locuinţelor, mai mult de jumătate (60,23%) se aflau
în mediul rural, confirmând tipologia predominant rurală a regiunii, singura
excepţie fiind în judeţul Prahova unde ponderea locuinţelor din mediul urban
era de 51,11%.
Din fondul locativ existent, locuinţele aflate în proprietate majoritar
privată reprezentau 98,51%, iar restul de 1,49% se aflau în proprietate
majoritar de stat.
Adâncind analiza la nivel judeţean, media regională în 2011, în ceea ce
priveşte ponderea localităţilor în proprietate majoritar de stat era depăşită
doar de judeţele Dâmboviţa, Ialomiţa şi Giurgiu.
Fondul de locuinţe după tipul de proprietate în regiunea Sud Muntenia
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică

La nivelul regiunii, fondul locativ existent relevă îmbunătăţirea condiţiilor
de locuit ale populaţiei, în toate judeţele din cadrul regiunii, diferenţiat însă,
ca intensitate, de la un judeţ la altul.
Astfel, la sfârşitul anului 2011, pe o locuinţă din fondul locativ existent se
înregistrau, la nivel de regiune, în medie 2,83 camere. Mediile cele mai mari la
nivelul judeţelor au fost înregistrate în judeţele Giurgiu (cu 3,13 camere pe o
locuinţă) şi Călăraşi (cu 2,91 camere pe o locuinţă), iar la polul opus s-a aflat
judeţul Argeş (cu 2,61 camere pe o locuinţă).
Mărimea locuinţelor, exprimată prin suprafaţa medie locuibilă ce revine
pe o locuinţă, a crescut diferenţiat în cadrul tuturor judeţelor din regiune.
Astfel, cele mai mari valori ale suprafeţelor medii locuibile pe o locuinţă s-au
înregistrat în judeţele Prahova (40,69 m2) şi Dâmboviţa (39,37 m2), iar pe
ultimul loc s-a situat judeţul Teleorman (34,70 m2).
Ținând seama de suprafaţa locuibilă disponibilă pe o locuinţă, apar
diferenţe în ceea ce priveşte suprafaţa medie locuibilă ce revine pe o cameră
de locuit, cele mai spaţioase camere de locuit regăsindu-se în judeţele Argeş şi
Prahova (unde în medie unei camere îi revenea o suprafaţă locuibilă de 14,29
respectiv 14,26 m2), iar cele mai mici în judeţul Călăraşi (cu o medie de 12,12
m2).
În regiunea Sud Muntenia, au fost date în folosinţă 6.610 locuinţe în 2010,
dintre care 6.479 din fonduri private, deţinând astfel ponderea cea mai mare
din total (98,02%), majoritatea acestora fiind construite în mediul rural
(70,86%).
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Numărul locuinţelor terminate din fonduri publice a fost reprezentativ în
mediul urban (95,42%). Din totalul de 131 de locuinţe terminate din fonduri
publice la nivel regional au fost date în folosinţă doar în judeţele Călăraşi (3),
Dâmboviţa (40), Prahova (84) şi Teleorman (2), la polul opus situându-se
celelalte judeţe ale regiunii, unde nu s-a dat în folosinţă nicio locuinţă finalizată
din fonduri publice.
1.1.8. Infrastructura pentru situaţii de urgenţă
Conform datelor puse la dispoziţie de cele şapte Inspectorate Judeţene
pentru Situaţii de Urgenţă din regiunea Sud Muntenia, acestea dispun de
următoarea infrastructură pentru derularea activităţilor curente:
a) Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ”Cpt. Puică Nicolae”
Argeş: • 5 detaşamente de pompieri: Piteşti, Bradu, Curtea de Argeş,
Câmpulung şi Mioveni; • o secţie de pompieri la Costeşti; • 2 gărzi de
intervenţie: Topoloveni şi Vedea; • 4 puncte de lucru: Aninoasa, Rucăr, Stolnici
şi Tigveni.
b) Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ”Barbu Știrbei”
Călăraşi: • 2 detaşamente de pompieri: Călăraşi şi Olteniţa; • 2 secţii de
pompieri: Dragalina şi Lehliu-Gară; • 3 gărzi de intervenţie: Borcea, Budeşti şi
Chiselet.
c) Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ”Basarab I”
Dâmboviţa: • 5 detaşamente de pompieri: Târgovişte, Moreni, Pucioasa, Titu
şi Găeşti; • 6 gărzi de intervenţie: Voineşti, Corneşti, Răcari, Potlogi, Vişina şi
Fieni.
d) Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ”Vlaşca” Giurgiu: • 2
detaşamente de pompieri: Giurgiu şi Bolintin Deal; • 3 gărzi de intervenţie:
Găujani, Roata de Jos şi Ghimpaţi; • un punct de lucru la Mihai Bravu.
e) Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ”Barbu Catargiu”
Ialomiţa: • un detaşament de pompieri la Slobozia; • 3 gărzi de intervenţie:
Slobozia, Țăndărei şi Feteşti; • o secţie de pompieri la Urziceni.
f) Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ”Șerban
Cantacuzino” Prahova: • 6 detaşamente de pompieri: Ploieşti 1, Ploieşti 2,
Câmpina, Sinaia, Mizil şi Vălenii de Munte; • 5 gărzi de intervenţie: Băicoi,
Peleş, Urlaţi, Măneciu şi Slănic; • 4 echipaje: Plopeni, Teşila, Lipăneşti şi Cheia.
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g) Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ”A.D. Ghica”
Teleorman: • 5 detaşamente de pompieri: Alexandria, Turnu Măgurele, Roşiori
de Vede, Zimnicea şi Videle; • o gardă de intervenţie la Piatra.
1.1.9. MEDIU: Alimentare cu apă /canalizare
În ceea ce priveşte infrastructura de mediu, regiunea Sud Muntenia
dispune de o dotare destul de slabă privind instalaţiile de alimentare cu apă
potabilă, în 2012 din cele 567 de localităţi ale regiunii, doar un procent de
67,90% fiind dotate cu astfel de instalaţii (locul 4 la nivel naţional).
Această situaţie este cauzată de slabele investiţii în mediul rural pentru
realizarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă (doar 64,93%), în timp ce
în mediul urban toate localităţile dispun de reţele de alimentare cu apă
potabilă.
Ponderile cele mai mici din mediul rural s-au înregistrat în judeţele
Giurgiu (27,45%) şi Teleorman (32,61%), celelalte judeţe având valori mai mari
faţă de media regiunii.
Gradul de dotare cu instalaţii de alimentare cu apă potabilă al
localităţilor din regiunea Sud Muntenia

Sursa: Institutul Naţional de statistică

Capacitatea instalaţiilor publice de producere şi distribuţie centralizată
a apei potabile în regiunea Sud Muntenia
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Sursa: Institutul Naţional de statistică

La nivelul anului 2012, reţeaua simplă de distribuţie a apei potabile din
regiunea Sud Muntenia măsura 11.143,2 km, respectiv 16,9% din totalul celei
existente la nivel naţional. Faţă de anul 2007, lungimea reţelei a înregistrat o
creştere cu 12,1%, pe fondul investiţiilor publice semnificative alocate
extinderii şi modernizării reţelelor de apă din regiune.
Capacitatea instalaţiilor de producere a apei potabile din regiunea Sud
Muntenia era, în 2012, de 1.014.668 mc/zi, în scădere cu 10,7% faţă de anul
2007. Scăderea s-a produs pe fondul reducerii consumului populaţiei şi a ieşirii
din uz a unor instalaţii uzate fizic şi moral.
În ceea ce priveşte cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor
din regiunea Sud Muntenia, se constată că aceasta a fost de 94.384 mii mc în
anul 2012, dintre care 76,7% pentru consumatorii casnici, iar 23,3% pentru cei
non - casnici. Din totalul apei distribuite, 80% a mers către consumatorii cu
apometre, sub media naţională de 87,5%;
De asemenea, de remarcat este şi faptul că judeţul cu cea mai mare
cantitate de apă potabilă distribuită consumatorilor este Prahova cu 27.500
mii mc, ceea ce reprezintă 29,14% din totalul cantităţii de apă distribuită la
nivelul regiunii Sud Muntenia. Judeţul în care este distribuită cea mai mică
cantitate de apă potabilă este Giurgiu cu 4.314 mii mc, ceea ce reprezintă
numai 4,57% din totalul cantităţii de apă distribuită la nivelul regiunii Sud
Muntenia.
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În ceea ce priveşte volumul de apă distribuit consumatorilor pe judeţe,
din datele puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică, la nivelul anului
2012, se poate constata că judeţul fruntaş este Dâmboviţa cu 122.148 mii
m3/an, în timp ce în Giurgiu se înregistrează cel mai mic volum de apă distribuit
de 3.323 mii m3/an.
Canalizare
La nivelul anului 2012, regiunea Sud Muntenia înregistra un nivel scăzut
de dotare şi în cazul sistemelor de canalizare publică de doar 16,93%, situânduse astfel pe locul 5 la nivel naţional. Acest lucru se datorează faptului că
investiţiile din mediul rural sunt inferioare mediului urban, de aici şi diferenţele
semnificative dintre mediul urban şi cel rural în ceea ce priveşte gradul de
dotare al sistemelor de canalizare. Astfel, în mediul urban instalaţiile de
canalizare publică erau prezente în proporţie de 91,67%, judeţele care nu
atingeau maximul fiind Călăraşi, Dâmboviţa şi Ialomiţa, pe când în mediul rural
procentul era de numai doar în 10,02% din comunele regiunii, cele mai multe
dintre acestea din judeţele Argeş şi Prahova.
Gradul de dotare cu instalaţii de canalizare publică al localităţilor din
regiunea Sud Muntenia

Sursa: Institutul Naţional de statistică

Lungimea simplă a conductelor de canalizare din regiunea Sud Muntenia
era, în anul 2012, de 2.386,1 km, respectiv 10,31% din totalul celei existente la
nivel naţional. Faţă de anul 2007, lungimea reţelei de canalizare din regiune a
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crescut cu 10,2%, pe fondul investiţiilor în extinderea conductelor în localităţile
care beneficiază de astfel de reţea.
Numărul locuitorilor deserviţi cu servicii publice de canalizare şi epurare
ape uzate a fost, de 923.750 de persoane, ceea ce reprezenta doar 28,48% din
populaţia stabilă a regiunii Sud Muntenia, sub media naţională de 43,6%. Din
totalul abonaţilor din regiune, 96,33% aveau acces la reţea de canalizare cu
epurare, în timp de doar 33.906 persoane (3,67%) deversau apele uzate în
reţele fără epurare. În ceea ce priveşte tipul staţiei de epurare, 256.087 de
abonaţi (29,02%) aveau acces la sisteme de canalizare cu treaptă primară de
epurare, iar 626.301 la sisteme cu treaptă secundară de epurare (70,98%).
La nivelul anului 2012, în regiunea Sud Muntenia funcţionau 86 de staţii
de epurare, care au generat un volum de ape uzate evacuate de 112,2 mil. mc.
Faţă de anul 1999, volumul de apă reziduală evacuată a scăzut cu 40,4%. Pe
judeţe, cel mai mare volum de ape uzate evacuate s-a înregistrat în judeţul
Argeş (30,3 mil. mc), iar cel mai redus în Giurgiu (2,5 mil. mc). Faţă de anul
1999, volumul apelor uzate evacuate a scăzut în toate judeţele, dar mai ales în
Argeş şi Prahova, unde consumul de apă în industrie, implicit şi volumul de ape
uzate evacuate, a scăzut semnificativ.
În ceea ce priveşte cantitatea de agenţi poluanţi evacuată în apele de
suprafaţă (emisari) de către cele 86 de staţii de epurare din regiune (tabel
anexe), se observă că cel mai mare factor poluant la nivelul regiunii Sud
Muntenia este amoniul.
În cazul apelor de suprafaţă din regiune, problemele de poluare apar, în
special, pe cursurile de apă ce străbat arealul schelelor petroliere (din cauza
impurificării cu săruri şi produs petrolier), pârâurile din aceste zone fiind
caracterizate de regim de curgere temporară şi debite reduse, precum şi
datorită deversării apelor uzate insuficient epurate din categoria celor
menajere generate de localităţile urbane. La acestea se adaugă activităţile
economice din industria chimică, industria extractivă, industria alimentară,
zootehnia şi agricultura.
1.1.10. CONCLUZII:
Infrastructura de transport şi comunicaţii în regiune
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- reţeaua rutieră asigură o bună comunicare în special între centrele
urbane din regiune, facilitând totodată accesul din şi înspre diverse centre
importante, cum ar fi Bucureşti, portul maritim Constanţa şi, nu în ultimul rând,
Giurgiu punct de trecere al frontierei cu Bulgaria prin intermediul podului
Prieteniei Giurgiu – Ruse, pod rutier şi feroviar peste Dunăre în sectorul de
graniţă dintre România şi Bulgaria;
- lungimea drumurilor publice în perioada 2004 - 2012 a înregistrat o
creştere progresivă;
- reţeaua drumurilor publice este mai densă în partea de nord a regiunii
în comparaţie cu partea de sud a acesteia;
- densitatea reţelei de drumuri din regiune se situează peste media
naţională;
- starea tehnică a reţelei de drumuri publice, în 2012, era în general
nesatisfăcătoare, din totalul drumurilor publice doar 33,20% sunt modernizate,
încă există judeţe (Argeş, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa şi Teleorman) în care
drumurile naţionale nu sunt în totalitate modernizate;
- prin amplasarea sa în proximitatea municipiului Bucureşti, regiunea Sud
Muntenia este străbătută de o reţea radială de căi de comunicaţii care o leagă
de restul regiunilor din România, prin drumuri europene şi magistrale de cale
ferată;
- regiunea se află la intersecţia a trei coridoare pan-europene de transport
(IV, VII şi IX) de mare importanţă;
- urmare a descreşterii transportului feroviar şi a stării precare a unor
sectoare de cale ferată în perioada analizată 2004 – 2012, lungimea totală a
căilor ferate în exploatare a scăzut;
- regiunea este traversată de magistrala cu lungimea cea mai mare şi cea
care asigură legătura cu principala poartă maritimă a ţării - portul Constanţa;
- ponderea liniilor de cale ferată electrificate din regiune este superioară
mediei naţionale;
- în raport cu suprafaţa regiunii, liniile de cale ferată aveau o densitate de
36,3 km/1000 km2, fiind inferioară mediei naţionale de 45,2 km/1000 km2;
- în regiune nu funcţionează niciun aeroport civil pentru transport aerian
de marfă şi călători, dar aceasta beneficiază de serviciile celui mai mare
aeroport din România (aeroportul Otopeni), amplasat la minimum 60 km şi
maximum 120 km de capitalele judeţelor regiunii;
- regiunea este străbătută de fluviul Dunărea, reprezentând principala
arteră de navigaţie europeană care asigură şi facilitează, prin intermediul
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porturilor fluviale Turnu Măgurele, Zimnicea, Giurgiu, Olteniţa şi Călăraşi,
schimburile comerciale cu ţările europene riverane;
- pe teritoriul regiunii Sud Muntenia există un număr de 5 puncte de
trecere a frontierei de stat cu Bulgaria, respectiv:
• Turnu Măgurele (Teleorman) – Nikopol – fluvial;
• Zimnicea (Teleorman) – Sviştov – fluvial;
• Giurgiu (Giurgiu) – Ruse – fluvial, rutier şi feroviar;
• Olteniţa (Călăraşi) – Tutrakan – fluvial;
• Călăraşi (Călăraşi) – Silistra – fluvial.
- transportul public local, în anul 2012, era asigurat, în principal, de
autobuze şi microbuze; doar în judeţul Prahova fiind asigurat şi prin tramvaie
şi troleibuze;
- numărul pasagerilor transportaţi în transportul public local a crescut cu
35,19% în perioada 2004 – 2012;
- străzile orăşeneşti au înregistrat o creştere de 6,59% în perioada 2004 –
2012 şi doar 66,07% dintre acestea sunt modernizate.
Infrastructura de utilităţi publice
- la nivelul regiunii Sud Muntenia, numărul localităţilor în care se
distribuiau gaze naturale a atins o pondere de 27,87%, depăşind astfel
ponderea înregistrată la nivel naţional de 27,57%;
- reţeaua de distribuţie a gazelor naturale este mult mai dezvoltată în
judeţele din nordul regiunii;
- 61,12% din cantitatea gazelor naturale distribuite în regiune erau
folosite pentru uz industrial şi doar 38,88% pentru uz casnic;
- în mediul urban, distribuţia gazelor naturale era prezentă în 91,67%
dintre localităţi, pe când în mediul rural, situaţia nu era atât de bună, doar
21,97% dintre localităţi beneficiau de acest serviciu;
- în perioada analizată 2004 - 2012, numărul localităţilor în care se
distribuia energie termică a scăzut continuu, acest fapt fiind datorat numărului
mare al locuitorilor care optează pentru instalaţii proprii de energie termică;
- ponderea localităţilor din regiune în care se distribuie energie termică a
ajuns, în 2012, la 2,65%, mai mică cu 0,56% decât ponderea naţională;
- în mediul urban, distribuţia energiei termice se realiza doar în 25% din
totalul localităţilor, pe când în mediul rural, distribuţia energiei termice se
regăsea doar la nivelul a trei dintre localităţile judeţului Argeş.
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Infrastructura mediu/ alimentare cu apă/canalizare:
1. În pofida investiţiilor realizate în perioada 2007 – 2013, regiunea încă
dispune de un nivel scăzut de dezvoltare al infrastructurii de mediu. Din punct
de vedere teritorial, problemele se manifestă cu pregnanţă în partea de sud a
regiunii (judeţele Giurgiu şi Teleorman) şi în mediul rural. Astfel că, în perioada
2014 – 2020 investiţiile din domeniu ar trebui să se concentreze către
extinderea şi modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă, canalizare
şi epurare, cu precădere în mediul rural şi în judeţele din partea de sud a
regiunii.
2. De asemenea, managementul integrat al deşeurilor continuă să fie
una dintre problemele de mediu prioritare ale regiunii, operaţiunile de
colectare selectivă şi reciclare realizându-se în prezent doar în mediul urban din
anumite judeţe din regiune (Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova, Argeş şi Giurgiu).
Totodată, gradul de acoperire cu servicii de salubrizare este încă scăzut în
mediul rural, deşeurile fiind depozitate în gospodării sau în locuri neamenajate.
Din acest punct de vedere, investiţiile din perioada 2014 – 2020 se vor
concentra pe finalizarea implementării sistemelor de management integrat al
deşeurilor din toate judeţele regiunii, precum şi pe dezvoltarea serviciilor de
salubrizare în mediul rural.
3. În ceea ce priveşte calitatea factorilor de mediu, există probleme
referitoare la poluarea apelor de suprafaţă, poluare generată în mare parte
atât de exploatările de hidrocarburi cât şi de deversările apelor uzate
menajere, insuficient epurate.
Totodată, la nivelul regiunii există un număr mare de situri contaminate
(361 de situri ce acoperă o suprafaţă de 678,9 hectare, cu localizare
predominantă în judeţele Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu şi Teleorman) în urma
activităţilor industriale.
Cât priveşte poluarea aerului, aceasta se datorează activităţilor
industriale energofage, traficului auto intens din zonele urbane şi utilizării
combustibilului solid la sistemele de încălzire ale populaţiei. Din acest motiv,
investiţiile din perioada 2014 – 2020 vor fi direcţionate şi către decontaminarea
siturilor, promovării eficienţei energetice şi utilizării energiilor regenerabile.
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4. Vulnerabilitatea mare a regiunii Sud Muntenia la riscurile naturale este
cauzată în egală măsură de infrastructura deficitară de protecţie la inundaţii,
defrişările pe suprafeţe mari de teren, cât şi formele de relief şi schimbările
climatice (aridizare, deşertificare, cutremure şi avalanşe).
Astfel, investiţiile vizate pentru perioada 2014 – 2020 vor fi îndreptate şi
către creşterea capacităţii locale şi regionale de prevenire a riscurilor naturale.

II. ANALIZA ECONOMICO-SOCIALĂ A LOCALITĂŢII
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Capitolul 1. DESCRIERE GENERALĂ
1.1. Situaţia socio-economică a localităţii
Localizare
Oraşul Băicoi este situat în partea centrală a judeţului Prahova, pe DN 1,
la circa 20 km nord de Municipiul Ploieşti şi la 16 km faţă de municipiul
Câmpina.
Oraşul Băicoi este situat pe următoarele coordonate: 45,02 grade
latitudine nordică şi 25,52 grade longitudine sudică, la un nivel mediu de 250
metri (înălţimea maximă de 406 metri atingându-se în mijlocul oraşului, pe
dealul Ţintea).
Băicoi se învecinează cu următoarele unităţi administrative:
- nord: comuna Scorţeni şi comuna Cocorăştii Mislii
- vest: comuna Băneşti, comuna Măgureni şi comuna Floreşti
- est: oraşul Plopeni
- sud-vest: comuna Ariceştii Rahtivani
- sud-est: comuna Păuleşti.
Oraşul Băicoi are în componenţă următoarele cartiere:
- Schela – în care sunt concentrate cele mai importante unităţi
economice ale oraşului – situat la intrarea în oraş dinspre DN1 –
Paralela 45.
- Tufeni – situat în nordul oraşului, oarecum izolat de restul
localităţii, alături de o mică zonă cunoscută sub denumirea
populară „Cotoiu”.
- Centrul vechi – este zona în care se află unităţile administrative
alelocalităţii, grădiniţă, şcoala, liceul şi zona comercială şi de
servicii.
- Lilieşti – zona de blocuri, situată în zona centrală a oraşului.
- Dâmbu – situat în estul localităţii, la ieşirea spre comunaScorţeni.
- Ţintea – fostă comună, situat în sud – estul localităţii, se întinde
până la ieşirea din oraş spre comuna Păuleşti.
Oraşul Băicoi face parte din Polul de creştere Ploieşti, alături de
municipiul Ploieşti şi alte 12 unităţi teritoriale de bază.
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Date geomorfologice
Teritoriul oraşului Băicoi se înscrie pe contactul Subcarpaţilor de la
curbura cu Câmpia Ploieştilor.
Relieful dealurilor subcarpatice s-a definitivat la sfârşitul pliocenului,
când au avut loc ultimele mişcări de cutare, iar întreaga regiune a suferit o
mişcare de ridicare în bloc, împreună cu munţii şi lacul din Câmpia Română,
care şi-a restrâns suprafaţa.
Întrepătrunderea dealuri – câmpie este un caz unic în ţara noastră. Pe
de-o parte, câmpia se leagă de şesul Mislei, prin şaua de la Găgeni şi pe Valea
Teleajenului, iar pe de altă parte, dealurile izolate Ţintea – Păuleşti, cu înălţimi
de 300-400 de metri stau risipite în câmpie, la câţiva km sud de marginea
compactă a înălţimilor subcarpatice.
Sub cuvertura de aluviuni, stratele formează anticlinale scrute faliate,
majoritatea cu sâmburi de sare în ax, dovedind că tectonica nu s-a desăvârşit
încă. Anticlinalele cu sâmburi de sare tind să se acdentueze şi să se înalţe
pentru a străpunge aluviunile recente. Uneori sarea a reuşit să iasă la
suprafaţă, la Ţintea spre exemplu. Aşadar, formarea de dealuri recente şi
aluvionarea excesivă au impus divagarea râurilor şi au constituit condiţiile în
care s-a definitivat relieful.
Câmpia Ploieştilor înclină de la 400 metri la Băneşti, la 100 de metri în
sud-estul municipiului Ploieşti, rezentând o pantă de 7,5%. Singurele accidente
sunt movilele – ex. Movila Vulpii.
Adâncită în propriul con aluvionar la Băneşti cu 30-35 metri, pe măsură
ce se depărtează de Subcarapaţi, Prahova este încadrată de maluri ce scad la
câţiva metri. Zona carpatică se caracterizează prin prezenţa celor cinci terase
ale Prahovei: Băneşti – Câmpina – Băicoi Piţigaia – Ciobi – Strajistea.
Terasele înclină spre sud mai multdecât lunca, dovedind că pe măsura
formării lor mişcările scoarţei le-au înălţat şi deformat.
Terasa a IV-a (Câmpina) este situată la 30-50 metri altitudine relativă.
Terasa a III-a (Băicoi) este situată la 73-75 metri altitudine relativă şi pe
ea se află situată şi localitatea cu acelaşi nume. Grosimea pietrişurilor acestei
terase atinge 20-25 de metri şi se menţionează prezenţa în cadrul terasei a
unui strat de lut roşu de 1 – 1,5 metri ceea ce denota un climat cald şi umed.
Terasa Băicoi joacă rolul unei bare în dirijarea reţelei hidrografice,
rămânând suspendată faţă de Prahova şi faţă de Mislea.
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Eroziunea şi acumularea au fostactivate de mişcările neotectonice care
accentuau forma anticlinalelor şi sinclinalelor, constituind noi piete de adunare
a apelor, ca şi depresiunea Mislea. În aval de Băicoi, terasa cade în fundalul
câmpiei.
Dâmbu şi afluentul său, V. Largă au văi care prezintă o alternanţă de
maluri abrupte şi line. Pantele auînclinări de 8-10 grade pe stânga văii
Dâmbului şi de 5 grade pe partea dreaptă. La ieşirea din Subcarpaţi, acesta îşi
lărgeşte albia, ceea ce a generat presupunerea că a fost un curs vechi al
Prahovei.
Dealurile Ţintea-Băicoi domină depresiunea subcarpatică Mislea –
Podeni. Contactul se realizează printr-o zonă piemontană alcătuită din conuri
de dejecţie îngemănate şi suprapuse. Dealurile Ţintea şi Băicoi constituie o
cumpănă de ape, dezvoltată pe direcţia vest – est cu altitudini de 250 – 404,6
metri. Desfăşurate pe o lungime de 20 km, aceste dealuri aar ca martori de
eroziune între Prahova şi Teleajen. Dealul Găgeni este continuarea spre est a
dealului Ţintea, iar dealul Băicoi apare ca martor al eroziunii dealului Ţintea.
Altitudinea maximp – 404,6 metri – se înregistrează în dealul Ţintea şi se
datorează gresiilor.
Din cauza pantelor mari de 20-30 de grade, constuituţiei litologice şi
despăduririlor, apar alunecări de tern, ogase, torenţi, precum depresiuni mici
cvasirotunde dezvoltate pe sare. Se evidenţiază gasele de pe Valea Portarului,
la limita superioară a pădurii, ravenele de pe partea stângă a Văii Dâmbului şi
torenţii din sudul dealului Băicoi.
Altitudinea vine şi ea în sprijinul apartenenţei subcarpatice a oraşului
Băicoi. În câmpie, altitudinea creşte lent de la 240 – 250 metri în sud-est la 320
– 330 metri în nord-vest.
În zonă, redomină relieful fluvial, ca urmare a acţiunii erozive a râului
Prahova. În aceste condiţii, terasele constituie forma dominantă a eisajului
local. Sunt deosebit de mari, urmează văile şi ocupă nterfluviile. Cea mai
întinsă este Câmpia Câmpina.
Peisajul natural al localităţii a fost modificat din cauza acţiunii omului,
fiind umanizat integral prin căile de comunicaţie create, forajul sondelor,
exploatarea petrolului, activitatea industrială şi agricolă.
În concluzie, oraşul s-a dezvoltat la contactul Subcarpaţilor Prahovei cu
Câmpia piemontană a Ploieştilor.
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Suprafaţă
Suprafaţa totală a oraşului Băicoi este de 6536 hectare, din care terenul
intravilan reprezintă aproximativ 26,25%.
Datele furnizate de Institutul Naţional de Statistică arată astfel:
Tabel
Situaţia utilizării teritoriului administrativ al comunei în anul 2013 (ha)
Suprafaţă
Total suprafeţe
din care în proprietate privată
Agricol
din care în proprietate privată
Arabil
din care în proprietate privată
Păşuni
din care în proprietate privată
Fânete
din care în proprietate privată
Vii şi pepiniere viticole
din care în proprietate privată
Livezi şi pepiniere pomicole
din care în proprietate privată
Terenuri neagricole
din care în proprietate privată
Păduri şi altă vegetaţie forestieră
din care în proprietate privată
Ocupată cu ape, bălţi
din care în proprietate privată
Ocupată cu construcţii
din care în proprietate privată

ha
6536
5239
4963
4885
3422
3371
463
453
109
108
12
12
957
941
1573
354
895
101
15
3
417
223
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Căi de comunicaţie şi căi ferate
din care în proprietate privată
Terenuri degradate şi neproductive
din care în proprietate privată

213
14
33
13

Din totalul suprafeţei localităţii, 5239 ha reprezintă totalul suprafeţelor
aflate în proprietate privată, iar dintre acestea, 4885 sunt terenuri agricole.
La nivelul judeţului Prahova, terenul agricol reprezintă cea mai
importantă rezervă naturală a teritoriului judeţean care acoperă peste 59% din
suprafaţa sa totală, respectiv 279.134 ha.
Structura pe folosinţe agricole pune în evidenţă predominanţa
terenurilor arabile cu 144.171 ha (51,6 % din suprafaţa agricolă).
Oraşul Băicoi depăşeşte aşadar suparafaţa cu folosinţă agricolă în media
suprafeţelor pe categorii de folosinţă la nivelul judeţului Prahova.
La nivelul oraşului, din totalul suprafeţei agricole, cea mai mare pondere
o au terenurile arabile, cu o pondere de 69,15% din total, urmate de terenul
ocupat cu fâneţe şi păşuni. Cea mai mică pondere o au terenurile ocupate cu
vii, acestea reprezentând 12 de hectare.
Evoluţia fondului funciar după modul de folosinţă
în oraşul Băicoi, judeţul Prahova
Modul de folosinţă
pentru suprafaţa
agricolă
Total
suprafaţă

Anul

2000
Hectare

2005
Hectare

6536

6536

6536

Agricolă

4953

4950

4963

Arabilă

3141

3141

3422

Păşuni

573

573

343

Fâneţe

19

19

109
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2009
Hectare

2013
Hectare
6536
4963
3422
463
109
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Vii şi pepiniere
viticole
Livezi şi
pepiniere pomicole

54

54

12

1166

1163

1077

12
957

Grafic
Suprafaţa oraşului Băicoi 2013
arabil
pasuni
fanete
vii
livezi
paduri
constructii
ape
cai comunicatie

Reţeaua hidrografică
Lungimea cursurilor de apă care traversează judeţul Prahova este de
1.786 km, suprafaţa bazinului hidrografic este de 3.350 km2, iar suprafaţa
lacurilor este de 13 km2.
Întreg sub-bazinul hidrografic Prahova - Teleajen are o suprafaţă de
3738 kmp şi face parte din bazinul Ialomiţa-Buzău, cuprins între localităţile
Predeal şi Adâncata. Respectiva suprafaţă acoperă 79% din suprafaţa
administrativă a judeţului Prahova.
Reţeaua hidrografică puternic dezvoltată formează un bazin de formă
palmată cu direcţia de curgere NV - SE. Principalele râuri care constituie subbazinul Prahovei sunt Prahova, Doftana, Teleajen, Cricovul Sărat.
Reţeaua hidrografică a zonei oraşului Băicoi aparţine sistemului
hidrografic al Ialomiţei, subbazinul hidrografic Prahova – Teleajen, prin
afluentul său de gradul IV – pârâul Dâmbu.
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Pârâul Dâmbu izvorăşte din Scorţeni, are42 km lungime şi o suprafaţă a
bazinului de recepţie de 189 kmp. La Băicoi primeşte un afluent pe partea
dreaptă – Valea Largă. Malurile sunt asimetrice, stângul fiind abrupt, iar
dreptul, domol. Valea sa este mult prea largă faţă de puterea de eroziune şi se
crede că a preluat un curs al Prahovei sau Teleajenului, care pătrundea în
câmpie la Găgeni. Pârâul Dâmbu separă terasa Băicoi de dealul Ţintea. Apa
este intens poluată cu reziduuri petroliere şi se varsă în Teleajen, după
cetraversează municipiul Ploieşti.
Râul Mislea drenează depresiunea Mislea şi atrage afluenţii de pe
pantele nordice ale dealului Ţintea.
Pe lângă Dâmbu, permanent sunt aproape 20 de cursuri temporare.
Alimentarea este pluvială 70%, din ape subterane 20% şi nivala, 10%.
Lacurile sunt reprezentate prin cele sărate – Seninu – Ţintea şi Lacul
Mare – Băcioi – formate din boltele diapirului salifer şi un lac cu apă dulce,
aflat într-o fază avansată de colmatare, în apropierea staţiei Peco. Acest din
urmă lac are o suprafaţă de 270 mp şi o adâncime de aproximativ un metru.
În Livede, se întâlnesc douălacuri, cu suprafeţe de 1500 mp, respectiv
900 mp şi adâncimi cuprinse între 2 şi 2,5 metri. Lacurile îngheaţă 30-40 cm.
La Valea Stelii, există lacul sărat Seninu, cu o suprafaţă de 1515 mp şi o
adâncime de 1,20 – 1,50 m, cu un conşinut bogat de clor, iod şi brom.
În apropiere se află lacul cu nămol sapropelic, cu o suprafaţă de 228 mp
şi o adâncime de 0,8 m. În adâncime, temperatura sa este mai mare ca la
suprafaţă. Din cauza concentraţiei în minerale şi a vieţuitoarelor din nămol,
aceste două lacuri de la Valea Stelii au fost amenajate pentru tratament,
permiţând aici conturarea unei zone de turism balnear.
Apele subterane de pe cuprinsul oraşului Băicoi depind de gradul de
permeabilitate, grosimea şi extinderea straturilor geologice şi tectonica lor.
Apele freatice se întâlnesc la adâncimi mai mari de 70 m la Tufeni, la 10
m în Băicoi şi la 4 m în zona pârâului Dâmbu.
Clima

Situat pe cele trei trepte principale de relief, teritoriul judeţului Prahova
aparţine în proporţie de 80 % sectorului de climă continentală (ţinuturile de
câmpie şi subcarpaţii) – zonă în care se încadrează şi oraşul Băicoi - şi în
proporţie de 20 % sectorului de climă continental-moderată (ţinuturile
montane).
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Clima oraşului Băicoi se încadrează, în general, în clima regiunii
geografice în care este situată localitatea, este o climă temperat continentală
de deal, extracarpatică, cu nuanţe de tranziţie la continentalism.
Fragmentarea redusă a reliefului şi vegetaţia sunt elementele locale
principale care influenţează regimul elementelor climatice. Masele de aer rece
se cantonează pe văi, în comparaţie cu regiunile mai înalte, unde temperatura
este mai ridicată. De asemenea, pădurea exercită o influenţă mai mare vara,
când temepratura aerului este mai coborâtă în zona împădurită decât iarna,
când diferenţele sunt nesemnificative.
Teritoriul oraşului Băicoi este caracterizat prin următoarele valori:
Regimul temperaturilor:
- temperatura medie anuală:
9-100C
- temperatura minimă absolută:
- 30,0 0C (ianuarie 1942)
- temperatura maximă absolută:
+ 39,4 0C (august 1945)
Adâncimea maximă de îngheţ:
100 centimetri
Regimul precipitaţiilor:
- Cantitatea de precipitaţii medii multianuale, măsurate într-o perioadă
de zece ani, este cuprinsă între 500 mm şi 600 mm. Cea mai mare cantitate de
precipitaţii se înregistrează în luna iunie – 120 mm, iar cea mai mică în lunle
ianuarie şi februarie – 38 mm. Ninsorile nu sunt abundente, stratul de zăpadă
având media de 10 cm grosime şi menţinându-se 50-55 zile/an.
Regimul vânturilor:
Vânturile dominante bat pe direcţiile nord – est 15%6 % şi est 13,5%,
(nord 11 şi sud – vest 10,4%), iar viteza medie este de 22 m/sec, la scara
Beufort. Presiunea de referinţă a vântului: 0,30 kPa.
Topoclimatic, se conturează patru subunităţi:
- Versantul sudic al dealului Ţintea – Băicoi, cu o expoziţie favorabilă
şi un grad mai mare de insolaţie;
- Versantul nordic – umbrit, cu zăpezi ce persistă mai mult;
- Valea Dâmbului – cu condiţiile de adăpost;
- Zonele de terase mai uscate şi mai vântoase.
Date seismice
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Oraşul Băicoi, conform Normativului 100-92, se încadrează în zona
seismică de calcul B, coeficientul seismic fiind Ks=0,25.
Repere istorice
Pe harta patrimoniului cultural al judeţului Prahovs (1974), Băicoiul este
menţionat cu urme arheologice din perioada străveche, daco-getică (printre
care şi tezaurul de monede dacice imitând tetradrahmele emise de Filip al IIlea al Macedoniei, părintele lui Alexandru cel Mare, şi aceea a formării
poporului român.
Meleagurile respective sunt atestate însă într-un document semnat de
Neagoe Basarab, la 22 noiembrie 1517, prin care domnul consfinţea mânăstirii
Mărgineni, jupânului Drăghici din Cricov, satul Secăreani (de lângă Ţintea).
Printre toponimele cu care îl delimita apăreau: „din Dâmbul drept lângă
Gorganul (Movila azi) Vulpii, în sus până la Băşicuţă”.
La 1543, Băicoiul făcea parte dintre localităţile menţionate în registrele
vigesimale braşovene ca participante la schimbul de mărfuri. În 1596, călătorul
italian Giovanni Bottero, vizitând ţara noastră, pomeneşte de uleiul mineral
care se găseşte pe dealurile Ţintei.
Un hrisov din 26 iunie 1615, semnat de Radu Şerban, confirmă că Mihai
Viteazul cumpărase moşia Băicoi de la Manole Logofătul şi o dăduse în schimb
moşnenilor ploieşteni, în locul pământului lor din Ploieşti, pe care domnul l-a
ridicat la rang de târg: „şi au făcut aşezământ cu Mihai Voievod de au
schimbat o moşie care au dat-o ei la Ploieşti, a 6-a parte şi au dat lor Mihai
Vodă această jumătate de sat ce am zis mai sus, de la Băicoi, ce au cumpărat
Mihai Voevod de la oamenii cei slobozi din sat, moşie pentru moşie...”
(„Monografia oraşului Ploieşti”, Cartea Românească, Bucureşti, 1937).
Mai târziu, biv-vel logofătul Constantin Ghica, ajuns proprietar al moşiei
Băicoi, obţine de la Mihai Şuţu, la 5 mai 1792, carte de slobozenie pentru
organizarea săptămânală a unui târg.În acelaşi an, la 8 decembrie, între
Mitropolia din Bucureşti şi mânăstirea din Târgşor intervenea un schimb de vii.
Mitropolia ceda „o vie în dealul Ţintea, sud Prahova, pogoane şase şi trei
prăjini vie lucrătoare şi livede de pomi alăturea de două pogoane, cu
namestiile ce se află în obraţiile acestei vii (loc îngrădit la poalele unui deal),
adecă o casă de zid şi un şopron dezvelit” în locul alteia, situată „în dealul
Ursoii, sud Saac”.
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La 8 august 1820, domnitorul Alexandru Şuţu valida lui Enache Ceauşel,
concesionarul vămii din Câmpina, să poată deschide puţuri de păcură la moşia
Ţintea. Se ştie că în 1821, ispravnicii Târgoviştei fug de frica arnăuţilor de la
Băicoi. Duca, comandantul corpului de oştire eterist, poposit la Ploieşti,
primind poruncă de la Ipsilanti să vină la Târgovişte, „tăbărî la Băicoi, lăsând
străji la Ploieşti, Câmpina, Mărgineni”...
Un alt inventar al mânăstirii Târgşor, realizat la 10 martie 1830,
înregistra la Ţintea şapte pogoane de vie „cu o casă şi livede de pruni”.
Documentul preciza, de asemenea, că mânăstirea poseda şi „o carte a vii
Ţintii”. Tot în 1830, logofătul Ioniţă din Ţintea cumpăra de la Popa Ioan din
Ploieşti o casă în capitala judeţului, „în drumul Câmpinii”.
Descendanta lui Constantin Ghica, Cleopatra Trubetzkoi, care, în 1839,
se judeca cu clucerul Gr. Cantacuzino „pentru deosebirea părţii sale de
moşie”, va ridica aici, în prima jumătate a veacului al XIX-lea o biserică
devenită celebră mai târziu. Prin 1845, „Itinerariul lui Bolliac” (publicat în
„Curierul românesc”) înregistrează un popas la „castelana” din Băicoi, pentru
ca în anul următor să întâlnim în acelaşi periodic, sub semnătura sa, descrierea
priveliştii pe care o oferă castelul Cleopatrei: „Băicoii îmbracă un deal de toate
părţile. În faţă-i orizontul îi formează un întins semicerc la marginile unei
câmpii limpezi, pe care se întâlnesc şi se despart drumurile şi gîrlele în toate
părţile prin holde ce fac dreptunghiuri şi pătraturi cu deosebite nunaţe, prin
crânguri, păşuni şi sate; şi Bucegii negri şi plumbatici la spate-i, îi formează
celălalt semicerc”. Cleopatra – îşi va aminti Bolliac în memoriile publicate în
1875, în „Trompeta Carpaţilor”, va fi aceea care, în iunie 1848, cu prilejul
încercării de înnăbuşire a revoluţiei, îl sprijină să treacă graniţa în Transilvania,
procurându-i un aşaport.
Tot în 1845, locuitorii satului Ţintea, patru – cinci sute de suflete, se
jeluiau ocârmuirii judeţului că „viind subocârmuitorul plăşii Filipeşti şi
trăgând în curteaarendaşului şi împrăştiindu-i dorobanţii pe câţi din noi au
găsit la pluguri, fără de cât, ne-au apjucat cu o groaznică strânsoare să dăm
înscris la mâna arendaşului că-i vom plăti după a sa voinţă şi nevoind a-i da,
au tăbărât cu dorobanţii săi, bătându-ne precum ne vedem”. Aceasta pentru
că până la împroprietăririle din 1864 nu existau în Băicoi proprietăţi agricole
ale sătenilor. Ei lucrau câte 40 de zile pe moşiile Cantacuzino.Mărgineanca,
Misleanca etc.

54

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAŞULUI BĂICOI – JUDEŢUL PRAHOVA

Prin 1857, la Băicoi funcţiona o fabrică producătoare de ulei de rapiţă,
care urma să scoată şi ulei de cânepă şi in („Anunţătorul român”, an IV, nr.
44/1857, p. 3).
Pe câmpul dintre Băicoi şi Floreşti are loc la 23 august 1859, manevra
generală a armatelor moldovene şi muntene reunite în tabăra de la Floreşti, cu
care prilej Alexandru Ioan Cuza preia comanda trupelor („Istoria României”,
p.321,1964).
În „Memorii”-le publicate în 1915 în „Convorbiri literare”, generalul
Th.Văcărescu consemna că aceeaşi Cleopatra „dăduse o largă ospitalitate
atât soldailor, cât şi ofiţerilor”, aflaţi în tabără, fapt pentru care Cuza se
consideră obligat să-i mulţumească personal.
În 1864, la Ţintea începe exploatarea petrolului prin sonde, până la acea
dată aceasta făcându-se cu ajutorul hecnei. La săparea puţurilor lucrau
„echipele de tarafi, compuse dintr-un maistru şi cinci lucrători. Se foloseau
ghionoaie, târnăcoape şi lopeţi, iar pământul se scotea cu hârdăul tras de un
lanţ ori sârmă... Când înceta erupţia, din cauza epuizării zăcămintelor de
gaze care se pierdeau în atmosferă, ţiţeiul se scotea cu ajutorul unui burdul
de piele, cu cerc la gură şi al hecnei”. Ori, în 1864, intervine sonda modernă,
sistem de exploatare care se va răspândi însă abia după 1882.
La 1 august 1884, Nae Coconea deschidea la Băicoi o „fabrică de gaz”
care producea anual 800 de hectolitri „petrol”, 600 hectolitri benzină, 100 hl.
„olei”, iar 1000 hl. Erau reziduuri. În 1898, Steaua Română înfiinţa societatea
Aurora, care construieşte o rafinărie la Băicoi. Pe la sfârşitul veacului XIX lua
fiinţă un atelier pentru instalat sonde.
În trecut, comuna (de atunci) Băicoi avea în componenţă, în afara satului
de reşedinţă, şi satele Cotoiu, Găgeni şi Tufeni. În perioada interbelică a
pierdut satul Găgeni. În 1948, Băicoiul a fost declarat oraş, iar la reorganizarea
administrativă din 1968, s-a unit cu comuna Ţintea, cu satele sale
aparţinătoare, formând actualul oraş.
Monumente
Biserica „Sf. Anton şi Sf. Împăraţi” ridicată de Celopatra Trubetzkoi
figurează în Lista monumentelor istorice la poziţia 2371. A fost construită între
1838 – 1845 (str. Unirii nr. 17) şi restaurată în 1922, pentru ca, în 1963 să fie
mistuită de un puternic incendiu şi transformată în ruine. Ctitora este cea care
l-a chemat la Băicoi să zugrăvească biserica pe Nicolae Grigorescu. Din
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incendiul din 1963, au fost salvate 12 icoane care reprezintă marile sărbători
religioase ale anului, pictate de Nicolae Grigorescu, alpturi de zugravul Niţă
Pârâianu.
Actuala Biserică „Sf. Împăraţi” – Hagica din Băcioi, construită în 1872,
păstrează în patrimoniul său următoarele piese realizate de N. Grigorescu:
icoana „Isus Hristos”, icoana „Sf. Matei”, icoana „Sf. Gheorghe”, icaoana
„Maicii Domnului”, icoana „Mântuitorului”, icoana „Sf. Împăraţi”, Panoul I
reprezentând „Buna vestire, Intrarea în Biserică şi Naşterea Maicii Domnului”,
Panoul II reprezentând „Adormirea Micii Domnului, Înălţarea şi Duminica
Floriilor”, Uşile de altar şi Prăznicarele.
În cartierul Dâmbu, mai există un lăcaş de închinăciune, din lemn
tencuit, Biserica Cioara, înălţată pe la 1790.
Un alt monument este bustul învăţătorului Stoica Alexandrescu,
amplasat în curtea Şcolii generale nr. 2 Băicoi, realizat de sculptorul ploieştean
Temistocle Vidali.
Monumentul eroilor din primul război mondial este situat pe strada
Independenţei, în cartieul Ţintea.

CAPITOLUL 2. FACTORI AI POTENŢIALULUI ECONOMIC
AI ORAŞULUI BĂICOI
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2.1. Resurse naturale
În subteranul oraşului Băicoi există unităţi stratigrafice de interes pentru
exploatări de substanţe minerale utile: sare, nisipuri, pietriş, dar cele mai
importante sunt depozitele deja exploatate de petrol şi gaze naturale.
2.2. Infrastructura
2.2.1. Infrastructură de transport
Principala cale de comunicaţie rutieră care străbate teritoriul oraşului
Băicoi, dar fără a trece prin intravilanul localităţii, este DN 1 Ploieşti – Braşov.
Oraşul este străbătut de la vest la est de drumul judeţean DJ 102B, care
se racordează în DN 1 Bucureşti – Braşov la km. 82, străbate localitatea şi se
intersectează cu DJ 102 Ploieşti – Slănic la Cantonul CF Găgeni, din această
arteră desprinzându-se o serie de străzi ce deservesc zonele de locuit.
De asemenea, din DJ 102B, se desprinde DC 6 spre satul Mislea, DC 7
spre satul Bordeni şi DC 8, spre cartierul Lilieşti. Pe această stradă se suprapune
traficul local sau de trnazit, strada fiind deosebit de aglomerată.
Străzile oraşului, care se desprind din DJ 102B au, în general, declivităţi
de circa 2 – 8%, în special pe latura de nord a oraşului.
Reţeaua stradală totală a localităţii este de circa 139 km şi cuprinde
străzi în mare parte de categoria III sau IV, din care aproximativ 68 km sunt
străzi asfaltate, restul fiind încă nemodernizate.
Pentru dezvoltarea corectă a localităţii este importantă dezvoltarea
sistemului rutier şi de circulaţie pietonală. Principalele caracteristici ale
drumurilor clasificate şi străzilor principale sunt sintetizate astfel:
- DN 1, în lungime de 15 km – stare bună
- DJ 215, DJ 100F, DJ 100E, în lungime de aproximativ 21,7 km – stare
mediocră
- DC 8A, DC 7 – 4,85 km – stare rea
- Străzi – 40,43 km – pietruit; 5,27 km – pământ.
Din datele furnizate la nivelul Primăriei Oraşului, în urma analizelor
specifice, s-a constatat că intersecţiile principale din ntravilan sunt
neamenajate crespunzător, iar traversările peste calea ferată la limita
teritoriului administrativ sunt la nivel.
57

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAŞULUI BĂICOI – JUDEŢUL PRAHOVA

Pe raza localităţii sunt amplasate următoarele poduri, podeţe şi pasaje:
- Pod peste Dâmbu Str. Dorobanţi, Băicoi – L 15 m – beton
- Pod peste Dâmbu, Str. Dâmbului, Băicoi – L 9 m, metal
- Pod peste Dâmbu, Str. Dâmbului, Băicoi – L 8 m – metal
- Pod Ţintea, str. Gladiolelor – Str. Violetelor – L 8 m – beton
- Pod Băicoi – Str. Dâmbului – Str. Dorobanţi – L 6 m – beton
- Pod Ţintea, str. Independenţei – L 12 m – beton
- Podeţ Băicoi – Str. Dumbrava Roşie – Str. Prundului – L 11.5 m –
metal
- Podeţ Băicoi – Str. Prundului – Str. Narciselor – L 11 m – metal
- Podeţ Băicoi, Str. Dumbrava Roşie, peste Dâmbu – L 11 m- metal
- Podeţ Băicoi – Str. Dâmbului – L 11 m – metal.
Oraşul nu este legat la reţeaua feroviară, dar teritoriul administrativ este
mărginit de două artere feroviare:
- Linia CF dublă, electrificată, Bucureşti – Braşov
- Linia CF Ploieşti – Plopeni
Calea ferată pe apartenenţă la:
- Magistrale: - II Bucureşti – Arad – Curtici
-III Bucureşti – Oradea – Episcopia Bihorului
-IV Bucureşti – Satu Mare – Halmeu, gara cea mai
apropiată fiind Floreşti, la cca. 4 km de oraş
- Pe linii locale:
- Ploieşti – Slănic – prin intermediul staţiei
Plopeni, la cca. 5 km de oraş.
2.2.2 Reţele de telecomunicaţii, comunicaţii date şi Internet
Reţeaua de telefonie fixă din oraş este reprezentată de Romtelecom, iar
reţeaua de telefonie mobilă este cea de la nivel naţional şi asigurată de:
Orange, Vodafone etc. Furnizorii de servicii de Internet sunt Cosmote,
Vodafone şi Orange.
La nivelul oraşului Băicoi, în toate cartierele, şcolile, grădiniţele,
cabinetele medicale, instituţiile publice şi primăria au acces la conexiuni de
Internet.
2.2.3 Infrastructura tehnico-edilitară a oraşului Băicoi
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Alimentarea cu apă potabilă
Oraşul Băicoi beneficiază de sistem de alimentare cu apă centralizat.
Capacitatea instalaţiilor de producere a apei potabile este de 2600 metri cubi
pe zi. Lungimea reţelei de alimentare şi cantitatea de apă potabilă distribuită
consumatorilor este redată de cifrele statistice obţinute de la INS:
Anul
Lungime
reţelei simple
de distribuţie
km
Anul
Cantitate apă
distribuită mii
m.c. total
Cantitate apă
distribuită mii
m.c. pentru uz
casnic

2009

2010

2011

2012

2013

116,5

125,7

125,7

125,7

125,7

2009

2010

2011

2012

2013

1027

1010

950

969

944

693

697

652

679

671

Sistemul centralizat de alimentare cu apă potabilă este însă
subdimensionat, doar o parte din locuitori beneficiind de acesta.
Conform dezvoltării actuale a oraşului şi ţinând cont de perspectivele de
dezvoltare din următorii 10 ani, necesarul de apă potabilă, inclisiv al celui
industrial, este următorul:
Qs.zi.ms = 10563 mc/zi = 122,6 l/s
Qs.zi.ma.c. = 11965 mc/zi =138,5 l/s
Qs.o.max. = 648 mc/h = 180 l/s.
Infrastructura sistemului de alimentare cu apă a beneficiat în ultimii ai
de investiţii, astfel încât o parte din reţelele de distribuţie, staţia de pompare
Băicoi şi o parte din conductele de aducţiune sunt reabilitate sau noi.
Din analiza efectuată asupra sistemului actual, s-a conturat o listă de
lucrări necesare în perioada următoare:
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- Extinderea reţelei de distribuţie.
- Continuarea lucrărilor de reabilitare a reţelei de distribuţie, prin
înlocuirea conductelor vechi din oţel cu unele noi.
- Înlocuirea conductei de pompare de la staţia de pompare de pe
str. Independenţei până la incidenţa cu tronsonul actual reabilitat
deja.
- Înlocuirea conductei de pompare a staţiei de apă Băicoi către
rezervorul de 5890 mc.
- Eventuala înlocuire a rezervorului de 5890 mc şi a celui din Tufeni
sau lucrări de reabilitare a acestora, pentru că în prezent se
confruntă cu probleme în ceea ce priveşte întreţinerea şi
igienizarea acestora.
Alimentarea cu energie electrică
Reţeaua electrică este prezentă în toate cartierele din oraş. Locuinţele,
dotările social-culturale şi tehnico-edilitare sunt alimentate cu energie
electrică din posturile trafo existente de tip aerian, prin reţele electrice de
distribuţie publică, realizate în majoritate pe stâlpi de beton.
Din punct de vedere funcţional, se constată că iluminatul public în
arterele de circulaţie este uneori necorespunzător, fie din lipsa corpurilor de
iluminat, fie din cauza întreţinerii necorespunzătoare a instalaţiilor.
Se doreşte remedierea branşamentelor uzate fizic şi moral care duc la
avarii în special în perioadele cu suprasarcină şi modernizarea –
eficientizarea reţelei publice de iluminat stradal.
De asemenea, prin actualizarea planului urbanistic, s-a propus
extinderea intravilanului, iar amenajarea de zone de mică industrie, balneare
şi extinderea zonelor nou construite. Toate acestea necesită extinderea reţelei
de alimentare cu energie electrică, prin reţele aeriene sau subterane de joasă
tensiune, ce vor fi racordate la sistemul energetic allocalităţii.
Alimentarea cu gaze
Oraşul Băicoi beneficiază în prezent de sistem centralizat de distribuţie
a gazelor naturale în toate cartierele. Gazele naturale sunt utilizate pentru
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prepararea hranei, pentru prepararea apei calde menajere şi pentru
consumuri tehnologice pe tot timpul anului, dar şi pentru încălzirea clădirilor
în timpul sezonului rece.
Lungimea totală a conductelor de distribuţie a gazelor naturale este de
112 km, din datele furnizare de Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova. În
anul 2013, cantitatea distribuită a fost de 12305 mii mc, din care 7051 mii mc
pentru uz casnic.
Datele statistice arată, comparativ, astfel:
Anul
Lungime
reţelei simple
de distribuţie
km
Anul
Cantitate gaze
distribuită mii
m.c. total
Cantitate gaze
distribuită mii
m.c. pentru uz
casnic

2009

2010

2011

2012

2013

111,3

111,7

111,7

112

112

2009

2010

2011

2012

2013

10013

11348

12176

12131

12305

7448

7651

7479

7046

7051

Reţeaua de distribuţie a gazelor naturale fiind bine structurată şi
recent reabilitată, nu necesită alte lucrări decât acelea de eventuală
extindere în zonele propuse a fi introduse în intravilan şi în care se vor
extinde construcţiile.
Canalizare
Oraşul Băicoi este deservit de instalaţie de canalizare, însă nu este
acoperită întreaga arie a localităţii.
Din datele furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică, lungimea totală
simplă a conductelor de canalizare este de 16 km.
Debitul de ape uzate menajere, calculat conform STAS 1343/1195, este:
Quz.zi = 8450 mc/zi = 97,8 l/s
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Quz.zi.max = 9572 mc/zi = 110 l/s
Quz.max.oră = 518 mc/h = 144 l/s.
Având în vedere gradul de dezvoltare propus şi sporirea echipării
hidroedilitare pentru eliminarea surselor actuale de poluare este necesară
introducerea unui sistem performant de canalizare. Administraţia locală îşi
propune:
- Realizarea unui colector menajer paralel cu cel existent pe toată
suprafaţa localităţii până la staţia de epurare existentă.
- Extinderea reţelei de canalizare pe toate străzile care beneficiază
de reţele de alimentare cu apă şi o dată cu acestea, desfiinţarea
tuturor descărcărilor accidentale în pârâul Dâmbu.
- Extinderea reţelei de epurare existentă.
Locuinţe
La nivelul oraşului Băicoi, datele centralizate au arătat că la sfârşitul
anului 2013 pe raza localităţii erau 6995 de locuinţe.
Din totalul locuinţelor centralizate la nivelul oraşului, 16 sunt în
proprietatea statului, restul aflându-se în proprietate privată.
Tabel
Situaţie locuinţe / construcţii noi
2009

2010

2011

2012

2013

6801
88
6713
39

6834
88
6746
46

6935
17
6918
36

6960
16
6944
25

6995
16
6979
35

Locuinţe terminate din fonduri private

39

46

36

25

35

Autorizaţii de construire eliberate
pentru clădiri rezidenţiale – nr.
Autorizaţii de construire eliberate
pentru clădiri rezidenţiale – m.p.

63

43

28

28

40

11996

7230

4766

4186

6496

Locuinţe existente total
Locuinţe în proprietate publică
Locuinţe în proprietate privată
Locuinţe terminate total
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Autorizaţii de construire eliberate
pentru hoteluri, clădiri similare – nr.
Autorizaţii de construire eliberate
pentru hoteluri, clădiri similare – m.p.
Autorizaţii de construire eliberate
pentru clădiri comerţ – nr.
Autorizaţii de construire eliberate
pentru clădiri comerţ – m.p.
Autorizaţii de construire eliberate
pentru alte clădiri– nr.
Autorizaţii de construire eliberate
pentrualte clădiri– m.p.

1

-

-

-

-

2130

-

-

-

-

5

5

2

2

3

374

174

963

200

120

18

14

16

9

20

2884

2826

4662

7239

12814

Având în vedere că fondul locuibil este în creştere constantă în ultimii
ani, se apreciază că populaţia va continua îmbunătăţirea nivelului de confort
al locuinţelor existente prin reparare, consolidare, modernizare, extinderi ale
spaţiului locuibil, dar şi extinderea reţelelor utilitare.
2.2.4. Infrastructura educaţională în oraşul Băicoi
În oraşul Băicoi funcţionează 11 unităţi de învăţământ:
- 5 şcoli generale
- 1 liceu
- 6 grădiniţe.
Distribuţia lor teritoariale este urmptoarea:
- Grup Şcolar „Constantin Cantacuzino” – str. Republicii
- Şcoala Generală nr. 2 – str. Unirii
- Şcoala Generală nr. 3 – Lilieşti – str. Progresului
- Şcoala Generală nr. 4 – Ţintea – str. Independenţei
- Şcoala Dâmbu – str. Dumbrava Roşie
- Şcoala Tufeni – Popa Şapcă
- Grădiniţa nr. 1 – str. Unirii
- Grădiniţa Lilieşti – str. Independenţei
- Grădiniţa Tufeni – str. N.Bălcescu
- Grădiniţa Dâmbu – str. Dorobanţi
- Grădiniţa Ţintea – str. Independenţei
- Grădiniţa Eden – Str. Oltului
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În ceea ce priveşte populaţia şcolară, situaţia este următoarea:
Tabel
Populaţie şcolară în oraşul Băicoi
Denumire
Total
Grădiniţe
Primar şi gimnazial
din care:
primar
gimnazial
Liceal

2009
2258
538
1257

2010
2179
512
1205

2011
2184
552
1167

2012
2212
454
1325

2013
2196
454
1339

611
646
463

566
639
462

588
579
465

745
580
433

763
576
403

Numărul copiilor care merg la grădiniţă este uşor oscilant, iar în ultimii
doi ani este în scădere. Numărul elevilor care urmează învăţământul primar
este în creştere, în fiecare an, iar al celor din cel gimnazial, în scădere, de la an
la an, ca şi cel al liceenilor.
În ceea ce priveşte ponderea elevilor în populaţia comunei, aceasta este
reprezentată în situaţia de mai jos:
Tabel
Ponderea elevilor în populaţia oraşului Băicoi

Denumire
Grădiniţe
Primar
Gimnazial
Liceal

2009
2,73%
3,11%
3,28%
2,35%

2010
2,61%
2,88%
3,25%
2,35%

2011
2,82%
3,01%
2,96%
2,38%

2012
2,33%
3,84%
2,99%
2,23%

2013
2,36%
3,96%
2,99%
2,09%

2012
24

2013
26

Din toţi copiii care urmează o formă de învăţământ în cadrul oraşului
Băicoi, cea mai mare pondere au avut-o în primii ani analizaţi cei care urmează
învăţământul primar, iar numărul elevilor înscrişi la cursurile preşcolare,
gimnaziale şi liceale au scăzut în ultimii ani.
Tabel
Personalul didactic la unităţile şcolare din oraşul Băicoi

Denumire
Înv. preşcolar

2009
18

2010
18

2011
21
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Înv. primar
Înv. gimnazial
Înv. Liceal
TOTAL

33
52
27
130

30
51
29
128

27
50
30
128

36
48
28
136

39
47
25
137

2012
54
11
4
1

2013
55
12
4
1

Grafic personalul didactic din oraşul Băicoi

Prescolar
Primar
Gimnazial
Liceal

Tabel
Evoluţia numărului sălilor de clasă în oraşul Băicoi:
Săli de clasă
Laboratoare şcolare
Săli gimnastică
Ateliere şcolare

2009
49
9
4
2

2010
49
9
4
1

2011
50
11
4
1

Numărul sălilor de clasă a crescut începând din 2011, ca şi laboratoarele
şcolare.
Tabel
Absolvenţi pe niveluri de educaţie

Denumire
Înv. gimnazial
Înv. liceal
TOTAL

2010
166
125
291

2011
132
45
177

Tabel

Biblioteci în oraşul Băicoi
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Denumire
Biblioteci total
Bibliotecă publică

2009
6
1

2010
6
1

2011
6
1

2012
6
1

2013
6
1

În oraş funcţionează o bibliotecă publică şi un total, incluzând
bibliotecile şcolare, de şase biblioteci, cu un număr de 53.547 volume şi 3934
cititori, în anul 2013, aceştia din urmă totalizând 15505 de volume eliberate.
Biblioteca publică este deservită de un angajat bibliotecar.
Cultură şi artă
În oraş, funcţionează o Casă de Cultură în cartierul Lilieşti, iar în zona
Schelei, Clubul Sindicatelor Schelei Băicoi.
2.2.5. Infrastructura sanitară
Infrastructura sanitară a oraşului Băicoi este sintetizată în tabelul
următor:
Unităţi sanitare
Spitale
Ambulatorii
integrate spitalului
Cabinete medicale
medicina generala
Cabinete medicale
scolare
Cabinete medicale
de familie
Cabinete medicale
de familie
Cabinete
stomatologie
Cabinete
stomatologie

Forma de
proprietate
publica
publica

2009

2010

2011

2012

2013

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

privata

1

1

1

1

1

publica

1

1

1

1

1

publica

6

6

8

8

8

privata

1

1

1

1

1

publica

5

3

3

3

-

privata

3

3

3

3

5
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Cabinetele
medicale de
specialitate
Farmacii

privata

2

2

1

1

1

publica

1

1

1

1

1

Farmacii

privata

4

5

5

5

5

Puncte
farmaceutice
Laboratoare
medicale
Laboratoare
tehnică dentară

privata

-

-

1

1

1

publica

2

2

3

3

3

privata

6

6

7

7

7

De asemenea, pe raza localităţii funcţionează şi un dispensar veterinar.
Personalul medical este format din:
2009

2010

2011

2012

2013

Medici

Forma de
proprietate
unitate
medicala
publica

26

24

25

27

28

Medici

privata

3

6

2

3

3

Din total medici:
Medici de familie
Din total medici:
Medici de familie
Stomatologi

publica

8

6

8

8

8

privata

1

1

1

1

1

publica

5

6

5

2

-

Stomatologi

privata

3

3

3

8

11

Farmacişti

publica

1

1

1

1

1

Farmacişti

privata

5

5

5

5

5

Personal mediu sanitar

publica

70

59

69

68

68

Personal mediu sanitar

privata

13

16

14

21

21

Categorii de cadre
medicale

2.2.6. Instituţii publice şi obiective de utilitate publică
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Administraţie:
- Primăria şi Consiliul Local al Oraşului Băicoi
- Serviciul Taxe şi Impozite Băicoi
- Circumscripţia Fiscală Băicoi
- Trezoreria Băicoi
- Sectorul de Gospodărie Locală Băicoi
- Servicul Evidenţa Populaţiei Băicoi
- Poliţia Băicoi
- Poliţia Locală Băicoi
- Secţia Jandarmi
- PTTR Băicoi
- Casa de Cultură
- Bibllioteca Orăşenească
Financiar – bancar:
- Banca Comercială Română
- Centrul de Asigurări
- Banca Română de Dezvoltare
- Banca Transilvania
- Raiffeisen Bank
- CEC
Învăţământ:
- Liceul „Constantin Cantacuzino”
- Şcoala nr. 2 Băicoi
- Şcoala nr. 3 Lilieşti
- Şcoala nr. 4 Ţintea
- Şcoala Dâmbu
- Şcoala Tufeni
- Grădiniţa nr. 1 Băicoi
- Grădiniţa Lilieşti
- Grădinţa Tufeni
- Grădiniţa Dâmbu
- Grădiniţa Ţintea
- Grădiniţa Eden Băicoi
Cultură – social:
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- Casa de Cultură
- Complexul de Servicii Comunitare „Raza de soare”
- Centrul de Plasament Copii
- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Lilieşti
Sănătate:
- Spitalul Orăşenesc Băicoi
- Serviciul de Ambulanţă Băicoi
- Cabinete Medicale Individuale:
- dr. Alexe Iuliana
- dr. Corneanu Gh.
- dr. Daniela Ossebi
- dr. Angelica Savu
- dr. Dorina Drilea
- dr. TaniaGeorgescu
- dr. Şerban Voinescu
- dr. Daniela Mărgăritescu
- dr. Iosefina Stan
- dr. Lorena Pîrvu
- dr. Natalia Ştefănica
- dr. Ştefan Elena
- dr. Elena Manta
- Farmacii (Andrefarm, Novosimfarm, Profesional Farma)
Religie – culte:
- Casă de rugăciune
- Biserica "Sf. Împăraţi"
- Biserica "Sf. Nicolae şi Ilie"
- Biserica "Sfânta Treime"
- Casa de rugăciune "Băicoi"
- Biserica „Hagica”
- Biserica „Duminica Tuturor Sfinţilor”
- Biserica „Sf. Nicolae”
- Biserica „Naşterea Domnului”
- Biserica „Cioara”
- Biserica „Popasul Călătorului”.
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- evanghelic
- ortodox
- ortodox
- baptist
- adventist de ziua şaptea
- ortodox
- ortodox
- ortodox
- ortodox
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CAPITOLUL 3. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ÎN ANSAMBLU
Pentru a proiecta strategia de dezvoltare pentru următoarea perioadă
este necesar să înţelegem cadrul de dezvoltare în ansamblu, la nivel naţional.
70

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAŞULUI BĂICOI – JUDEŢUL PRAHOVA

Raportul Strategic Naţional, elaborat în 2012, este sursa de la care s-a plecat
pentru acest obiectiv.
În perioada 2009-2012, produsul intern brut al României a cunoscut o
evoluţie oscilantă. După înregistrarea unui ritm mediu anual de creştere de
+7,2% în perioada 2006-2008, a urmat o cădere abruptă în 2009 cu -6,6%, anul
2010 consemnând din nou o diminuare cu -1,6%. Tendinţa s-a inversat
începând cu 2011 când PIB a cunoscut o creştere de +2,5% urmată pe primele
două trimestre ale anului 2012 de un avans de +0,3% în trimestrul I şi +1,1% în
cel de al doilea.
Factorul determinant care a contribuit la scăderea drastică a PIB în 2009
a fost diminuarea cererii interne cu -12%, ceea ce a antrenat şi o reducere cu 20,5% a importului de bunuri şi servicii. În perioada 2009-2011 investiţiile au
scăzut substanţial, formarea brută de capital fix înregistrând un declin de 9,2%. În ceea ce priveşte consumul final, ritmul mediu anual de scădere în
intervalul de timp menţionat a fost de -2,85%.
Evoluţia produsului intern brut

- modificări procentuale faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Cererea
12,9
internă,
din
care:
Consum privat 12,7

14,2

7,3

-12,0

-1,5

3,1

Trim
2012
1,2

11,9

9,0
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-0,4

1,3

0,5

2,2
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guvernamental
Formarea
brută
de
capital fix
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de
bunuri
şi
servicii
Import
de
bunuri
şi
servicii

-4,1

- 0,1

7,2

3,1

-4,4

-3,5

-1,2

-2,4

19,9

30,3

15,6

-28,1

-2,1

6,3

12,2

15,5

10,4

7,8

8,3

-6,4

14,0

9,9

-2,2

-0,5

22,6

27,3

7,9

-20,5
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10,5

-0,3

0,2
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PIB

7,9

6,3

7,3

-6,6

-1,6

2,5

0,3

1,1

Industrie

7,2

5,4

1,9

-1,4

4,8

5,0

-0,2

0,3

Agricultură

3,4

-15,3

20,7

-3,3

-6,3

11,3

4,0

-1,6

Construcţii

23,4

33,9

26,2

-9,9

-7,3

2,7

0,0

3,6

Servicii

6,8

7,0

5,4

-7,4

-2,3

-0,1

-1,3

0,1

Sursa: INS

În perioada 2009-2011, valoarea adăugată brută din sectorul
construcţiilor a înregistrat o scădere medie anuală de -5%, determinată, în
parte, de stoparea investiţiilor imobiliare şi, pe de altă parte, de limitarea sau
lansarea cu întârziere a investiţiilor publice în domeniul construcţiilor de
infrastructură. În aceeaşi perioadă, şi sectorul serviciilor a cunoscut un declin
major, cel mai accentuat înregistrându-se în 2009, media anuală a perioadei
fiind de -3,3%. O evoluţie pozitivă a fost consemnată în industrie, care în
intervalul 2009-2011, a reuşit o revenire cu un ritm mediu anual de creştere
de +2,8%. Agricultura, puternic dependentă de factorii climatici, a cunoscut doi
ani, 2009 şi 2010, de scădere cu o medie de -4,8% recuperată în anul 2011,
excepţional din punct de vedere meteorologic în care s-a înregistrat o creştere
cu +11,3% faţă de anul anterior rezultând în ansamblul perioadei 2009-2011 o
creştere medie anuală de +0.3%.
În perioada 2009-2011, comerţul exterior de bunuri a înregistrat un
avans semnificativ, pe fundalul scăderii PIB, cu o medie anuală de +2%. Astfel,
în anul 2009, atât exporturile, cât şi importurile de bunuri au consemnat o
evoluţie negativă faţă de anul anterior. Începând cu anul 2010 această
tendinţă s-a schimbat radical, valoarea exporturilor crescând constant în
ultimii trei ani chiar dacă, în prima parte a anului curent, avansul a încetinit din
cauza persistenţei crizei în zona Euro, principala regiune de export a României
(71% din valoarea exportului României şi 72,7% din importuri, în anul 2011).
La rezultatele pozitive înregistrate de exportatori a contribuit şi deprecierea
monedei naţionale cu circa 13,4%, în perioada 2009-30 iunie 2012 comparativ
cu anul 2008, situaţie care a determinat şi reducerea substanţială a deficitului
de cont curent.
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Comerţul exterior de bunuri
Modificări procentuale faţă de 2007
aceeaşi perioadă din anul
precedent (%)
Export de bunuri
14,3

2008

2009

2010

2011

2012

14,1

-13,8

28,5

21,2

0,9

Import de bunuri

11,5

-31,9

20,3

17,2

1,0

26,0

Deficitul de cont current, % din -13,4
-11,6
-4,2
-4,4
-4,3
3,9
PIB
RON/EUR
Curs de schimb mediu anual
3,3373 3,6827 4,2373 4,2099 4,2379 4,3888
Curs infoeuro

3,3325 3,6657 4,2151 4,2150 4,2281 4,3708

Notă: modificările procentuale s-au calculat pe baza valorilor exprimate în euro.
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, BNR, Comisia Europeană

Deficitul de cont curent a fost în anul 2009, cu aproximativ 70% mai
redus faţă de 2008 din cauza, în principal, a reducerii semnificative a
importurilor de bunuri şi servicii, ajungând astfel în 2009 la -4,2% din PIB. În
2010, acest indicator a înregistrat o creştere de 11,7% faţă de anul anterior,
pentru ca în 2011 avansul să încetinească la 8,1%, determinând practic o
stagnare a deficitului la -4,3%. În primul semestru al anului 2012, deficitul de
cont curent a înregistrat o reducere semnificativă faţă de aceeaşi perioadă a
anului anterior (-35%), ajungând la 3,9% din PIB.
În perioada 2009-2011, rata de ocupare (conform BIM) a înregistrat o
evoluţie oscilantă în timp ce şomajul a fost în continuă scădere. În 2009, din
totalul populaţiei cu vârste cuprinse între 15 şi 64 de ani şi apte de muncă, doar
58,6% figurau în categoria persoanelor ocupate, timp în care rata şomajului
era de 6,9%. În 2011, rata de ocupare a scăzut la 58,5% iar rata şomajului a
crescut la 7,4%. Per total, piaţa forţei de muncă la nivelul ţării s-a caracterizat,
în semestrul I al anului 2012, printr-o rată de ocupare de 59% şi o rată a
şomajului de 7,2% plasându-se în continuare sub media UE de 10,4%.
Per total, piaţa forţei de muncă la nivelul ţării s-a caracterizat, în 2012, printro rată de ocupare de 59% şi un nivel al şomajului de 7,2%.
În legătură directă cu rata de ocupare se află vârsta medie de pensionare
care în România înregistrează un nivel foarte scăzut. În anul 2011, aceasta era
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de 56,1 ani în timp ce limita prevăzută de lege a fost pentru bărbaţi de 65 de
ani şi respectiv 63 de ani pentru femei.
Spre comparaţie, în Polonia populaţia se retrage de pe piaţa forţei de
muncă la o vârstă medie de 59,3 de ani în condiţiile în care are aceleaşi limite
legale.
Rata şomajului înregistrat a fost de 7,8% la sfârşitul anului 2009 scăzând
la 7% în 2010 şi 5,2% în 2011. În anul 2012, rata şomajului înregistrat a
continuat să scadă ajungând la 4,6% la sfârşitul lunii iunie (nivel apropiat de
4,4% înregistrat în decembrie 2008).
În perioada 2009-2011, preţurile de consum s-au majorat cu un ritm
mediu anual de +5,8%. În această perioadă, preţurile mărfurilor alimentare au
crescut în medie cu +3,9%, cele ale mărfurilor nealimentare cu +7,4% iar în
cazul serviciilor preţurile s-au majorat cu +6,1%. În primul semestru al anului
2012, preţurile de consum au crescut cu +2,2% faţă de perioada similară a
anului anterior. Defalcat pe categorii ale principalelor ramuri economice,
mărfurile alimentare au înregistrat scaderi ale preţurilor de până la -1,1% iar
la cele nealimentare preţurile s-au majorat cu +3,6%. Tendinţa de creştere s-a
menţinut şi în cazul serviciilor, tarifele acestora au avansat cu +5,5%.
Conform Ministerului Finanţelor Publice, deficitul bugetar general
consolidat al României a înregistrat o tendinţă de scădere. Ca pondere în PIB,
deficitul bugetar a fost de 9% în anul 2009, a scăzut la 6,8% în 2010 ajungând
la o valoare de 5,5% în anul 2011.
Pentru a preîntâmpina deteriorarea situaţiei economice şi finan-ciare, în
anul 2009, autorităţile române au agreat un pachet financiar pe o perioadă de
2 ani cu Fondul Monetar Internaţional, Uniunea Europeană şi alte instituţii
financiare internaţionale (BIRD, BEI, BERD) în valoare de 19,95 mld. euro,
obiectivul acestuia fiind asigurarea stabilităţii macroeco-nomice în condiţiile
crizei economice internaţionale. În cadrul acestui pachet de finanţare externă,
BEI şi BERD au contribuit cu 1 mld. de euro pentru susţinerea sectorului privat.
La data de 10 martie 2011, autorităţile române au solicitat finalizarea
anticipată a Acordului Stand-by cu Fondul Monetar Internaţional şi aprobarea
simultană a unui nou Acord Stand-By de tip preventiv, cu durata de 24 luni
(aprobat în 25 martie 2011), în valoare de 3.090,6 mil. DST (aproximativ 3,5
mld. euro).
Complementar sprijinului FMI, pe 12 mai 2011, Consiliul UE a aprobat
alocarea pentru România a unei asistenţe financiare de tip preventiv, pe
termen mediu de până la 1,4 mld. euro, aceasta fiind condiţionată de
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implementarea unui program complex de politici economice, concentrat în
special pe măsuri de reformă structurală care vizează îmbunătăţirea pieţei
muncii şi a produselor, precum şi majorarea rezistenţei şi potenţialului de
creştere al economiei româneşti.
În scopul accesării împrumuturilor acordate în principal de FMI şi UE,
România s-a angajat să menţină deficitul bugetar în anumite limite prin
implementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor publice ca de exemplu
diminuarea salariilor şi a numărului angajaţilor din administraţia publică,
introducerea grilei unice de salarizare a funcţionarilor publici, eliminarea
subvenţiilor de la bugetul de stat acordate pentru încălzirea locuinţelor,
eficientizarea sistemului ajutoarelor pentru populaţia defavorizată,
recalcularea pensiilor speciale, limitarea pensionărilor anticipate, utilizarea
eficientă şi îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor UE etc.
Ponderea veniturilor, cheltuielilor bugetare
şi a deficitului bugetar în PIB

- % din PIB -

2005 2006 2007 2008

Venituri bugetare 32,4
Cheltuieli bugetare 33,6
Deficit public
-1,2

33,3
35,5
-2,2

35,3
38,2
-2,9

33,6
39,3
-5,7

2009

2010

2011

2012

32,1
41,1
-9,0

33,3
40,1
-6,8

32,3
37,9
-5,5

35,8
38,5
-2,7

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice

În perioada 2009-2011, tendinţa veniturilor bugetare a fost de continuă
creştere, de la 32% în PIB în 2009, la 32,9% în PIB în 2011. În schimb, cheltuielile
bugetare au înregistrat o evoluţie oscilantă. Ponderea acestora în PIB a crescut
de la 39,4% în 2009 la 39,5% în 2010 (pe fundalul diminuării PIB) pentru ca în
2011, o dată cu implementarea reformelor structurale agreate cu UE şi FMI,
cheltuielile publice să scadă la 37,9% din PIB.
La sfârşitul anului 2011, datoria guvernamentală calculată conform
metodologiei UE, a fost de 33,4% din PIB (193,14 mld. lei), România având unul
dintre cele mai mici niveluri de îndatorare ca procent în PIB din UE după
Estonia (6,1%), Bulgaria (16,3%) şi Luxemburg (18,3%). În ansamblul perioadei
2009-2011, tendinţa datoriei guvernamentale a fost de creştere accentuată,
înregistrând unul dintre cele mai mari avansuri la nivelul Uniuni Europene.
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Strategia fiscal-bugetară în perioada 2009-2012 a urmărit refacerea
credibilităţii şi stabilităţii finanţelor publice pe termen scurt şi mediu, prin
promovarea unei combinaţii de măsuri coerente menite să conducă la o
limitare a deficitelor bugetare, la o diminuare a nevoii nete de finanţare a
sectorului guvernamental, în condiţiile eficientizării alocării resurselor, o
pondere importantă fiind dedicată investiţiilor publice.
În ceea ce priveşte politica fiscală, viziunea Guvernului s-a centrat pe
asigurarea unui mediu stimulativ şi nediscriminatoriu, concentrându-se în
acelaşi timp pe măsuri de consolidare a transparenţei, stabilităţii şi
predictibilităţii sale. În plus, dezvoltarea sustenabilă a finanţelor publice are o
importanţă primordială ţinând cont de perspectivele demografice
nefavorabile. Consolidarea bazei de impozitare şi a modului de aşezare a
impozitelor şi taxelor este în continuare esenţială pentru asigurarea resurselor
necesare dezvoltării economice şi îndeplinirii sarcinilor statului şi a
angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al UE.
Consecinţa este că România are un risc fiscal (indicatorul se situează la 0,54
puncte) apropiat de media Uniunii Europene (0,51 puncte).
Cu toate acestea, criza economică a impus concentrarea eforturilor de
politică publică spre implementarea unui set de măsuri anti-criză, coroborat
cu condiţionalităţile impuse prin memorandumurile de finanţare externă
încheiate cu FMI/CE/BM. Pachetul de măsuri adoptat şi aplicat în perioada
2010-2012, deşi a presupus eforturi fără precedent, pare să fi blocat economia
pe o creştere redusă, care nu este de natură să conducă la recuperarea
rămânerilor în urmă, la creşterea şi dezvoltarea durabilă a ţării. Acesta este şi
motivul pentru care, în prezent, se lucrează la un nou model de creştere
economică („creştere incluzivă”) care să creeze locuri de muncă cu valoare
adăugată şi un grad mai înalt de ocupare.
Faţă de contextul analizei macro-economice a CSNR 2007-2013, care
evidenţia o evoluţie pozitivă a creşterii economice şi a climatului socioeconomic general, identificând o posibilitate limitată de intervenţie a unor
factori externi perturbatori, numai evoluţia socio-economică reală din 2007 şi
începutul anului 2008 s-a înscris în tendinţele previzionate la momentul
stabilirii priorităţilor strategice, în timp ce perioada 2009-2012 a fost din ce în
ce mai afectată de efectele crizei financiare şi economice globale, deteriorarea
mediului economic şi financiar internaţional fiind încă în desfăşurare.
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Competitivitatea economiei româneşti
Criza economică severă din perioada 2009-2012, manifestată prin
scăderea cererii, condiţii mai restrictive de creditare din partea băncilor, lipsa
acută de lichidităţi, a afectat semnificativ mediul de afaceri. Pricipalele pârghii,
susceptibile a stimula creşterea competitivităţii economice şi anume, pe de o
parte, investiţiile în CDI şi TIC şi, pe de altă parte, atitudinea antreprenorilor şi
apetitul lor la risc, au fost puternic confruntate cu efectele dure ale crizei
economico-financiare.
Potrivit Raportului Global al Competitivităţii 2012-2013 realizat de
World Economic Forum, România se află pe locul 78 din 144 de ţări. La nivelul
UE, România a reuşit să depăşească o singură ţară, respectiv Grecia, puternic
afectată de criza economică declanşată în anul 2008. Conform raportului
menţionat, economia românească înregistrează rezultate mai bune la capitolul
eficienţă (pe locul 64 în lume) şi mai slabe în ceea ce priveşte inovaţia (poziţia
106 în lume).
Capitalul uman / Părăsirea timpurie a şcolii
Rata de abandon timpuriu al şcolii a înregistrat o tendinţă de scădere
uşoară de la 23% în 2002 la 17,5% în 2011 (cu 4 pp mai ridicat decât media UE).
Acest fenomen înregistrează şi o diferenţă de gen, el fiind mai pronunţat
pentru populaţia masculină, 18,5% în 2011, decât pentru cea feminină care în
acelaşi an a fost de 16,6%.
Formarea continuă
Dintre statele membre UE, România se află pe locul al doilea după
Bulgaria în ierarhia ţărilor cu cele mai scăzute valori ale indicatorului ce
măsoară învăţarea pe tot parcursul vieţii (Life Long Learning), respectiv 1,6%
în anul 2011 pentru grupa de vârstă 25-64 de ani.
Pentru comparaţie, în acelaşi an, Bulgaria a înregistrat o valoare de 1,2%
în timp ce în Danemarca indicatorul de învăţare pe tot parcursul vieţii a fost de
32,3%, cel mai ridicat nivel din UE.
Egalitatea de şanse
Conform unui studiu realizat în 2011 de către Banca Mondială, România
înregistrează un indice al diferenţei salariale dintre bărbaţi şi femei de 10% în
timp ce la nivelul UE media este de 17,5%.
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În ceea ce priveşte integrarea femeilor pe piaţa muncii, în cadrul
cursurilor de formare profesională organizate de ANOFM, ponderea femeilor
în totalul participanţilor a fost în continuă scădere.
Astfel, în 2009 nivelul înregistrat a fost de 58,9%, ajungând în 2011 la
56,9%. De asemenea, numărul persoanelor cu dizabilităţi care au participat la
astfel de programe a fost de 283 în 2011 şi reducându-se la 32 de persoane pe
parcursul primelor luni ale anului 2012.
Ocupare şi şomaj
În perioada 2009-2011 rata de activitate a persoanelor în vârstă de
muncă (15-64 ani) nu a înregistrat fluctuaţii considerabile, situându-se în jurul
valorii de 63%. În cel de al doilea trimestru al anului 2012, acest indicator a
cresut până la 64,6%.
Rata de ocupare a înregistrat, în perioada menţionată, o evoluţie
oscilantă. Astfel, în 2009 valoarea a fost de 58,6%, în anul 2010 a crescut cu
0,2 puncte procentuale urmând ca în 2011 să scadă la 58,5%. În 2012,
trimestrul II, rata de ocupare s-a majorat, ajungând la un nivel de 60%.
În perioada 2009-2011, rata şomajului a crescut de la 6,29% în 2009, la
7,61% în 2010 pentru ca în 2011 să scadă la 5,32%. În primul semestru al anului
2012 scăderea a continuat ajungând la o medie de 4,99%.
În ceea ce priveşte nivelul de trai al persoanelor ocupate, dintre ţările
UE, România a avut în 2011 cea mai ridicată rată a sărăciei pentru populaţia
din acest segment, respectiv 19%, nivel mai ridicat decât cel din anul 2010
(17,3%) sau 2009 (17,9%).
Spre comparaţie, în acelaşi an 2011, România a fost urmată de Spania
cu 12,3% şi de Grecia cu 11,9%, media UE fiind de 8,7%.
Incluziune socială
Barometrul de incluziune socială a arătat faptul că, în 2012, tinerii şi
persoanele peste 45 de ani întâmpinau cele mai mari greutăţi în găsirea unui
loc de muncă. Din cauza constrângerilor bugetare, măsurile active pentru
ocuparea forţei de muncă, nu au fost finanţate în 2009 şi au fost amânate sau
doar parţial finanţate din 2010. Drept răspuns, tinerii pleacă (sau intenţionează
să plece) în străinătate, iar populaţia de peste 45 de ani recurge la agricultura
de subzistenţă (atunci când este posibil). Comisia Europeană a comunicat că,
la începutul anului 2010, 2,1 mil. de români lucrau în alte state membre ale UE.
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Din studiul menţionat anterior, rezultă şi faptul că populaţia de etnie
romă prezintă cel mai ridicat risc de excludere socială. Aceasta are acces inegal
la educaţie, la piaţa muncii, la servicii sociale şi de sănătate. În cazul
persoanelor de etnie romă, numai 55% dintre romii angajaţi nu aveau un
contract de muncă şi 45% deţineau doar slujbe ocazionale sau temporare (faţă
de 5% dintre români).
Aspecte regionale
Cel mai important indicator de analiză al disparităţilor regionale,
PIB/locuitor la nivel teritorial, a înregistrat o evoluţie asemănătoare celei
naţionale.
Astfel, în perioada 2009-2012, la nivelul fiecărei regiuni s-a manifestat,
într-un ritm lent, o continuă creştere. În 2011, regiunea care a deţinut cea mai
ridicată rată de creştere faţă de anul anterior a fost Centru cu o modificare de
13,08% în condiţiile în care în Bucureşti-Ilfov majorarea a fost de doar 8,08%.
PIB/locuitor a crescut continuu din 2004 până în 2009, an în care,
datorită crizei financiare şi economice mondiale, a înregistrat o scădere în
majoritatea regiunilor de dezvoltare.
În 2010 situaţia s-a îmbunătăţit, toate regiunile înregistrând uşoare
creşteri. Pentru 2012, prognozele mai optimiste de la începutul anului au fost
revizuite în jos, ca urmare a secetei severe care a afectat producţia agricolă şi
a crizei profunde care se manifestă în zona Euro, estimându-se o stagnare a
economiei la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare.
Indicele de disparitate regională, calculat ca raport dintre regiunea cea
mai dezvoltată (Bucureşti-Ilfov) şi cea mai puţin dezvoltată (Nord-Est) în
termeni de PIB/locuitor, consemnează o evoluţie oscilantă pe parcursul
perioadei 2009-2012, o creştere de la 3,76 în anul 2009 la 3,89 în 2010 urmată
de o scădere la 3,74 în 2011.
La sfârşitul anului 2009, investiţiile străine directe se concentrau în
proporţie de 63,42% în regiunea Bucureşti-Ilfov, cu 9.665 euro pe locuitor, de
aproape 4,16 ori mai ridicat decât media naţională. La polul opus se afla
Regiunea Nord-Est cu numai 1,95% din totalul ISD.
În 2011 repartiţia ISD/loc la nivel teritorial, nu s-a modificat semnificativ
faţă de 2009. Se constată totuşi o uşoară scădere a ponderii ISD în Regiunea
Bucureşti-Ilfov în favoarea celorlalte regiuni care înregistrează mici creşteri.
79

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAŞULUI BĂICOI – JUDEŢUL PRAHOVA

Cu privire la rata şomajului, în 2009, toate regiunile de dezvoltare din
România cu excepţia Bucureşti-Ilfov, înregistrau valori superioare mediei
naţionale, situaţie care în 2011 s-a modificat uşor, regiunile Nord-Vest, Sud şi
Vest alăturându-se regiunii Bucureşti-Ilfov cu valori sub media naţională.
Referitor la rata de ocupare, în perioada 2009-2011, cea mai mare pondere a
fost înregistrată în regiunea Bucureşti-Ilfov (63,8% în 2009, 64,3% în 2010,
respectiv 64,7% în 2011).
Deosebiri între regiunile ţării se înregistrează şi în ceea ce priveşte
spiritul antreprenorial, măsurat prin numărul de IMM/1000 locuitori. Cele mai
multe IMM-uri se găseau în Regiunea Bucureşti-Ilfov (indicatorul fiind în 2011
de aproximativ 2,22 ori mai ridicat decât media naţională), urmată de regiunile
Nord-Vest, Vest şi Centru care de asemenea deţineau valori superioare nivelul
mediu din România.
Nivelul redus al investiţiilor străine directe atrase, predominanţa
activităţilor rurale cu valoare adăugată mică, deficitul de competenţe ale
resurselor umane şi gradul scăzut de dotare a regiunilor cu infrastructură de
bază (îndeosebi transport, mediu, educaţie, sănătate), constituie factori care
afectează şi accentuează încă disparităţile de dezvoltare între regiunile ţării
care fără excepţie, includ judeţe heterogene din punct de vedere a dezvoltării
economice. În anul 2011, în România, o pondere de 55% din totalul populaţiei
locuia în mediul urban, înregistrând astfel unul dintre cele mai scăzute grade
de urbanizare dintre ţările Europei.
Disparităţi urban-rural
Indicator (%)

2009

2012

Urban

Rural

Naţional

Urban

Rural

Naţional

Populaţie totală

55,05

44,95

100,00

55,00

45,00

100,00

Rata de activitate

62,1

64,6

63,1

63,9

62,6

63,3

Rata de ocupare

57,1

60,7

58,6

58,2

58,8

58,5

Rata şomajului BIM

8,1

5,9

7,2

8,9

6,1

7,7

Localităţi cu instalaţii de
canalizare publică
Localităţi cu instalaţii de
alimentare cu apă
potabilă

96,25

16,40

24,43

96,56

19,29

27,07

99,06

65,52

68,90

99,06

69,45

72,43
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Localităţi în care se
distribuie energie
termică

31,56

0,38

3,52

29,06

0,31

3,21

Spre deosebire de populaţia din mediul rural, populaţia urbană se
caracterizează printr-un grad mai mare de şcolarizare, beneficiază de o
infrastructură edilitară superioară din punct de vedere calitativ şi cantitativ,
precum şi de mai multe oportunităţi pentru ocupare. De cealaltă parte,
populaţia rurală prezintă un grad ridicat de îmbătrânire, o rată mai scăzută a
natalităţii şi o dependenţă crescută faţă de activităţile agricole, cu precădere
agricultura de subzistenţă.
Disparităţile urban-rural sunt mult mai pregnante atunci când vorbim
despre dotările de infrastructură, acestea influenţând semnificativ calitatea
vieţii populaţiei. Discrepanţe majore între mediul rural şi mediul urban se
înregistrează în ceea ce priveşte calitatea infrastructurii rutiere, dotarea
localităţilor cu reţele integrate de canalizare, apă potabilă şi energie termică.
3.1. Contextul economic regional
Regiunea Sud Muntenia generează circa 13% din PIB-ul economiei
naţionale. Din punct de vedere structural, agricultura are o contribuţie mare
la realizarea produsului intern brut regional, datorită condiţiilor naturale ale
regiunii şi calităţii solului, care sunt favorabile dezvoltării tuturor ramurilor
agriculturii. Astfel, suprafaţa agricolă de 2,448.5 mii de hectare reprezintă
71,1% din suprafaţa totală a regiunii şi determină caracterul agricol al regiunii,
plasând regiunea pe locul întâi în cadrul celor opt regiuni de dezvoltare.

Ponderea în PIB-ul economiei naţionale
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Industria regională participă cu circa 29 de procente la realizarea PIBului, mult peste media naţională (circa 25 %), reprezentând una din cele mai
ridicate contribuţii. Industria regiunii este foarte diversificată şi cuprinde
aproape toate activităţile industriale: extracţia şi prelucrarea petrolului şi a
gazelor naturale, a cărbunelui, a calcarului, argilei, nisipurilor şi a sării,
prelucrarea produselor agroalimentare şi confecţionarea de produse textile,
prelucrarea lemnului, fabricarea de maşini, echipamente şi mijloace de
transport, producţia de utilaj petrolier şi chimic, producţia de frigidere şi
congelatoare, producţia de automobile, producţia de energie electrică,
termică, gaze etc.
Zonele Defavorizate din regiunea Sud Muntenia
Scopul înfiinţării zonelor defavorizate l-a reprezentat sprijinirea refacerii
economice a zonelor rămase mult în urmă în ceea ce priveşte nivelul lor de
dezvoltare, prin acordarea de facilităţi fiscale şi financiare în vederea atragerii
de investiţii în zonele afectate, zonele izolate, lipsite de mijloace de
comunicaţie şi cu o infrastructură slab dezvoltată.
În concordanţă cu prevederile O.U.G. nr. 24/1998, cu modificările şi
completările ulterioare, pe baza criteriilor geografice, demografice, economice
şi sociale, în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia au fost declarate 4 zone
defavorizate a căror durată de existenţă a fost cuprinsă între 3 şi 10 ani.
Ariile identificate ca fiind zone defavorizate se confruntau cu mari
probleme de ordin economic şi social, dovedind incapacitate de a se redresa
singure şi de a se adapta la noile condiţii impuse de mecanismele pieţei.
Ajutorul regional a fost destinat dezvoltării regiunilor defavorizate, prin
sprijinirea investiţiilor şi creării de locuri de muncă într-un context durabil.
Acesta a promovat extinderea, modernizarea şi diversificarea activităţilor
82

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAŞULUI BĂICOI – JUDEŢUL PRAHOVA

firmelor localizate în acele regiuni şi a încurajat noile firme să se stabilească
acolo.
Analiza la nivel judeţean, la 2012, relevă faptul că pe primele două locuri
s-au poziţionat judeţele Prahova cu 14.964 întreprinderi active şi Argeş cu
12.271 întreprinderi active, urmate la o distanţă semnificativă de Dâmboviţa
– 5.976 întreprinderi active, în timp ce ultimul loc la nivel regional a fost ocupat
de Ialomiţa cu numai 3.725 întreprinderi active.
În ce priveşte structura întreprinderilor după domeniul de activitate se
remarcă unele specializări teritoriale. Astfel, judeţul cu cel mai mare grad de
diversificare economică a fost Prahova, care a înregistrat cele mai mari
ponderi ale numărului de întreprinderi pentru 16 din cele 18 sectoare de
activitate. La polul opus, s-a situat judeţul Giurgiu cu cel mai mic număr de
întreprinderi active pentru jumătate din domeniile de activitate, fiind astfel
judeţul cu cel mai scăzut grad de diversificare economică.
Numărul de întreprinderi active la nivel judeţean în 2012

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

Situaţia la 2012, a distribuţiei întreprinderilor active pe sectoare
economice la nivelul celor şapte judeţe ale regiunii Sud Muntenia, accentuează
atât repartizarea inegală a întreprinderilor în plan teritorial, dar şi evidenţiază
existenţa dezechilibrelor semnificative cu privire la concentrarea teritorială a
întreprinderilor. De exemplu, mai mult de 33% dintre întreprinderile active la
nivel regional din sectorul „Servicii” erau localizate în judeţul Prahova, în
timp ce Giurgiu deţinea circa 6% dintre acestea. De asemenea, judeţul
Prahova se situa pe primul loc şi în domeniile „Industrie”, „Construcţii” şi
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„Comerţ”, urmat de Argeş şi Dâmboviţa, acesta din urmă fiind, în medie, la 20
de procente distanţă faţă de leader.
Dezechilibrele semnificative din punct de vedere al spiritului şi al nivelului
antreprenorial în regiunea Sud Muntenia şi, îndeosebi, în cazul judeţelor
componente, pot fi ilustrate prin analizarea densităţii întreprinderilor active la
1000 de locuitori, acesta fiind un indicator relevant şi în caracterizarea atât a
dimensiunii pieţelor regionale, cât şi a evoluţiei în profunzime a sectorului
întreprinderilor la nivel regional.
În intervalul analizat, respectiv 2004 – 2011, în Sud Muntenia, densitatea
întreprinderilor a urmat acelaşi trend ca cel de la nivel naţional, şi anume:
ascendent până în 2008 - cu o creştere de aproximativ 37% faţă de 2004 urmat de o evoluţie descendentă până în 2011 în principal pe fondul crizei
economice mondiale – cu o scădere de aproximativ 16%, ceea ce a determinat
atingerea valorii anului 2006 în materie de densitate a întreprinderilor.
Situaţia la nivelul anului 2012 este prezentată în figura de mai jos:
Harta densităţii întreprinderilor active din regiunea Sud Muntenia

Densitatea la nivelul regiunii – 15,29 întreprinderi active/ 1.000 locuitori
Sursa: Calcule proprii ADR Sud Muntenia pe baza datelor de la INS

Din numărul total de agenţi economici înregistraţi în anul 2012, în Sud
Muntenia, 52% au fost persoane fizice autorizate şi 48% societăţi comerciale,
aproape toate întreprinderile noi având un singur sediu – 94,1%. Referitor la
distribuţia pe medii de rezidenţă, 59,3% dintre întreprinderile nou create au
fost în mediul urban şi 40,7% în mediul rural, important de evidenţiat fiind
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faptul că ponderea întreprinderilor nou create în mediul rural a înregistrat o
uşoară creştere faţă de anul precedent (+2,7%). Un aspect pozitiv se remarcă
şi în cazul proporţiei generale a noilor întreprinderi al căror sediu era locuinţa
managerului, valoare ce a înregistrat o scădere cu 9,4 puncte procentuale faţă
de anul precedent, în timp ce ponderea întreprinderilor noi care îşi desfăşoară
activitatea la un sediu independent a crescut semnificativ de la 0,6% la 16,4%.
Din punct de vedere al distribuţiei întreprinderilor active nou create, pe
sectoare de activitate, la nivelul regiunii cei mai mulţi agenţi economici au fost
înmatriculaţi cu activitatea principală comerţ (50,3%), urmaţi de cei cu
activitate în industrie, la egalitate cu construcţiile (14,4%), în transporturi
(12,2%), iar cei mai puţini în alte servicii (4,4%) şi în hoteluri şi restaurante
(4,3%). Faţă de anul 2010, s-a constat o creştere a ponderii sectoarelor
Construcţii (+7,6%) şi Transporturi (+4,7%), acestea fiind cele mai atrăgătoare
la nivelul regiunii Sud Muntenia, în timp ce pentru celelalte categorii trendul a
fost de scădere, cea mai accentuată înregistrându-se în Comerţ (-10,7%).
La nivel judeţean, cele mai multe înmatriculări s-au operat, în Prahova
(3.933) şi Argeş (3.385), iar cele mai puţine în Călăraşi (1.124) şi Ialomiţa
(1.020).
La nivel de regiune şi judeţe componente, dinamica a fost pozitivă pentru
2012, semn că economia arata semne de stabilizare şi redresare, susţinută în
principal de creşterea producţiei industriale şi a cifrei de afaceri din acest
sector.

CAPITOLUL 4. POLUL DE CREŞTERE PLOIEŞTI
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În cadrul regiunii Sud Muntenia, polul de creştere Ploieşti are o poziţie
strategică, deoarece se află la o distanţă de 60 km de municipiul Bucureşti –
capitala României şi la 110 km de municipiul Braşov – polul de creştere al
regiunii Centru.
4.1. Date generale privind Polul de Creştere Ploieşti – Prahova
4.1.1. Limite şi unităţi administrativ-teritoriale
Polul de Creştere Ploieşti, localizat în judeţul Prahova, este format dintrun „centru urban”, reprezentat prin municipiul Ploieşti (rang 1) şi „zona sa de
influenţă” compusă din 3 oraşe şi 10 comune cu 58 de sate.
Polul de Creştere are o populaţie de 350.495 de locuitori (la 1 iulie 2007)
şi o suprafaţă administrativă de 61.165 ha, din care 14.879 ha reprezintă
suprafeţele intravilane ale unităţilor administrative (sursa CJ Prahova), făcând
din acesta una din zonele cu potenţial real de dezvoltare economică pentru
următorii ani. Sintetic, amplasarea şi organizarea administrativ teritorială a
Polului de Creştere Ploieşti este redată în hărţile următoare:
Harta: Regiunile de Dezvoltare ale României conform Legii 151/1998

În conformitate cu Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în
România, Polul de Creştere Ploieşti-Prahova este situat în Regiunea 3 Sud
– Muntenia.
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Municipiul Ploieşti, reşedinţa judeţului Prahova, are o suprafaţă a
teritoriului administrativ de 58 km2, şi cu o populaţie de 230.240 locuitori (la 1
iulie 2007) şi aparţine celui mai urbanizat judeţ din ţară, având două municipii
şi 12 oraşe.
Acesta este situat la 60 km de Bucureşti, la 40 km de aeroportul
internaţional Henri Coandă, şi în vecinătarea marilor coridoare de transport:
magistrala CF Bucureşti-Braşov, cordidorul TEN-IV şi TEN-IX.
Polul de Creştere Ploieşti–Prahova este situat în zona sud – vestică a
judeţului Prahova având următoarele vecinătăţi administrative.
4.1.2. Profilul Polului de Creştere Ploieşti-Prahova
Polul de Creştere Ploieşti face parte dintr-o zonă cu profil dominant
industrial, situată în partea sud vestică a judeţului Prahova şi concentrează
principalele centre industriale şi de servicii, fiind caracterizat printr-un grad
ridicat de populare şi dezvoltare urbană.
Aglomeraţia industrială se caracterizează prin existenţa unor mari
platforme industriale aparţinând municipiului Ploieşti (Brazi 450 ha, Teleajen
– 330 ha, Sud – 280 ha, Crâng – 152 ha şi Nord – 93 ha), Plopeni (31,85 ha),
Păuleşti (23 ha), Bucov (98,40 ha) etc.
Pe lângă industria petrolieră (cercetare geologică, foraj, extracţie,
rafinare) şi utilaj petrolier, mai sunt întreprinderi de mecanică fină, chimice,
anvelope şi produse din cauciuc, tehnică militară, turism (Valea Prahovei),
industrie alimentară, industrie uşoară şi agricultură.
Teritoriul conţine una din podgoriile importante ale ţării (Dealu Mare)
precum şi Institutul Naţional al Viei şi Vinului. Ele au generat una din deja
cunoscutele atracţii turistice ale zonei, Drumul Vinului (Harta 6). Acestuia i se
adaugă zonele de agrement şi recreere, rezervaţiile arheologice şi Drumul
Voievozilor.
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este cea mai importantă instituţie
de învăţământ superior din domeniul ei, având peste 10.000 de studenţi
(incluzând însă şi câteva facultăţi în afara celor ce dau specializările tehnice).
Aceeaşi specializare petrochimică şi conexă (construcţii utilaje petrolifere
şi petrochimice) se regăseşte în activitatea de cercetare, care este axată
aproape exclusiv pe acest domeniu. Industria petrochimică domină profilul
economic, care este completat de ramuri industriale complementare
(echipamente necesare petrochimiei, logistică, etc).
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Analiza repartizării industriei în profil teritorial permite conturarea unei
importante concentrări de activităţi industriale şi centre industriale pe axul
rutier şi feroviar Azuga – Câmpina – Ploieşti cu sistemul său de sateliţi
industriali (Brazi, Bucov, Valea Călugărească, Berceni, Boldeşti-Scăieni,
Plopeni, Păuleşti).
Analiza navetismului scoate în evidenţă capacitatea de generare de locuri
de muncă la nivelul Polului de Creştere evaluată la cca 13.000 locuri de muncă
din care 12.000 în Ploieşti şi 1000 în Boldeşti-Scăieni şi Plopeni.
4.1.3. Reţeaua de localităţi
Din punct de vedere al profilului reţelei de localităţi Polul de Creştere
Ploieşti are următoarea componenţă:
Localităţi urbane:
- municipii de importanţă interjudeţeană – municipiul Ploieşti, reşedinţă
de judeţ – principal centru economico-social cu funcţiuni complexe industriale
şi terţiare – administrative, politice, cercetare-dezvoltare, învăţământ
superior. El constituie şi un important nod de comunicaţii având şi o
importantă concentrare de dotări publice (ocrotirea sănătăţii, învăţământ,
cultură, sport, comerţ, financiar-bancare);
-oraşe cu profil dominant industrial-agrar dotate cu unităţi de servire
teritorială: Băicoi, Boldeşti-Scăieni;
- oraşe cu activităţi dominant industriale şi servicii de importanţă locală:
Plopeni.
Localităţi rurale:
- comune cu activităţi predominant industriale: Boldeşti (com. BoldeştiGrădiştea), Brazii de Sus, Brazii de Jos, Negoieşti, Popeţi (com. Brazi), Bucov,
Chiţorani, Pleaşa (com. Bucov);
- comune cu activităţi agricole–industriale–terţiare: Ariceştii Rahtivani,
Berceni, Blejoi, Dumbrăveşti, Valea Călugărească.
Harta: Componenţa administrativ – teritorială a Polului de Creştere
Ploieşti–Prahova (Sursa: CJ Prahova)
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Suprafaţa Polului de creştere Ploieşti
Localităţi

Suprafaţa
totală (ha)

Ploieşti
Băicoi
Boldeşti-Scăieni
Plopeni
Ariceştii Rahtivani
Bărcăneşti
Berceni
Blejoi
Brazi
Bucov
Dumbrăveşti
Păuleşti
Tîrgşoru Vechi
Valea Călugărească
TOTAL

5828
6536
3490
473
8133
3725
3102
2024
4547
4903
2951
5398
4846
5208
61164

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova
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Suprafaţă
totală
agricolă (ha)
1588
4963
2208
10
6863
3153
2321
1391
3441
3783
1770
3957
3844
4167
43459

Suprafaţă
totală
neagricolă (ha)
4240
1573
1282
463
1270
572
781
633
1106
1120
1181
1441
1002
1041
17705
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Tabelul prezintă distribuţia pe componente a suprafeţelor totale de
terenuri aflate în administrarea unităţilor administrative care compun Polul de
Creştere Ploieşti–Prahova. Din analiza distribuţiei rezultă o componentă
dominantă de terenuri agricole (42.852 ha), precum şi faptul că trenurile
arabile (33.198 ha) susţin dezvoltarea atât a agriculturii, cât şi posibile servicii
conexe de producţie.
Raportate la suprafeţele totale, suprafeţele de curţi şi construcţii
demonstrează potenţialul existent pentru ocuparea raţională a unor terenuri
neproductive existente, în contextul posibil al conservării şi protejării
terenurilor ocupate cu vii, livezi şi păduri care pot asigura spaţiile verzi
necesare teritoriului Polului de Creştere Ploieşti–Prahova.
Suprafaţa administrativă totală a Polului de Creştere de 61.165 ha este
distribuită pe trei axe majore pe direcţia SV – NE, care determină posibilităţile
de dezvoltare ale zonei şi sunt susţinute şi de distribuţia actuală a forţei de
muncă pe domenii.
Axa principală este Bărcăneşti, Berceni, Ploieşti, Blejoi, Păuleşti, Băicoi,
Plopeni, cu o suprafaţă totală de 27.460 ha, reprezentând zona cea mai bine
conturată ca dezvoltare în prezent.
Axa a 2-a este formată din Brazi, Târgşoru Vechi, Ariceştii Rahtivani, cu o
suprafaţă de 17.526 ha, aflate la sud de viitoarea autostradă, cu un potenţial
de dezvoltare susţinut de disponibilităţile de terenuri.
Axa a 3-a este formată din Valea Călugărească, Bucov, Boldeşti Scăieni,
Dumbrăveşti şi are o suprafaţă de 16.179 ha, cu funcţiuni predominante de
producţie agricolă.
La nivelul suprafeţelor intravilane administrate de către localităţile
componente ale Polului de Creştere Ploieşti–Prahova există o relativă
apropiere a acestor suprafeţe între majoritatea localităţilor componente,
excepţiile variând între 162 ha, în cazul oraşului Plopeni (suprafaţa minimă) şi
5.190 ha în cazul municipiului Ploieşti (suprafaţa maximă). Excepţia o
constituie Ploieştiul, care datorită reorganizărilor administrative are astăzi
5.828 ha teritoriu administrativ, din care 5.190 ha intravilan. Celelalte localităţi
au toate intravilanele cuprinse între 447 ha – comuna Dumbrăveşti şi 1597 ha
– oraşul Băicoi.
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Harta: Populaţia totală a Polului de Creştere Ploieşti-Prahova (Sursa:
Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova)
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O analiză a numărului total al populaţiei, precum şi distribuţia acesteia în
teritoriul Polului de Creştere, confirmă diferenţele existente în prezent între
cele 3 Axe spaţiale de dezvoltare.
Distribuţia populaţiei pe cele 3 Axe spaţiale de dezvoltare:
FEMEI
BĂRBAŢI
TOTAL
Axa 1
151.555
136.902
288.457
Axa 2
18.584
17.690
36.274
Axa 3
12.949
12.815
25.764
În cazul analizei numărului total de salariaţi, municipiul Ploieşti (91.224
salariaţi) domină zona datorită concentrării industriei şi serviciilor în
interiorul reşedinţei judeţului.
Distribuţia salariaţilor pe cele 3 Axe spaţiale de dezvoltare:
Axa 1 104.561 salariaţi
Axa 2 4.717 salariaţi
Axa 3 4.921 salariaţi
Total 114.289 salariaţi
Distribuţia salariaţilor angajaţi în industrie susţine de asemenea
importanţa Axei 1 care de altfel se desfăşoară de-a lungul accesului către
Bucureşti, respectiv Braşov, Valea Prahovei beneficiând de o accesibilitate
bună. În acelaşi timp Axa 2 are doar 1998 de salariaţi în industrie, ponderea
populaţiei ocupată cu agricultura fiind în această zonă mult mai ridicată. Axa 3
este cea în care localitatea Brazi domină în mod evident ca număr de salariaţi
cu domiciliul în comună, aici fiind atraşi şi un mare număr de navetişti din
localităţile învecinate, inclusiv din municipiul Ploieşti.
4.1.4. Scurt istoric, structura asociativă
Municipiul Ploieşti (capitala judeţului Prahova) – centrul Polului de
Creştere - alături de Consiliul Judeţean Prahova, oraşele Băcoi, BoldeştiScăieni, Plopeni şi comunele Ariceştii-Rahtivani, Bărcăneşti, Berceni, Blejoi,
Brazi, Bucov, Dumbrăveşti, Păuleşti, Târgşoru-Vechi şi Valea Călugărească s-au
constituit în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creştere
Ploieşti- Prahova” având drept scop dezvoltarea economică şi socială, precum
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şi protecţia mediului înconjurător la nivelul Polului de Creştere al Regiunii Sud
Muntenia, în baza proiectelor de dezvoltare cuprinse în Planul Integrat de
Dezvoltare.
Asociaţia s-a constituit sub forma unei persoane juridice române de drept
privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală.
Asociaţia are patrimoniu propriu, autonomie funcţională şi financiară
proprie, gestiune economică proprie, ştampilă şi însemne proprii.
Asociaţia îşi desfăşoară activitatea în concordanţă şi pe baza Planului
Naţional de Dezvoltare, Planului Operaţional Regional, Planului Integrat de
Dezvoltare, Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Prahova şi a celorlalte
strategii şi programe elaborate la nivel central, regional şi local.
4.2. Poziţionare spaţială faţă de principalele coridoare, axe europene,
precum şi faţă de principalii poli europeni
Teritoriul României este străbătut de trei Coridoare Pan-Europene, dintre
care două sunt de interes pentru Polul de Creştere Ploieşti-Prahova:
- CORIDORUL IV: Berlin – Nürnberg – Praga – Budapesta – TimişoaraBraşov - Bucureşti –Constanţa – Salonic – Istanbul;
- CORIDORUL IX: Helsinki - St.Petersburg – Moscova – Pskov – Kiev –
Liubashevska – Chişinau – Bucureşti – Dimitrovgrad – Alexandropolis;
- CORIDORUL VII : Dunărea, inclusiv legătura pe Canalul Dunăre-Marea
Neagră.
Coridoarele Pan-Europene IV şi IX sunt multimodale, cuprinzând noduri şi
centre de colectare şi distribuţie între modurile de transport: rutier, feroviar,
fluvial şi maritim.
Polul de Creştere Ploieşti-Prahova se află la intersecţia a două Coridoare
Pan- Europene: IV şi IX, ceea ce reprezintă un avantaj competitiv, din punctul
de vedere al factorilor de localizare.
Coridorul IV leagă Polii de Creştere naţionali, Timişoara – Braşov – Ploieşti
- Constanţa, trecând prin Bucureşti. Coridorul IX leagă Chişnău – Iaş – Ploieşi –
Bucureşi.
Polul de Creştere Ploieşti-Prahova beneficiează de legături foarte bune
atât la nivel naţional, cât şi internaţional pe calea ferată, pe căi rutiere şi prin
vecinatătea cu Bucureşti, are acces la facilităţile infrastructurii aeriene,
aeroportul Henri Coandă şi aeroportul Băneasa fiind la 30/40 de km de Ploieşti.
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Polul de Creştere Ploieşti-Prahova beneficiează de proiectele majore,
reabilitarea căii ferate Bucureşti – Braşov, de începerea autostrăzii Bucureşti –
Braşov şi de centura de sud a Ploieştiului, toate conferind avantaje în
dezvoltarea acestui teritoriu. În viitor se preconizează dezvoltarea reţelelor de
comunicaţii rutiere, cu accent pe accelerarea legăturilor către viitoarea
autostradă, pe modernizări de drumuri existente, poduri, cu toate facilităţile
limitrofe moderne. Polul de Creştere îşi va spori în consecinţă reţeaua de
drumuri modernizate/pasaje, pentru intensificarea şi fluidizarea traficului de
persoane şi marfă în condiţii de siguranţă.
Dezvoltarea infrastructurii de transport are implicaţii majore în
dezvoltarea economică a Polul de Creştere Ploieşti-Prahova, stimulând toate
localităţile componente, prin furnizarea infrastructurii şi facilitarea
accesibilităţii şi comunicării.
Atragerea investiţiilor străine, dezvoltarea parcului industrial şi
stimularea turismului sunt numai câteva sectoare influenţate în mod direct de
dezvoltarea infrastructurii de transport. Industria materialelor de construcţii şi
crearea de noi locuri de muncă sunt puternic influenţate de dezvoltarea
infrastructurii de transport.
De asemenea, infrastructura de transport realizată la standarde
europene, conectată corespunzător la reţeaua de transport naţională şi
europeană, implică o creştere substanţială a comerţului interior şi exterior.
4.2.2. Demografie
Structura populaţiei în Polul de Crştere Ploieşti–Prahova este prezentată
în tabelul următor:
TOTAL MASCULIN
PLOIEŞTI
BĂICOI
BOLDEŞTI-SCĂIENI
PLOPENI
ARICEŞTII RAHTIVANI
BĂRCĂNEŞTI
BERCENI
BLEJOI
BRAZI
BUCOV

FEMININ
230640
19669
11327
9623
8284
9478
6100
8151
8354
10788
94

108429
9574
5547
4729
4130
4598
3061
3945
4091
5258

122211
10095
5780
4894
4154
4880
3039
4206
4263
5530
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DUMBRĂVEŞTI
PĂULEŞTI
TÎRGŞORU VECHI
V.CĂLUGĂREASCĂ

3732
5260
9182
10520
347376

1853
2532
4638
5095
165627

1879
2728
4544
5425
181749

Tendinţa de scădere a populaţiei, valabilă la nivelul judeţului se manifestă
şi în cadrul Polului de Creştere la rate mai scăzute. Pentru mediul urban, cele
mai mici scăderi s-au înregistrat în oraşul Boldeşti-Scăieni (2,3 %). În acelaşi
timp, la recensământul din 2002, în zonele rurale se observă o creştere
demografică cu până la 8 % (cazul comunelor Ariceştii Rahtivani şi Târgşoru
Vechi) faţă de populaţia anului 1992. Date suplimentare pot fi consultate în
4.2.3. Profil şi competitivitate economică
Polul de Creştere Ploieşti-Prahova face parte dintr-o infrastructură
industrială judeţeană care se plasează pe locul 2 în ţară, după capitala
României. La nivel de judeţ, datele existente configurează o structură
industrială complexă, beneficiând de activităţi din aproape toate ramurile
industriei, cu ponderi ridicate în producţia ţării la unele produse: benzină,
motorină, păcură, uleiuri şi minerale, rulmenţi grei, anvelope, utilaje
petroliere, minier şi chimic.
Industria: Structura industrială cuprinde industria extractivă, prin
exploatarea hidrocarburilor, reprezentată prin zonele Băicoi, Boldeşti-Scăieni,
Ariceştii Rahtivani, industria energiei electrice, termice, gazelor şi apei cu
unităţi de producere a energiei electrice şi termice reprezentată prin Ploieşti şi
Brazi, industria prelucrătoare cu un profil industrial complex reprezentată de
Ploieşti, industria prelucrătoare cu profil mixt cu două-trei ramuri dominante
reprezentată prin Boldeşti-Scăieni şi industria prelucrătoare specializată în
care predomină o ramură, reprezentată prin Berceni, Blejoi, Brazi, Bucov,
Păuleşti, Valea Călugărească.
Structura industrială acompaniată de informaţii privind natura activităţii,
amplasarea în localităţile din Polul de Creştere, precum şi numărul de angajaţi,
este prezentată sintetic după cum urmează:
A. Centre industriale foarte mari:
Ploieşti: Prelucrarea petrolului, maşini şi echipamente, rulmenţi, textilă,
alimentară, tutun, prelucrări nemetalifere, 34.700 angajaţi.
B. Centre industriale mari:
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Brazi: Prelucrarea petrolului, producerea energiei electrice, 6.500
angajaţi.
C. Centre industriale mijlocii:
Băicoi: Exploatarea hidrocarburilor, maşini şi echipamente, 2.300
angajaţi.
Boldeşti-Scăieni: Exploatarea hidrocarburilor, prelucrări nemetalifere,
celuloză-hârtie, sticlă etc., 2.600 angajaţi.
Plopeni: Industria de apărare, 1700 angajaţi
Bucov: Industrie alimentară, 1.600 angajaţi
Păuleşti: Industrie textilă, 1.100 angajaţi
D. Centre industriale mici:
Berceni: Industrie prelucrări nemetalifere, 680 angajaţi
Blejoi: Industrie prelucrări nemetalifere, 290 angajaţi
Valea Călugărească: Industrie alimentară, chimie, 210 angajaţi
Profilul industrial al Polului de Creştere este întărit şi prin prezenţa în
municipiul Ploieşti a unor unităţi industriale mari precum:
- industria prelucrării petrolului: S.C. PETROBRAZI S.A. componentă a
PETROM-OMV, S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A., rafinăriile ROMPETROL VEGA S.A.
- industria de maşini şi echipamente: S.C. UZUC, S.C. TIMKEN.
- industria alimentară de băuturi şi tutun: S.C. APOLLO IND. CĂRNII, S.C.
COCA COLA, CRAMELE PRAHOVA HALEWOOD, INTERBREWEFES BREWERY, LA
FESTA INTERNATIONAL ROMANIA, BRITISH AMERICAN TOBACCO
Industria are o pondere în cifra de afaceri în total activitate de 49,01%, în
condiţiile înregistrării unui număr de numai 2.554 firme, care reprezintă
12,33% din totalul firmelor înregistrate cu bilanţ contabil.
Agricultura: Sectorul agricol în cadrul Polului de Creştere este dominat de
producţia viticolă concentrată în podgoria Dealu Mare cu bazinele: Valea
Călugărească şi de producţia de legume în culturi de câmp (Târgşoru Vechi,
Blejoi, Bucov), culturi în solarii (Râfov) şi culturi în seră tip industrial
(Bărcăneşti, Tătărani).
În sectorul zootehnic funcţionează complexe zootehnice precum S.C.
Comporsa SA Ploieşti cu profil de creşterea, îngrăşarea şi comercializarea cărnii
de porc, cu o capacitatea de 20.000 de capete şi grad de ocupare de 75%
(15.037 capete); S.C. “Agrisol Int.Ro” Boldeşti Scăieni cu profil de creşterea,
îngrăşarea şi comercializarea cărnii de pasăre, cu o capacitatea de 9.800 tone
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greutate vie şi cu gradul de ocupare de 48.400 cap. adulte şi 766.000 cap. pui
de carne. Alte unităţi sunt la Brazi, complexe de creştere şi îngrăşare a porcilor,
şi la Băicoi, complexe de creştere şi îngrăşare a păsărilor.
Turismul: Polul de Creştere Ploieşti–Prahova se află în vecinătatea unei
zone turistice valoroase, cuprinzând Valea Prahovei (cu râul Prahova şi masivul
Bucegi), Valea Teleajenului cu masivul Ciucaş şi Valea Doftanei. Aceste zone
turistice sunt accesibile prin DN 1 dinspre Bucureşti spre judeţul Braşov, prin
Valea Prahovei, prin DN 1 – DN 1A spre judeţul Braşov, prin Valea Teleajenului
şi prin DN 1 B spre judeţul Buzău prin Ploieşti.
Cadrul natural deosebit oferit de Valea Prahovei, Valea Teleajenului,
Valea Slănicului, Valea Doftanei, de Munţii Bucegi, de numeroasele staţiuni
turistice şi dotările de care acestea dispun, alături de o serie de alţi factori
(populaţie numeroasă, important centru de afaceri, universitar, traversat de
principalele căi rutiere şi feroviare ce fac legătura cu restul ţării şi cu celelalte
ţări din Europa) fac ca judeţul Prahova să se situeze pe locul 3 pe ţară (după
judeţul Constanţa şi municipiul Bucureşti) din punct de vedere al numărului de
turişti cazaţi.
Polul de Creştere este localizat în zona turistică Ploieşti – Gherghiţa,
situată în sudul judeţului Prahova. Interesul turistic al acestei zone este legat
de valorile cultural-istorice şi de noile trasee turistice generate (Drumul
vinului, Drumul voievozilor):
Exista o largă varietate de valori artistice, arheologice şi culturale
prezente în localităţile:
- Ploieşti – vechi centru de schimb şi meşteşugăresc, are în prezent un rol
funcţional complex şi deţine numeroase obiective culturale, dintre care:
Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie, Muzeul Judeţean de Artă, Palatul
Culturii, Muzeul de Ştiinţele Naturii, Muzeul Memorial I.L. Caragiale, Muzeul
Hagi Prodan, Halele Centrale, Biserica Domnească “Sf. Apostoli Petru şi Pavel”,
Biserica Ortodoxă Sf. Nicolae Vechi.
- Târgşorul Vechi, cuprinde o rezervaţie arheologică cu un castru şi terme
romane, vestigii medievale, ruinele a două biserici (sec. XV –XVI), muzeu în aer
liber, ruinele fostei mănăstiri Târgşor.
- Ghighiu – cu mănăstirea Ghighiu (sec. XVI) şi ultimii stejari seculari care
au făcut parte din codrii Vlăsiei.
- Puchenii Mari, deţine o biserică pictată de Nicolae Grigorescu.
97

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAŞULUI BĂICOI – JUDEŢUL PRAHOVA

- Oraşul Băicoi – la nord-vest de Ploieşti, situat într-o zonă colinară cu
resurse balneare, este cunoscut pentru băile Ţintea, staţiune balneară de
interes local, cu ape minerale clorurat-sodice şi sulfuroase.
- Valea Călugărească, la est, la limita zonei viticole este renumită pentru
podgorii.
Formele de turism practicabile în această zonă sunt: turismul itinerant cu
valenţe montan peisagistice, culturale şi istorice, religioase, ştiinţifice, turismul
balnear, turismul de afaceri (în municipiul Ploieşti), uval (Valea Călugărească),
turismul tematic (Drumul Vinului, Drumul Voievozilor).
Servicii şi Comerţ: Serviciile şi comerţul reprezintă sectoarele cel mai bine
reprezentate de municipiul Ploieşti prin localizarea marilor lanţuri comerciale,
a sediilor de bănci şi de asigurări.
Serviciile în judeţul Prahova au un aport important la dezvoltarea
economiei judeţului, reprezentând o pondere de 10,95% din cifra de afaceri.
Populaţia activă:
Populaţia activă în principalele zone industriale are o structură dominată
de sectorul secundar şi terţiar:
Structura populaţiei active Populaţia activă ocupată din care în procente
în:
Localitatea
Număr
% din total Primar
Secundar Terţiar
PLOIEŞTI
99.633
39,7
1,7
48,3
50,0
BĂICOI
4.501
22,8
35,9
39,1
25,0
BOLDEŞTI
4.131
35,5
61,1
21,3
17,6
PLOPENI
2.995
29,4
5,0
75,9
19,1
BRAZI
8.913
107,6
7,7
81,7
10,6
BUCOV
2.787
26,5
37,7
52,5
9,8
(Sursa: CJ Prahova)
4.2.5. Infrastructură tehnică şi transporturi
Infrastructura rutieră şi feroviară: Infrastructura de drumuri locale şi
judeţene însumează 854,5 km drumuri locale şi 193,16 km drumuri judeţene.
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Repartiţia în cadrul Polului de Creştere a reţelei de drumuri

Distribuţia străzilor în municipiul Ploieşti şi în cele 3 oraşe ale Polului de
Creştere Ploieşti-Prahova este relativ echilibrată, raportată la suprafeţele
intravilane. în timp ce lungimea străzilor modernizate demonstrează
necesitatea finanţării în continuare a acestui domeniu.
Străzi modernizate în cadrul Polului de Creştere, zone urbane
Localitate
Suprafaţa
Lungime
Lungime străzi
intravilan (ha)
străzi
modernizate (km)
(km)
Ploieşti
5190
326
263
Băicoi
1597
100
55
Boldeşti
748
71
43
Plopeni
162
17
17
Din punct de vedere al infrastructurii feroviare, Polul de Creştere este
deservit de:
− magistrala 300: Bucureşti – Predeal – Braşov – Blaj – Cluj Napoca –
Oradea – Episcopia Bihor, cu cale ferată dublă, electrificată pe sectorul
Bucureşti –Predeal – Braşov;
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− magistrala 500: Bucureşti – Ploieşti – Buzău – Focşani – Bacău –Suceava
–Vicşani, cu cale ferată dublă electrificată pe sectorul Bucureşti – Ploieşti –
Buzău;
− linia 302: Ploieşti Vest – Tâgovişte, cale ferată simplă neelectrificată sectorul Ploieşti Vest – I. L. Caragiale;
− linia 304: Ploieşti Sud – Măneciu, cale ferată simplă neelectrificată;
− linia 701: Ploieşti Sud – Armăşeşti – Urziceni – Ţăndărei, cale ferată
dublă neelectrificată - sectorul Zănoaga – Drăgăneşti-Prahova, cale ferată
simplă neelectrificată - sectorul Dâmbu – Zănoaga; sectorul DrăgăneştiPrahova – Ciorani.
Starea tehnică a reţelei de cale ferată este în general bună. Nivelul
dotărilor şi starea tehnică a liniilor nu permit viteze mai mari de 60 - 80 km/h.
Pe reţeaua de cale ferată există sectoare afectate de fenomene ale naturii cum
sunt inundaţiile, precum şi erodări şi tasări ale terasamentelor.
Există o trecere la nivel cu magistrala 300, Ploieşti Vest, cu semnalizarea
rutieră.
Demarat în anul 2002, Programul de modernizare a căii ferate Bucureşti
– Ploieşti – Braşov, componentă a Coridorului IV Pan-European de transport
feroviar, reprezentând o investiţie de aproximativ 240 milioane USD din surse
guvernamentale şi externe, a transformat acest sector în cale ferată de mare
viteză. În cadrul aceluiaşi program a fost inclusă şi modernizarea Gării de Sud
a municipiului Ploieşti, aceasta devenind Eurostaţie la standarde europene,
ceea ce a implicat nu numai reabilitarea staţiei şi a spaţiului adiacent, dar şi
modernizarea infrastructurii de comunicaţii CF pentru Coridorul IX PanEuropean.
Transportul public: Transportul public la nivelul Polului de Creştere este
asigurat prin serviciile furnizate de Regia Autonomă de Transport Ploieşti şi
companiile private de transport public, care fac legătura între Ploieşti şi
localităţile suburbane.
Municipiului Ploieşti are un transport public diversificat, pe linie fixă –
tramvai, troleibuze şi autobuze. Parcul de autobuze al municipiului a avut o
evoluţie descendentă a numărului de autobuze.
Polul de Creştere, prin municipiul Ploieşti, beneficiează de funcţionarea
unuia dintre cele 11 terminale de transport combinat de mărfuri din România.
Pentru îmbunătăţirea transportului public în municipiul Ploieşti se va
continua programul de ecologizare a parcului auto, prin achiziţionarea, într-o
primă etapă, a 20 autobuze urbane articulate, cu podea joasă, aer condiţionat
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şi eventual motoare GNC. În acest scop, în vederea realizării unei staţii de
alimentare cu GNC, este necesar să se încheie un parteneriat cu Distrigaz Sud
– Gaz de France şi/sau să se înceapă colaborarea cu Guvernul Olandei, care
desfăşoară un program cu privire la logistica necesară alimentării cu gaz
natural comprimat.
Se urmăreşte de asemenea prioritizarea transportului public pe axa nordsud prin introducerea de benzi dedicate pe anumite porţiuni şi printr-un
management al traficului corespunzător, în concordanţă cu propunerile care
se regăsesc în Master Planul pentru Ploieşti.
Realizarea unui plan de transport public integrat cu comuna Păuleşti şi
comuna Blejoi, constituie o primă etapă a planului de dezvoltare a
transportului public în zona Polului de Creştere. În continuare, se are în Planul
Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Ploieşti-Prahova vedere
extinderea transportului public în toată zona periurbană (11 localităţi
limitrofe). În acest scop, sunt necesare 70 de autobuze Diesel standard de
transport urban (12 m lungime).
Pentru buna desfăşurare a activităţii de transport public este necesară
construirea unei hale de reparaţii, dotată conform normelor RAR, care să aibă
capacitatea de întreţinere/reparaţii necesară pentru un parc de aproximativ
250 autovehicule.
Iniţiative legate de trasport alternativ, nepoluant:
În contextul dezvoltării durabile, municipiul Ploieşti se confruntă cu o
provocare imensă: aceea de a reconcilia dezvoltarea economică a oraşelor şi
accesibilitatea, pe de o parte, cu ameliorarea calităţii vieţii şi cu protecţia
mediului, pe de altă parte. Mobilitatea urbană este recunoscută ca fiind un
factor important de favorizare a creşterii economice şi ocupării forţei de
muncă, cu un puternic impact asupra dezvoltării durabile a oraşelor.
4.2.6. Infrastructura de apă potabilă şi canalizare
Zona conului de dejecţie a râului Prahova, bogată în surse de apă,
alimentează cu apă potabilă şi industrială municipiul Ploieşti şi localităţile din
aria sa de influenţă: Bărcăneşti, Berceni, Brazi şi Bucov. Suprafaţa conului de
dejecţie este de 650 km2. PATJ Prahova oferă următoarele date privind
alimentarea cu apă potabilă:
Municipiul Ploieşti: Sursele de apă ale municipiului sunt de suprafaţă, ac.
Paltinu şi ac. Măneciu, care sunt şi cele mai importante, precum şi sursele
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subterane. Apa din acumulări este tratată la staţiile Voila (Qi = 3 mc/s) şi Vălenii
de Munte (Qi = 1,2 mc/s). De aici, prin intermediul aducţiunilor, este
transportată către municipiu. Apa introdusă la nivelul anului 1999, este
estimată la 52.580 mii mc/an. Către consumatori sunt distribuiţi 32.860 mii
mc/an, din care pentru uz casnic sunt consumaţi 26.712 mii mc/an. Lungimea
străzilor echipate cu reţele de apă este de 284,9 km. Gradul de echipare cu
reţele de apă este 0,88. Perioadele de apă în reţeaua de distribuţie sunt
apreciate la circa 37 %.
Oraşul Băicoi: Sursa de apă ac. Paltinu şi captările subterane PETROSERV.
Înmagazinarea apei tratate se face în rezervoarele a căror capacitate la nivelul
întregii localităţi este de 2.140 mc. Gradul de echipare cu reţele de apă este de
circa 82 %.
Oraşul Boldeşti–Scăieni: Sursa de apă este subterană, captarea Recea –
Lipăneşti şi are 4 puţuri forate. Volumul total de înmagazinare a apei este de
2.300 mc. (1 x 300, 1 x 1.000 pentru Boldeşti, 1 x 1.000 pentru Scăieni). Reţeaua
de distribuţie are lungimea de 52,0 km. Gradul de echipare cu reţele de apă
este de 98 %.
Oraşul Plopeni: Sursa de apă este sistemul hidrotehnic Măneciu – Vălenii
de Munte. Reţeaua de distribuţie are o lungime de 16 km, iar gradul de
echipare de 94 %.
Prin serviciul public îşi asigură alimentarea cu apă comunele: Berceni,
Târgşoru Vechi.
Prin intermediul agenţilor economici, care au concesionat acest serviciu,
au sistem de apă comunele: Ariceştii Rahtivani, Bărcăneşti, Blejoi,
Dumbrăveşti, Păuleşti, Brazi, Bucov, Valea Călugărească.
Alimentarea cu apă din freatic prin intermediul fântânilor se realizează în
satele: Ariceştii Rahtivani, Buda, Nedelea, Stoeneşti, Târgşoru Nou, Bărcăneşti,
Ghighiu, Puşcaşi, Româneşti, Tătărani, Berceni, Cătunu, Corlăteşti, Moara
Nouă, Blejoi, Ploieştiori, Tânţăreni, Brazii de Sus, Bîteşti, Brazii de Jos,
Negoieşti, Popeşti, Stejaru, Bucov, Bidiliu, Chiţorani, Pleaşa, Valea Orlei,
Păuleşti, Cocoşeşti, Găgeni, Mălăeştii de Sus, Păuleştii Noi, Tîrgşoru Vechi,
Strejnic, Stănceşti, Zahanaua, Valea Călugărească, Arva, Coslegi, Dîrvari,
Pantazi, Rachieri, Radila, Schiau, Valea Largă, Valea Mantei, Valea Nicovani,
Valea Poienii, Valea Popii, Valea Ursoi, Vîrfurile.
Reţeaua de canalizare: Pentru zona urbană a Polului de Creştere sistemul
de canalizare prezintă următoarele caracteristici:
102

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAŞULUI BĂICOI – JUDEŢUL PRAHOVA

Municipiul Ploieşti: Reţeaua de canalizare, cu o lungime de 249,6 km se
face în sistem mixt pe cea mai mare parte a teritoriului. Apele uzate menajere,
industriale şi cele meteorice sunt colectate prin două colectoare principale. Pe
timp ploios pentru preluarea debitelor maxime s-a prevăzut posibilitatea
deversării surplusului de apă în prârâul Dâmbu. Sistemul divizor de canalizare
s-a aplicat în cartierele Ploieşti Nord şi Bereasca. Apele uzate menajere şi
industriale sunt colectate şi dirijate la staţia de epurare. Apele meteorice sunt
colectate şi evacuate în prârâul Dâmbu. Staţia de epurare este amplasată în
partea de Sud-Est, pe malul drept al prârâului Dâmbu. Este dimensionată
pentru Qmax. = 1.200 l/s, cu o singură treaptă de epurare – mecanică. Eficienţa
procesului de epurare este: 30% (redusă) pentru reţinere suspensiilor şi 10 –
20% (redusă) pentru îndepărtarea materialului organic.
Oraşul Băicoi: Sistemul de canalizare este divizor. Lungimea reţelei este
de 12,0 km. Staţia de epurare este proiectată la Qmax. = 27 l/s cu două trepte
de epurare – mecanică şi biologică.
Oraşul Boldeşti – Scăieni: Canalizarea apelor uzate se face în sistem
divizor. Lungimea reţelei de canalizare este de 10,5 km. Staţia de epurare are
un debit de exploatare de 32 l/s şi trepte de epurare mecanică şi biologică.
Oraşul Plopeni: Canalizarea apelor se face în sistem unitar printr-o reţea
cu lungimea de 17 km. Staţia de epurare are două trepte – mecanică şi
biologică şi funcţionează la Q = 32 l/s.
În localităţile rurale situaţia canalizării apelor uzate se prezintă astfel:
reţele de canalizare pentru ape uzate există în comunele: Ariceştii Rahtivani,
Bărcăneşti, Brazi, Valea Călugărească. Apele uzate colectate sunt preepurate
sau epurate în comunele: Ariceştii Rahtivani (unde există fose septice pentru
apa uzată provenită de la zona de blocuri - 12 familii); Bărcăneşti (unde există
o staţie de epurare cu treaptă mecanică) şi Brazi (unde există fose septice
pentru zona de blocuri).
4.2.7. Reţeaua de gaze naturale şi termoficare
Situaţia alimentării cu gaze naturale a Polului de Creştere este prezentată
mai jos:
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4.2.8. Infrastructura energetică şi telefonie
Energie electrică: Principalele surse de producţie a energiei electrice sunt
constituite din centrala electrică de termoficare Brazi, a cărei putere instalată
este de 170 MW cu o producţie anuală de cca. 1.400.000 MWh şi CET PETROM
PETROBRAZI cu o putere instalată de 52 MW şi cu o producţie anuală de circa
61.000 MWh.
Telefonie, internet: La nivelul judeţului Prahova, infrastructura de
telecomunicaţii asigură cadrul necesar comunicării la un nivel tehnologic în
acord cu standardele europene. Extinderea telefoniei digitale s-a realizat în
toate comunele judeţului, iar în mediul urban în cea mai mare parte
funcţionează centrale digitale, abonaţii acestora având acces atât la INTERNET,
cât şi la alte servicii suplimentare. De asemenea, telefonia mobilă acoperă
întregul judeţ, iar televiziunea prin cablu se află în proces de extindere şi în
mediul rural. A fost lansat la Ploieşti proiectul pilot de INTERNET prin cablu,
primul proiect de acest gen din România şi din Europa de Est.
4.2.9. Spaţii publice urbane
Conform planurilor de dezvoltare urbană, dintr-o suprafaţă totală a
municipiului Ploieşti de 5828 ha, aproximativ 200 ha au fost rezervate
amenajărilor peisagistice cu elemente de vegetaţie, constituindu-se sistemul
104

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAŞULUI BĂICOI – JUDEŢUL PRAHOVA

urban al spaţiilor verzi, având în componenţă tipuri de unităţi normabile
(parcuri, grădini publice, scuaruri, zone verzi ~ 77 ha) şi nenormabile (fâşii
plantate, plantaţii de aliniament, plantaţii de incintă, protecţie, etc.~ 123 ha).
Principiile pe baza cărora se acţionează vizează:
− asigurarea necesarului cantitativ de spaţii verzi prin extinderea
unităţilor, unde este posibil;
− regenerarea şi întreţinerea zonelor verzi degradate;
− completarea sistemului de spaţii verzi pentru realizarea unităţii şi
continuităţii acestuia, în scopul obţinerii funcţiunilor complexe pe care trebuie
să le îndeplinească spaţiile verzi şi pentru care au fost destinate.
La executarea acestora se urmăreşte repartizarea proporţională a părţilor
componente şi realizarea conform normelor de specialitate a fiecărei unităţi
de spaţii verzi, utilarea acestora, dotarea cu mobilier funcţional urban, crearea
de compoziţii armonioase cu ajutorul vegetaţiei şi elementelor de construcţie
în funcţie de categoria de spaţii verzi şi rolul urban al acestora în ansamblu.
4.2.10. Infrastructura de sănătate
Situaţia infrastructurii sociale de sănătate, la finele anului 2012, era
următoarea: 8 spitale şi unităţi medico-sociale proprietate publică, un total de
862 cabinete medicale (stomatologice, ambulatorii, centre de sănătate,
laboratoare şi dispensare) din care 244 proprietate publică şi 618 proprietate
privată, un total de 198 farmacii, puncte farmaceutice şi depozite
farmaceutice, din care 12 proprietate publică şi 186 proprietate privată.
4.2.11. Infrastructura educaţională
În cadrul polului de creştere Ploieşti, infrastructura social-educaţională
cuprindea 29 grădiniţe şi creşe, 41 şcoli (ciclu primar şi gimnazial), 26 licee, 1
şcoală de arte şi meserii, 4 şcoli postliceale şi un institut învăţământ
universitar.
4.2.12. Infrastructura socială şi locuinţe
Infrastructura de asistenţă socială: Instituţiile rezidenţiale existente
(leagăn de copii) au fost transformate în servicii publice de suport şi unităţi
comunitare de tip familial. În structura Direcţiei Generale Judeţene pentru
Protecţia Copilului (D.G.J.P.C.) din cadrul Consiliului Judeţean Prahova, cinci
centre de plasament se află în localităţi din Polul de Creştere:
- Complexul de Servicii Comunitare “Sf. Andrei” – Ploieşti
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- Centrul de Plasament Nedelea (com. Ariceştii Rahtivani)
- Centrul de Plasament Plopeni
- Complexul de Servicii comunitare”Raza de Soare” şi Centrul de îngrijire
şi asistenţă pentru persoane adulte cu handicap (Lilieşti) Băicoi
De asemenea D.J.P.C. a dezvoltat servicii complementare destinate
copiilor în dificultate şi familiilor prin Centrul de primire şi îngrijire de zi din
Ploieşti.
Referitor la infrastructura de locuinţe, la sfârşiul anului 2012, exista un
număr total de 129.890 de locuinţe, din care 2.447 proprietăţi majoritare de
stat şi 127.443 proprietăţi majoritare private.
4.2.13. Dotări sportive
Infrastructura sportivă este formată din următoarele dotări: O sală de
sport în Ploieşti, o sală polivalentă la Plopeni, cinci complexe sportive în Ploieşti
şi Plopeni, un patinoar în Ploieşti, un bazin de înot acoperit la Ploieşti,
stadioane în Ploieşti, Băicoi, Boldeşti-Scăeni, Brazi, Valea Călugărească, săli de
sport în sistemul de educaţie la Ploieşti, Plopeni şi Băicoi.
4.2.14. Patrimoniu cultural şi natural
Zone construite protejate: Teritoriul Polului de Creştere, face parte dintrun judeţ ce constituie un spaţiu care concentrează importante valori de
patrimoniu construit istoric, arheologic şi arhitectural. Vestigii ale culturii
neolitice, ale civilizaţiei antice şi feudale, monumente istorice şi de artă
religioasă, obiective de arhitectură industrială şi civilă se întâlnesc în
numeroase zone şi localităţi precum Ploieşti, Târgşoru Vechi, Boldeşti
Grădiştea, Brazi, Bucov, Dumbrăveşti.
În Legea nr. 5/2000, Anexa III sunt evidenţiate unităţile administrativ –
teritoriale cu concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare
culturală de interes naţional. În judeţul Prahova sunt menţionate municipiul
Ploieşti (Casa Hagi Prodan şi Halele Centrale) şi comuna Târgşoru Vechi
(rezervaţia arheologică Târgşor, vestigii medievale “La Mănăstire”), Bărcăneşti
(conac).
4.2.15. Calitatea mediului
Calitatea aerului: Industria constituie una dintre cele mai poluante
activităţi, fiind concentrată în mod deosebit, în localităţile urbane şi în mod
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special în municipiului Ploieşti. Depăşiri ale limitelor admise la diferite
substanţe poluante se datorează fie inexistenţei unor sisteme de protecţie, fie,
în cele mai multe cazuri, nefuncţionării corespunzătoare a acestora, sau din
cauza unor accidente. Dintre activităţile şi sursele industriale cu impact
semnificativ asupra mediului se menţionează:
− industria de prelucrare a petrolului: S.C. “Petrobrazi” SA din localitatea
Brazi, Petrotel Lukoil SA, rafinăriile din municipiul Ploieşti,
− industria de extracţie a petrolului: Schelele Băicoi şi Boldeşti;
− industria constructoare de maşini şi echipamente: “Timken” SA din
municipiul Ploieşti,
− industria alimentară: Di Apollo, Coca Cola, Efes Pilsner, industria cărnii
municipiul Ploieşti.
La poluarea atmosferei contribuie în special activităţile industriale,
traficul rutier, centralele termoelectrice şi termice, instalaţiile de încălzit
pentru locuinţe şi incineratoarele de reziduuri.
Radioactivitatea: La Ploieşti există o staţie de supraveghere a
radioactivităţii mediului care face parte dintr-o reţea naţională. Datele avute
la dispoziţie arată că rezultatele măsurătorilor nu au depăşit limita de
atenţionare, ele situându-se în limitele de variaţie ale fondului natural.
Riscuri naturale - Inundaţii: Inundaţii ca urmare a revărsării cursurilor de
apă s-au produs pe râul Prahova, cu efect asupra com. Brazi, Sat Brazi şi com.
Târgşorul Vechi, sat Stăneşti. Pârâul Dâmbu, prin ieşirea din matcă aduce
pagube Ploieştiului.
Riscuri naturale - Alunecări de teren: Datorită efectelor cauzate de
alunecăriile de teren este necesară reconstrucţia ecologică a 30 ha aparţinând
I.C.V.V. Valea Călugărească, în perimetrul Valea Sărată.
Riscuri naturale - Cutremure: Din punct de vedere al intensităţii
cutremurelor – scara MSK (SR –11100 – 93), teritoriul judeţului Prahova
include următoarele zone de intensitate seismică:
− 71 –cu perioada medie de revenire de cca. 50 ani
− 81 - cu perioada medie de revenire de cca. 50 ani
− 92 - cu perioada medie de revenire de cca. 100 ani
Din punct de vedere al coeficientului seismic KS (conform Normativ P 100
– 92) judeţul Prahova acoperă o zonă în care acest coeficient înregistreză valori
crescătoare de la sud la nord: 0,20 – 0,25 – 0,32 (valoarea maximă). Zonarea
teritoriului judeţului din punct de vedere al valorii perioadelor de colţ TC
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(conform Normativ P 100 –92) evidenţiază zonele cu TC - 1,0 sec. şi TC - 1,5
sec.
4.3. Problemele evidenţiate la nivelul judeţului Prahova:
− gruparea activităţilor economice în special în jurul municipiului Ploieşti;
− grad ridicat de poluare;
− trafic intens;
− subestimarea rolului IMM-urilor în economia judeţului;
− investiţii străine numeroase în ramura industriei uşoare, în special
confecţii textile;
− dezvoltarea sectorului comerţ focalizată în municipiul Ploieşti şi
localităţile din nordul acestuia;
− grad redus de valorificare a forţei de muncă;
− existenţa unor localităţi cu probleme economice şi sociale de
dezvoltare:
− declin industrial sever, şomaj masiv, determinat de
închiderea unităţilor din sectorul de apărare;
− zone cu o structură economică fragilă, dependentă de un
singur sector industrial sau de o singură întreprindere.
Priorităţi pentru relansarea economică:
− Dezvoltarea unor activităţi productive care să valorifice potenţialul
local: fructe, legume, cereale, produse animale, agregate minerale etc.).
− Modernizarea infrastructurii în zonele industriale;
− Retehnologizarea unor întreprinderi care să creeze cadrul favorabil
atragerii de investitori;
− Promovarea unor politici specifice de dezvoltare echilibrată şi durabilă
în raport cu particularităţile locale;
− Accelerarea procesului de retehnologizare şi dezvoltare a ramurilor de
bază ale economiei.
− Creşterea productivităţii solului prin lucrări de îmbunătăţiri funciare
(îndiguiri, desecări-drenaj, combaterea eroziunii solului).
− Desfăşurarea de activităţi pentru eliminarea surselor de poluare;
Industria
În ceea ce priveşte distribuţia întreprinderilor pe clase de mărime, în
judeţul Prahova, sunt predominante microîntreprinderile (0-9 salariaţi),
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deţinând o pondere de 85,8% din numărul total al unităţilor active.
Întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă 13,6%, iar cele mari (peste 250 de
salariaţi) doar 0,6%.
Structura economică a judeţului Prahova este caracterizată de
dominarea industriei. Complexă şi diversificată, industria este reprezentată
prin toate ramurile ei.
Ponderea cea mai mare în producţia industrială o deţine ramura
prelucrării ţiţeiului, urmată de cea a industriei alimentare, a băuturilor şi
tutunului, maşini şi echipamente, chimică şi prelucrarea cauciucului,
extractivă, textile şi produse textile, metalurgie, construcţii metalice şi produse
din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), prelucrarea lemnului (inclusiv
mobilier), alte produse din minerale nemetalice, celuloză, hârtie, carton şi
poligrafie şi alte activităţi industriale.
Probleme:
- Reducerea activităţii unor întreprinderi industriale;
- Dependenţa anumitor localităţi din judeţ de existenţa unuia sau mai
multor sectoare industriale a căror activitate este în declin;
- Utilizarea timp îndelungat a unor tehnologii poluante de către anumite
întreprinderi a condus la degradarea pronunţată a condiţiilor de mediu;
Problema sectorială cu care se confruntă astăzi şi oraşul Băicoi este
aceea că unele localităţi pot rămâne în urmă, din punct de vedere al
dezvoltării, datorită lipsei unor măsuri concrete pentru dezvoltarea sectorului
privat.
Priorităţi pentru îmbunătăţirea aportului industriei la dezvoltarea
economică a judeţului:
− Dezvoltarea activităţilor în cadrul parcurilor industriale şi extinderea cu
noi locaţii;
− Folosirea forţei de muncă de înaltă calificare în scopul evitării
fenomenului de depopulare a localităţilor;
− Dezvoltarea de noi activităţi economice industriale bazate pe
valorificarea resurselor locale;
− Susţinerea dezvoltării IMM-lor, componentă definitorie a politicii
industriale şi economice care influenţează pozitiv ritmul creşterii durabile;
− Reconstrucţia ecologică a siturilor poluate neutilizate şi pregătirea
pentru noi activităţi (ex. Valea Călugărească);
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− Construirea/modernizarea/extinderea de clădiri şi anexe aferente, care
vor fi utilizate de operatorii economici, cu precădere IMM-uri, pentru activităţi
de producţie şi/sau prestare servicii în structurile de sprijinire a afacerilor din
judeţul Prahova care vor fi dezvoltate în zonele în care există o cerere reală
pentru locaţii de afaceri;
− Dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor
non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor
adiţionale;
− Crearea şi diversificarea serviciilor prestate de către micro-întreprinderi
pentru populaţia rurală.
− Investiţii în activităţi non-agricole productive în mediul rural:
- Industria uşoară (articole de pielărie, încălţăminte, lână, blană,
tricotaje, produse de uz gospodăresc, produse odorizante etc.);
- În activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase începând de la stadiul de cherestea (ex. mobilă);
- Mecanică fină, asamblare maşini, unelte şi obiecte casnice,
producerea de ambalaje etc.
− Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi
a altor activităţi tradiţionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului,
lânii, olăritul, brodatul, confecţionare instrumente muzicale tradiţionale etc.),
precum şi marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor
produse obţinute din aceste activităţi);
− Servicii pentru populaţia rurală (croitorie, frizerie, cizmărie, reparaţii
maşini, unelte şi obiecte casnice etc.).

CAPITOLUL 5. STRUCTURA ECONOMICĂ
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A ORAŞULUI BĂICOI
Amplasat în apropierea unui mare centru industrial cum este municipiul
Ploieşti şi pentru că beneficiază de importante resurse de petrol şi gaze, sare,
păduri, terenuri agricole, oraşul a intrat de timpuriu în circuitul economic.
Poziţionarea sa în apropierea reşedinţei judeţului a avut însă şi
repercusiuni asupra localităţii, care este atrasă în activitatea industrială a
municipiului Ploieşti.
Condiţiile naturale de relief, resursele naturale şi poziţionarea
geografică au determinat funcţiunile economice ale oraşului. Principalele
funcţiuni economice:
- centru industrial
- centru de producţie agricolă
Economia oraşuluia fost dintotdeauna legată de utilizarea resurselor
naturale, principalele ocupaţii find cultivarea pământului, creşterea
animalelor, exploatarea şi prelucrarea lemnului, petrolului şi alte îndeletniciri
meşteşugăreşti.
Potenţialul industrial principal este extracţia ţiţeiului, activitate cu
tradiţie, având o vechime de peste 100 de ani. Pe aproape întreg teritoriul, atât
în intravilan, cât şi în extravilan, sunt sonde şi instalaţii, parcuri de rezervoare,
compresoare, ateliere, sunt exploatate zăcăminte de ţiţei, astfel încât există
numeroase puncte de exploatare, dar sunt şi multe sonde şi instalaţii
abandonate.
5.1. Dezvoltarea economică în câteva sectoare ale economiei
5.1.1. Activităţi economice
La nivelul localităţii îşi desfăşoară activitatea un număr de 627 de
societăţi comerciale. Principalele unităţi economice din osaş sunt: OMV
PETROL – FIELD Băicoi (exploatări petroliere), SC CAMEXIP SA (fabricare utilaj
zehnologic), SC FEHS SA (echipamente hidraulice), SC LAZARIDIS MARMURI ŞI
GRANIT SA (prelucrare şi comercializare piatră naturală), SC FORAJ SONDE
(lucrări foraj, extracţie), Compania ENERGOPETROL (lucrări de montaj
echipament tehnologic), SC DOLARIS SA (tâmplărie metalică, aluminiu şi pvc),
SC DOBRE ŞI FIII (producţie şi comercializare de produse apicole), SC VIKING
PROFILE (comercializare tablă Lindab), SC DEPACO (comercializare tablă şi
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produse conexe), SC DISTRIGAZ SUD, SC HIDRO, SC FLORICON, SC GOSPODĂRIE
LOCALĂ, SC PETROM SERVICE, SC ELECTROCOM, SC GENERAL MEEL ELECTRIC,
SC GEOROM 91 SRL, SC COUNTEX SRL, SC TEGA EXIM, SC NOVIS SRL, SC STAMI
CONS SRL, SC PESCĂRUŞ SRL, SC PEGAMONT, SC ADeCRIS CONSTRUCT SRL, SC
ONIT IMPEX SRL.
Tot în domeniul industriei, la nivelul localităţii funcţionează agenţi
economici de prestări servicii în diferite domenii, care duc la creşterea
producţiei industriale şi a numărului de locuri de muncă.
Turismul, ca ramură aducătoare de profit, este destul de slab dezvoltată
la nivelul localităţii. Pot fi însă exploatate:
- Biserica Sf. Împăraţi – interior picturi de Nicolae Grigorescu
- Ruinele capelei prinţesei Trubeţcoi
- Biserica Cioara – monument istoric
- Valea Stelii Ţintea – ca staţiune balneo – climaterică.
Aceasta din urmă, poate fi punctul de plecare pentru o staţiune care să
atragă turişti nu doar din zonă. Are în componenţa sa un lac cu ape sulfuroase,
cu nămol sapropelic de o calitate dovedită, folosit încă din anul 1910 şi de
unde, în anii 1950se realizau în medie 2800 de băi calde şi 1800 de băi reci în
condiţii improvizate.
Conţinutul mare în săruri al apei îi dă un caratcr de termostat,
temperatura lacului variind cu +6-7 grade faţă de mediul ambient.
Efectul apelor sale clorosodice – iodurate îl recomandă pentru tratatrea
afecţiunilor reumatismale şi post-traumatice, afecţiunilor sistemului nervos
central şi periferic, afecţiunilor cardio-vasculare şi ginecologice.
Sezonul durează în mod obişnuit între 1 mai şi 30 octombrie.
La nivelul oraşului există doar capacităţile de cazere de la Motelul „Casa
Românească”, de la ieşirea din oraş spre municipiul Câmpina.
5.1.2. Activităţi agricole
Activităţile aferente sectorului agricol sunt dependente de fondul
funciar disponibil.

CAPITOLUL 6.
POPULAŢIE, RESURSE UMANE ŞI PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ
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6.1. Populaţia şi resursele umane în Regiunea Sud - Muntenia
Evoluţia societăţii româneşti de-a lungul ultimilor ani a fost influenţată
atât de reformele economice, dar mai ales de criza economică, fenomene
soldate cu profunde transformări pe piaţa muncii. Modificarea condiţiilor
sociale au avut drept consecinţă reducerea sporului demographic natural şi
mai cu seamă accentuarea migraţiei temporare şi definitive, cu efecte directe
asupra scăderii constante a populaţiei şi pe cale de consecinţă a populaţiei
active. Analizând structura pe grupe de vârste a populaţiei active se constată
tendinţe evidente de îmbătrânire a acesteia.
Resursele de muncă, respectiv populaţia în vârstă de muncă, include
bărbaţii în vârstă de 16-64 ani şi femeile în vârstă de 16-59 ani, conform
legislaţiei în vigoare în anul 2012. Pe fondul scăderii drastice a natalităţii de
după 1989, ponderea resurselor de muncă în total populaţie a înregistrat o
creştere. Fenomenul a fost similar şi în regiunea Sud Muntenia unde ponderea
resurselor de muncă a crescut în perioada 2004 - 2006, a rămas relative
constantă în următorii patru ani, şi a crescut din nou în perioada 2008 – 2012.
Astfel, în anul 2012, regiunea Sud Muntenia s-a clasat pe locul 2 între cele
opt regiuni de dezvoltare în ceea ce priveşte volumul resurselor de muncă
(2085,6 mii de persoane), după regiunea Nord Est. Totodată, referitor la
repartizarea pe sexe, regiunea Sud Muntenia a urmat tendinţele naţionale,
conform cărora, în anul 2012, resursele de muncă de sex masculin erau uşor
mai ridicate decât cele de sex feminin, aceeaşi situaţie înregistrându-se şi la
nivelul fiecărui judeţ component.
În ceea ce priveşte rata de ocupare a resurselor de muncă, în regiunea
Sud Muntenia s-a păstrat aceeaşi evoluţie descrescătoare înregistrată atât la
nivel naţional, cât şi la nivel european.
Astfel, în anul 2012 regiunea Sud Muntenia a ocupat locul 6 între cele opt
regiuni de dezvoltare (55,4%), situându-se mult sub media naţională (59,6%).
De asemenea, rata de ocupare a resurselor de muncă de sex masculin (56,2%)
a fost mai ridicată decât rata de ocupare a resurselor de muncă de sex feminin
(54,5%).
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Totodată, în ceea ce priveşte repartizarea pe medii de rezidenţă, se
constată faptul că trendul a fost de creştere a ratei de ocupare a resurselor de
muncă în mediul urban şi de uşoară descreştere în mediul rural.
În ceea ce priveşte rata de activitate a resurselor de muncă, în anul 2012,
regiunea Sud Muntenia a ocupat locul 6 (59,2%) în rândul celor opt regiuni de
dezvoltare, situându-se mult sub media la nivel naţional (62,8%). Totodată, în
anul 2012, în ceea ce priveşte repartizarea pe sexe, rata de activitate a
resurselor de muncă a fost mai ridicată în rândul bărbaţilor (60,4%), decât în
rândul femeilor (57,9%), fiind în uşoară scădere faţă de anul 2010.
În mediul rural, în anul 2012, ponderea cea mai ridicată a ratei şomajului
BIM a fost înregistrată în rândul populaţiei tinere 15-24 ani, iar cea mai scăzută,
în rândul populaţiei cu vârsta cuprinsă între 55-64 de ani.
6.2. Populaţie şi resursele umane în oraşul Băicoi
Oraşul Băicoi este, din punctul de vedere, al numărului de locuitori, al
treilea oraş din judeţul Prahova.
La nivelul localităţii, conform datelor centralizate şi furnizate de Direcţia
Judeţeană de Statistică Prahova, în 2014 figurează un număr de 19178
persoane, 9948 dintre acestea fiind de sex feminin.
Cea mai mare parte a populaţiei este concentrată în Băicoi (56%), apoi
urmează, în ordine, Ţintea (15&), Lilieşti (10%), Dâmbu (7%), Tufeni (6%),
Scehală (6%).
Tabel Evoluţia populaţiei stabile în oraşul Băicoi
2008
Populaţia stabilă
la
1 ianuarie - total
din care Femei
Bărbaţi

2009

2010

2011

2012

2013

2014

19669 19660 19637 19535 19426 19275 19178
10095 10130 10153 10116 10075

9994

9948

9574

9281

9230

9530

9484
114
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Tabel Evoluţia populaţiei stabile în oraşul Băicoi pe categorii de vârstă

0-4 ani
5-9 ani
10-14 ani
15-19 ani
20-24 ani
25-29 ani
30-34 ani
35-39 ani
40-44 ani
45-49 ani
50-54 ani
55-59 ani
60-64 ani
65-69 ani
70-74 ani
75-80 ani
80-84 ani
85 ani şi peste

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

847
774
926
1229
1420
1615
1597
1692
1363
1390
1565
1377
906
1003
848
584
382
151

852
786
866
1162
1442
1526
1704
1467
1611
1284
1586
1429
953
936
893
613
379
171

832
797
844
1016
1463
1491
1709
1455
1769
1201
1575
1427
1063
888
894
654
381
178

818
795
827
987
1396
1445
1686
1479
1848
1130
1479
1529
1146
842
884
645
387
212

775
821
811
964
1291
1429
1695
1539
1877
1093
1437
1536
1206
823
855
674
368
232

725
857
796
919
1157
1486
1583
1597
1682
1341
1362
1513
1279
830
838
665
400
245

672
868
804
856
1096
1463
1533
1691
1458
1589
1252
1521
1323
884
796
690
431
251

Căsătorii şi divorţuri în oraşul Băicoi
La nivelul comunei, situaţia căsătoriilor şi divorţurilor arată astfel:
Căsătorii
Divorţuri
Anul 2008
110
54
Anul 2009
124
29
Anul 2010
92
37
Anul 2011
83
28
Anul 2012
76
11
115
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Anul 2013

77

17

Numărul divorţurilor înregistrate la nivelul oraşului Băicoi este mai mic
din 2008 până în 2013, iar numărul căsătoriilor a înregistrat un număr record
(124) în anul 20090.
Stabiliri şi plecări cu reşedinţa
Din datele statistice înregistrate la nivelul oraşului Băicoi, în ultimii ani
numărul stabilirilor / plecărilor este variabil, cu oscilaţii mari.

Anul 2008
Anul 2009
Anul 2010

Stabiliri cu domiciliul
280
262
233

Anul 2008
Anul 2009
Anul 2010
Anul 2011
Anul 2012
Anul 2013

Stabiliri cu reşedinţa
201
255
331
257
180
182

Plecări cu domiciliul
244
226
237

Plecări cu reşedinţa
295
295
287
256
218
262

6.3. Prognoza populaţiei
Tendinţele demografice negative manifestate şi înregistrate în ultimul
deceniu la nivelul regiunii, dar şi la nivelul întregii ţări se regăsesc şi la nivelul
oraşului Băicoi.
Tabel Evoluţia populaţiei la nivelul localităţii
An
Populaţie

1930 1948 1956 1977 1980
1987 1994 2002 2008
10117 11711 13984 17440 19000 20500 20676 20681 19659
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După cum reiese din tabelul de mai sus, curba evoluţiei numărului de
locuitori ai oraşului a avut o evoluţie ascendentă progresiv, până în anul 1990,
iar de atunci o scădere continuă.
Scăderea populaţiei este cauzată de sporul natural negativ (populaţie
îmbătrânită), dar şi de migraţia forţei de muncă în alte localităţi şi în
străinătate, în special din ultimii ani.
Există disfuncţionalităţi majore care determină evoluţia, structura şi
stabilitatea populaţiei:
- Tendinţa de îmbătrânire
- Lipsa temporară a atractivităţii pentru stabilizarea populaţiei din
cauza infrastructurii deficitare
- Absenţa investiţiilor în activităţi economice care s creeze locuri de
muncă în oraş
- Nivelul nesatisfăcător al veniturilor şi atracţia câştigurilor salariale
mai mari în alte zone sau în alte ţări.
6.4. Forţa de muncă
Apartenenţa oraşului Băicoi la teritoriul periurban al municipiului
reşedinţă determină un grad ridicat de migraţie a forţei de muncă.
Forţa de muncă salariată este distribuită în majoritate în industrie,
comerţ, servicii şi agricultură, dar este calificată şi în domenii ca:
Comerţ:
* Comerţul cu amănuntul;
* Comerţul cu ridicata a combustibililor;
* Comerţul cu ridicata a animalelor;
* Comerţ cu amănuntul al cărnii.
Industrie:
* Faricarea pâinii;
* Construcţii de clădiri;
* Prelucrarea şi conservarea legumelor şi fructelor;
* Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie;
Servicii:
* Lucrări de instalaţii electrice;
* Întreţinerea şi reparaţia autovehiculelor;
* Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare;
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Sectorul agricol:
* Creşterea animalelor;
* Activităţi în ferme mixte;
* Cultivarea plantelor.
Numărul mediu al salariaţilor a cunoscut în ultimii trei ani analizaţi, o
fluctuaţie uşoară.
Tabel
Numărul salariaţilor / şomerilor din oraşul Băicoi
Anul
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Numărul de salariaţi
4418
3815
3575
3150
3584
3246
3169
3301
3495

Număr şomeri

508
288
269
308
306

Din analiza făcută la nivelul oraşului Băicoi, s-au evidenţiat
următoarele concluzii:
- procesul de îmbătrânire a populaţiei este în creştere;
- există un reviriment al oportunităţilor de creştere a veniturilor la
bugetul local prin posibilităţile de dezvoltare în domeniul activităţilor
productive şi de servicii.
Se doreşte o încurajare a investitorilor de a dezvolta activităţile şi de
atragerea de noi agenţi economici pe raza localităţii.

CAPITOLUL 7. STRUCTURA AGRICULTURII
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7.1. Sectorul agricol – analiză la nivel naţional şi regional
Dezvoltarea rurală este un obiectiv important în Uniunea Europeană
având în vedere faptul că peste jumătate din populaţia UE trăieşte în zone
rurale, acoperind peste 90% din teritoriu.
Spaţiul rural reprezintă un capital important din punct de vedere al
mediului ambiant, având un impact deosebit în ceea ce priveşte conservarea
resurselor naturale, şi a valorilor culturale, precum şi în dezvoltarea turismului.
Agricultura joacă un rol important în România, raportat la mărimea
populaţiei rurale şi la gradul de ocupare a forţei de muncă. Aproximativ 45,7%
din populaţia din România locuieşte în mediul rural, comparativ cu aproximativ
23,6% în UE-27. Aproximativ 30% din populaţie este angajată în agricultură,
comparativ cu aproximativ 2% în vechile state membre (UE-15) şi 3-14% în
noile state membre (UE-8). Există diferenţe majore între zonele rurale şi cele
urbane, primele fiind marcate de un nivel de sărăcie semnificativ mai mare şi
de un nivel de trai corespunzător mai mic.
Dezvoltarea agriculturii şi furnizarea de bunuri publice în zonele rurale
este prin urmare esenţială pentru integrarea europeană a României şi pentru
obiectivele de coeziune socială.
În comparaţie cu alte ţări din UE, sectorul agricol din România are o
pondere relativ ridicată în valoarea adăugată brută (VAB), dar a rămas în urmă
în ceea ce priveşte productivitatea muncii.
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La 6%, ponderea agriculturii în VAB total este semnificativ mai mare
decât în alte state membre ale Uniunii Europene (UE-27 = 1,8% în 2012).
Totuşi, în perioada 2000 - 2012, ponderea agriculturii în totalul valorii
adăugate brute a scăzut de la un interval de 12-14% la 6%, în timp ce ponderea
în totalul forţei de muncă a scăzut de la peste 40% la 30,6%. Productivitatea
muncii a rămas astfel în urmă în comparaţie cu alte sectoare din economia
românească şi este, de asemenea, mult în urma mediei UE. Productivitatea
românească este de doar 4.719 euro pe echivalent normă întreagă comparativ
cu o medie de 18.925 euro în UE-27 (2010-2012).
România suferă din cauza uneia dintre cele mai pronunţate diviziuni
structurale ale terenurilor agricole dintre toate statele membre UE. Se disting
mai multe tipuri de distribuţie a terenurilor agricole. Dintre noile state
membre, Slovenia deține cel mai mare procent din suprafața sa arabilă
cultivată de multe ferme mici. România, Croația, Polonia, Letonia și Lituania au
terenul distribuit relativ mai uniform între diferitele categorii de ferme, dar
România iese în evidență prin lipsa unei categorii ”de mijloc”. Ungaria, Estonia,
Bulgaria și, într-o anumită măsură, Slovacia, au mai mult de jumătate din
suprafața lor agricolă cultivată de ferme de peste 100 ha, dar toate dețin și un
număr relativ semnificativ de exploatații mici. În schimb, Cehia se
caracterizează prin producția agricolă cel mai puternic orientată spre
exploatații de scară mare.
La nivel naţional, din datele de la Recensământul agricol desfăşurat în
2010 au reieşit următoarele concluzii:
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* Numărul exploataţiilor agricole a fost de 3.859.043, mai mic cu 14% faţă
de cel înregistrat la Recensământul General Agricol 2002
- numărul exploataţiilor agricole fără personalitate juridică a fost de
3828345, cu 14,2% mai mic decât în anul 2002;
- numărul exploataţiilor agricole cu personalitate juridică a fost de
30698, cu 34,8% mai mare decât în anul 2002.
Reducerea numărului exploataţiilor agricole s-a datorat, în principal,
comasării unor exploataţii agricole fără personalitate juridică.
* Suprafaţa agricolă utilizată a exploataţiilor agricole a fost mai mică
cu aproape 4,5% faţă de cea înregistrată la Recensământul General Agricol
2002
Situaţia comparativă a suprafeţei agricole utilizate, la nivel naţional, pe
principalele categorii de folosinţă, în anii 2002 şi 2010 se prezintă astfel:

Indicatori
Numărul
exploataţiilor
agricole
Suprafaţa agricolă
utilizată (SAU)
- teren arabil
- păşuni şi fâneţe
- culturi
permanente
- grădini familiale
Suprafaţa agricolă
utilizată
ce revine în medie
pe o
exploataţie
agricolă*)

U.M.

Total exploataţii
agricole
2002

mii
mii
ha
mii
ha
mii
ha
mii
ha
mii
ha
ha

2010

Exploataţii
agricole fără
pers. juridică
2002
2010

Exploataţii
agricole cu pers.
juridică
2002
2010

4485

3859

4462

3828

23

31

13931

13306

7709

7450

6222

5856

8774

8306

5437

4725

3337

3581

4644

4506

1878

2307

2766

2199

344

312

225

236

119

76

169

182

169

182

-

-

3,11

3,45

1,73

1,95

274,43

190,78

*) S-a calculat la unităţile de măsură: hectar şi număr
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* Suprafaţa agricolă utilizată ce a revenit în medie pe o exploataţie
agricolă nu s-a modificat semnificativ
Suprafaţa agricolă utilizată ce a revenit în medie, în anul 2010, pe o
exploataţie agricolă a fost de 3,45 ha, comparativ cu 3,11 ha în anul 2002.
Pe categorii de exploataţii agricole:
- suprafaţa agricolă utilizată ce a revenit în medie pe o exploataţie agricolă fără
personalitate juridică a fost de 1,95 ha, comparativ cu 1,73 ha în anul 2002;
- suprafaţa agricolă utilizată ce a revenit în medie pe o exploataţie agricolă cu
personalitate juridică a fost de 190,78 ha, comparativ cu 274,43 ha în anul
2002.
* Numărul exploataţiilor agricole cu suprafaţă agricolă utilizată mai
mică de 1 ha este în scădere, iar numărul celor de mari dimensiuni este în
creştere
Numărul exploataţiilor agricole de mici dimensiuni, care au utilizat o
suprafaţă agricolă de până la 1 hectar, s-a diminuat în anul 2010 faţă de anul
2002 cu circa 150 mii exploataţii (6,9%), ele deţinând în continuare o pondere
foarte importantă de circa 54% din totalul exploataţiilor agricole cu suprafaţă
agricolă utilizată.
O contribuţie importantă la scăderea numărului de exploataţii agricole
de mici dimensiuni a avut-o numărul de exploataţii agricole care au utilizat o
suprafaţă agricolă mai mică de 0,1 ha, acestea deţinând o pondere de circa
19%.
În anul 2010 numărul exploataţiilor agricole care au utilizat o suprafaţă
agricolă de cel puţin 50 ha, a înregistrat faţă de anul 2002, o creştere
semnificativă, de circa 51%.
Datele înregistrate în anul 2010, din punct de vedere a suprafeţei
agricole utilizate pe clase de mărime, arată că fenomenele semnalate la
numărul de exploataţii agricole, se menţin şi la suprafeţele agricole utilizate pe
aceleaşi clase de mărime, astfel:
- o scădere importantă au avut suprafeţele agricole utilizate sub 0,1 ha;
- suprafaţa agricolă utilizată de până la 1 hectar a scăzut cu 6,7%;
- suprafaţa agricolă utilizată de cel puţin 50 ha a crescut cu peste 3%,
aceasta
deţinând o ponderea foarte mare, de 52,8%.
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* Peste 60% din suprafaţa agricolă utilizată se află în proprietatea
exploataţiilor agricole
În anul 2010, din punct de vedere al modului de deţinere, 60,1% din
suprafaţa agricolă utilizată a fost în proprietatea exploataţiilor agricole şi
27,4% luată în arendă, comparativ cu anul 2002, când 69,5% s-a aflat în
proprietatea exploataţiilor agricole şi 14,7% era luată în arendă. Restul
suprafeţelor, care au fost utilizate prin concesiune, luate în parte, cu titlu
gratuit sau prin alte moduri de deţinere, au avut o pondere de circa 12% în
2010, comparativ cu aproximativ 16% în anul 2002.
În anul 2010, suprafaţa agricolă utilizată aflată în proprietatea
exploataţiilor agricole fără personalitate juridică a reprezentat 42,7% din
întreaga suprafaţă agricolă utilizată, în timp ce la exploataţiile cu personalitate
juridică, aceasta a reprezentat 17,7%.
* Suprafaţa agricolă neutilizată
Suprafaţa agricolă neutilizată, înregistrată la Recensământul General
Agricol 2010, inclusiv cea a unităţilor care nu au îndeplinit condiţiile de a putea
fi considerate exploataţii agricole, a fost de 896 mii ha, iar suprafaţa agricolă
în repaus a fost de 953 mii ha.
* Exploataţiile agricole cu suprafaţă agricolă utilizată şi suprafaţa
agricolă utilizată pe macroregiuni şi regiuni de dezvoltare în anul 2010
Macroregiunea 1

Indicatori
Exploataţii
agricole cu
SAU
Suprafaţa
agricolă
utilizată

U.M. Nord Vest
mii
mii
ha

Centru

Macroregiunea 2

Nord Est

Sud Est

Macroregiunea 3

Macroregiunea 4

Sud
Bucureşt
Muntei - Ilfov
nia

Sud Vest
Oltenia

Vest

521

375

775 444

29

761

555

264

1808

1627

1940 2195

62

2334

1608

1732

Din datele prezentate reiese faptul că, atât numărul de exploataţii
agricole cu suprafaţă agricolă utilizată, cât şi suprafaţa agricolă utilizată sunt
distribuite în conformitate cu specificul zonei.
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Se evidenţiază macroregiunea 2, care deţine cele mai mari ponderi, atât
la numărul total al exploataţiilor agricole (32,7%), cât şi la suprafaţa agricolă
utilizată (31,1%), iar ca regiuni de dezvoltare pe primele locuri se situează
regiunile Nord-Est şi Sud Muntenia.
* În anul 2010 efectivele de bovine şi porcine au scăzut cu 30,7%,
respectiv cu 35,3%, iar cele de ovine şi caprine au crescut cu 16,2%, respectiv
cu 66,8% faţă de cele înregistrate la Recensământul General Agricol 2002
Situaţia comparativă a efectivelor de animale pe principalele specii şi
păsări, la 1 decembrie, în anii 2002 şi 2010 se prezintă astfel:

Indicatori
Bovine

Total exploataţii
agricole

U.M.

2002
mii capete

Ovine

mii capete

Caprine

mii capete

Porcine

mii capete

Păsări

mii capete

Familii de albine

2010

Exploataţii
agricole fără
personalitate
juridică
2002
2010

Exploataţii
agricole cu
personalitate
juridică
2002
2010

2871

1990

2737

1817

134

173

7238

8412

7009

8172

229

240

744

1241

739

1212

5

29

8260

5345

7000

3516

1260

1829

82407

79191

59658

48877

22749

30314

777

1301

767

1286

10

15

mii

* Efectivele de bovine, porcine şi ovine pe macroregiuni şi regiuni de
dezvoltare
În anul 2010, distribuţia efectivelor de bovine, porcine şi ovine în profil
teritorial, pe macroregiuni şi regiuni de dezvoltare, se prezintă astfel:
Macroregiunea 1
Nord - Vest
Centru

Bovine
667

Porcine
1208

Ovine
3163

347

680

1338

320

528

1825
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Macroregiunea 2
Nord - Est
Sud - Est
Macroregiunea 3
Bucureşti – Ilfov
Sud Muntenia
Macroregiunea 4
Sud - Vest
Oltenia
Vest

733

1452

2504

501

557

1217

232

895

1287

244

1077

826

7

137

26

237

940

800

346

1608

1919

196

687

602

150

921

1317

Din datele prezentate se pot semnala următoarele aspecte:
- se constată o concentrare a efectivelor de bovine în regiunea de
dezvoltare Nord-Est (25,2%), urmată de regiunea de dezvoltare Nord-Vest
(17,4%) şi Centru (16,1%);
- din analiza efectivelor de porcine se evidenţiază regiunile de dezvoltare
Sud Muntenia (17,6%) şi Vest (17,2%) cu cele mai mari efective de porcine, dar
şi regiunea de dezvoltare Sud-Est (16,7%) unde, de asemenea, se găsesc
concentrate efective mari de porcine;
- efectivele de ovine sunt preponderente în regiunile de dezvoltare din
macroregiunile 1 şi 2, respectiv Centru cu 21,7%, Nord-Vest cu 15,9%, Sud-Est
cu 15,3% şi Nord-Est cu 14,5%.
Valoarea producţiei agricole a regiunii Sud Muntenia a înregistrat, în
perioada 2004 – 2012, o evoluţie oscilantă, păstrând acelaşi trend înregistrat
la nivel naţional, valoarea în 2012 fiind cu 14,35% mai mare decât în 2004 (faţă
de o creştere de 13,83% la nivel naţional în acelaşi interval).
În anul 2012, valoarea producţiei a fost de 14.605 mii lei (19,09% din
valoarea producţiei agricole a României), regiunea Sud Muntenia situându-se
astfel pe locul 1 la nivel naţional.
125

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAŞULUI BĂICOI – JUDEŢUL PRAHOVA

Din totalul producţiei agricole la nivelul regiunii, cea mai mare pondere o
deţinea sectorul vegetal cu 75,14%, comparativ cu 70,82% la nivel naţional,
urmat de producţia animală cu 24,08% faţă de 28,47% la nivel de ţară şi
sectorul de servicii agricole cu 0,78% faţă de 0,71% la nivel naţional.
Valoarea producţiei agricole obţinute în regiunea Sud Muntenia 2012 (mii
lei)

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

Ponderea judeţelor în valoarea producţiei agricole regionale

În anul 2012, au fost cultivate 95,55% din totalul suprafeţei arabile din
regiunea Sud Muntenia. Producţia vegetală a fost orientată în special spre
culturile cu cereale pentru boabe – pe o suprafaţă de 65,41% din suprafaţa
totală cultivată la nivel regional (principalele culturi sunt în ordine: grâul şi
secara, porumbul), a plantelor uleioase – 25% din total, a plantelor de nutreţ 6,13% şi a legumelor – 2,7% din suprafeţele cultivate. La nivel de judeţe,
culturile de cereale boabe au ocupat cele mai mari suprafeţe în judeţele din
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sudul regiunii, îndeosebi în Teleorman (62,86% din suprafaţa cultivată la nivel
judeţean şi 22,1% din suprafaţa cultivată la nivel regional) şi Călăraşi (64,85%
din suprafaţa de la nivel judeţean şi 21,7% din suprafaţa cultivată la nivel de
regiune). O situaţie detaliată pe judeţe se poate observa în tabelul de mai jos:
Judeţul Prahova este situat într-o zonă în care legumicultura,
pomicultura, viticultura şi zootehnia reprezintă activităţi economice
importante.
Obiectivul fundamental care stă la baza desfăşurării activităţii în
agricultură îl reprezintă redresarea şi asigurarea condiţiilor pentru relansarea
agriculturii, în concordanţă cu potenţialul natural, economic şi uman de care
dispune judeţul Prahova, în scopul asigurării securităţii alimentare a populaţiei
şi crearea disponibilului pentru export.
Probleme:
- deficitul de umiditate climatic care se resimte în perioada vară-toamnă,
uneori primăvara;
- neutilizarea optimă a terenurilor agricole;
- activitate deficitară (cantitativă şi calitativă) în domeniul agriculturii şi
al prelucrării produselor agricole;
- diminuarea efectivelor de animale datorită bazei furajere insuficiente, a
islazurilor comunale degradate şi a păşunilor naturale neîntreţinute şi supuse
fenomenului de eroziune;
- infrastructură insuficientă pentru prelucrarea şi valorificarea producţiei
zootehnice din cadrul gospodăriilor comunale;
- dimensiunea redusă a exploataţiilor agricole individuale;
- diversificarea excesivă a opţiunii proprietarilor în cultivarea anumitor
plante, cu consecinţe în diminuarea calităţii producţiei agricole;
- gradul redus de utilizare a amenajărilor de irigaţii şi dificultăţi în
aplicarea udărilor în perioada secetoasă datorită mulţimii de proprietari şi
diversităţii culturilor.
Priorităţi:
- menţinerea viabilităţii spaţiului rural;
- creşterea volumului producţiei destinate comercializării pentru ca
fermele de semisubzistenţă să devină viabile economic;
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- diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei şi introducerea de
noi produse;
- încurajarea înfiinţării grupurilor de producători din sectorul agricol în
vederea obţinerii de produse de calitate;
- îmbunătăţirea managementului general al exploataţiilor agricole şi
atingerea performanţei;
- diversificarea activităţilor fermelor;
- intervenţii concrete în spaţiul rural pentru asigurarea unui standard de
viaţă corespunzător şi consolidarea specificităţii rurale.
7.2. Agricultura în oraşul Băicoi
Dacă ne raportăm la perioada de dinainte de 1989, situaţia sectorului
agricol al oraşului Băicoi este, evident, ca şi la nivel naţional, într-o scădere
dramatică.
Potenţialul agricol principal este reprezentat prin două activităţi:
- Producţie cerealieră
- Pomicultura.
Deşi în scădere vertiginoasă, zootehnia şi în special creşterea păsărilor,
prin restructurare şi modernizare are şansa relansării acestui potenţial
economic important până în 1990.
Agricultura este favorizată de solurile de calitate medie şi de ponderea
mare a suprafeţelor agricole. Aici se află cea mai mare suprafaţă de livezi pe
cap de locuitor pe judeţ.
Terenurile arabile contituie suportul real al desfăşurării unor activităţi
agricole în domeniul culturilor cerealiere, al lantelor tehnice şi al
legumiculturii. Acestea satisfac necesarul în produse agroalimentare şi
reprezintă materii prime pentru industria alimentară şi artizanală etc.
Potenţialul agricol al localităţii este determinat şi de gradul de
favorabilitate, fertilitate a solurilor pentru marile culturi – clasa a III-a de
fertilitate din zona de câmpie.
Actvitatea de cultură a plantelor se desfăşoară în sistem mixt: individual
şi în cadrul unor societăţi comerciale. Sistemul individual este rudimentar şi
nerentabil, cu utilaje vechi şi neperformante.
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Tabel
Efective de animale în oraşul Băicoi 2010 / 2013 (capete)
Denumire / An
2010
Gospodării indiv./Soc. G
Bovine
512
Ovine
2404
Caprine
525
Porcine
1403
Cabaline
103
Iepuri
600
Păsări
3162
Fam.albine
250

2011
S
G
501
4143
487
1894 1031
7
73
512
20520 5813
50
250

2012
S
G
215
2404
525
3486 1403
103
600
15200 3162
50
571

2013
S
G
502
2204
1894 1481
7
93
20520 3100
261

S
1794
6
19275
62

Grafic - Efective de animale în anul 2013, pe categorii

ovine
caprine
porcine
bovine
ecvine
iepuri
albine
pasari

7.3. Principalele culturi şi producţii agricole
Tabel producţii agricole:
Grâu
Orzoaică
Ovăz

2010
660
54
30

2011
705
54
30
129

2012
390
-

- tone –
2013
648
-
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Porumb
Cartofi
Rapiţă
Varză
Tomate

3248
1800
15
920
320

3460
1170
900
420

755
780
600
300

2545
900
800
420

Suprafeţele agricole cultivate în gospodăriile individuale / societăţile
agricole arată şi ponderea activităţii în economia oraşului. Situaţia arată,
compartativ, în ultimii trei ani, astfel:
Tabel suprafeţe agricole cultivate în gospodării individuale:
Grâu
Orz
Orzoaică
Porumb
Cartofi
Rapiţă
Legume
Pl. nutreţ

2010
220
20
30
812
120
68
140
310

2011
235
20
30
865
78
200

Datele au fost furnizate de Primăria Oraşului Băicoi.

2012
1032
837
78
182
200

2013
943
727
70
182
180

Tabel suprafeţe agricole cultivate de societăţi comerciale:
Grâu
Orz
Orzoaică
Porumb
Rapiţă
Legume
Pl. nutreţ

2010
360
38
20
552
34

2011
375
2
605
84
525
63

2012
1795
84
797
90

130

2013
1857
368
893
80
49

- ha 2014
889
612
65
180
175

- ha 2014
1395
132
590
535
72
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Suprafeţe total hectare gospodării individuale / societăţi:
- Hectare An
Teren

Total

arabil
păşuni
vii
livezi
păduri

3422
343
12
1077
895

2010
Gospodării
individuale
2905
208
11
930
120

Societăţi
comerciale
126
56
1
25
760

Total
3530
354
17
1081
889

2011
Gospodării
individuale
3003
220
15
913
123

Societăţi
comerciale
129
59
2
28
749

Total
3538
357
22
1094
909

Tabel producţii fructe:
Gospodării cu
meri
peri
caişi
cireşi
pruni
nuci
struguri

2010
2090
3
12
30
1624
10
36

2011
200
3
12
12
180
10
36

2012
210
2
8
1
70
6
25

2013
Gospodării
individuale
3013
214
20
943
129

Societăţi
comerciale
132
65
2
26
763

- tone –
2013
130
2
10
2
60
8
36

În oraş funcţionează şi societăţi comerciale, PFA, asociaţii agricole
importante. Producţiile obţinute de acestea arată astfel în 2013:
SC INTERAGRO

cultivat
producţie
SC AGROTEHNIC cultivat
producţie
Dumitru George cultivat
producţie
IIPetrişor Radu
cultivat
producţie
SC Dairyagrofood cultivat
producţie
SC Agroind Cons. cultivat
producţie
SC Gelioagro
cultivat
producţie

156 ha grâu
735 tone
70 ha grâu
252 tone
40 ha grâu
120 tone
27 ha grâu
56 t
50 ha grâu
125 t
10 ha grâu
25 t
6 ha grâu
18 t
131

404 ha porumb
1984 tone

286 ha orz
1158 tone

142 ha porumb
497 tone
22 ha porumb 10 ha pl.nutreţ
30t
25t

17 ha porumb
51 t

27 ha pl.nut.
189 t
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SC Gegereul Agrotrans
112 ha grâu
80 ha rapiţă
80 ha orz
150 ha porumb
PFA Stroilescu Marian
25 ha grâu
65 ha porumb
SC Oscar Serv Impex
12 ha grâu
SC SeedagrInternational
11 ha rapiţă
SC Adyagro Europres
59 ha grâu
SC Kadydias
8 ha plante nutreţ
11 ha pruni

- 336 t
- 224 t
- 262 t
- 600 t
- 75 t
- 130 t
- 38 t
- 33000 kg
- 260000 kg
- 200000 kg
- 21000 kg

SC Semar Trading – creştere păsări:
- 24000 capete
- 6000 ouă
SC Tremont Dobre şi Fiii – creştere familii albine:
- 50 familii
- 1 tonă miere.
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CAPITOLUL 7. SITUAŢIA MEDIULUI
8.1. Zone critice pe teritoriul localităţii
8.1.1. Zone critice sub aspectul poluării atmosferei, apelor de suprafaţă şi a
apelor subterane
Având în vedere vecinătatea unei puternice zone industriale, protecţia
şi conservarea mediului în oraşul Băicoi este o problemă destul de delicată.
Poluarea din zona localităţii este atât la nivelul aerului, cât şi al apei şi al
solului.
Probleme de mediu:
Din analiza la nivelul oraşului Băicoi s-au evidenţiat următoarele
probleme de mediu:
- lipsa reţelei de canalizare cu apă pe întreaga suprafaţă a localităţii
- controlul strict al depozitării deşeurilor menajere (Lichidarea
depozitării necontrolare a gunoiului se realizează la nivelul localităţii prin
stabilirea şi urmărirea unui plan de acţiune pentru protecţia mediului
împotriva poluării).
- colectarea selectivă, preluarea şi transportul deşeurilor menajere la
depozit, în cadrul unui sistem integrat de management al deşeurilor.
- grad ridicat de poluare fonică, prin particule în suspensie şi noxe de-a
lungul drumurilor judeţene şi naţionale.
- zone cu poluare a solului cauzată de exploatările de ţiţei şi gaze
- zone cu coroziune de mal.
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III. SINTEZA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A
ORAŞULUI BĂICOI 2015 - 2020
Analiza SWOT
Analiza SWOT (strengths = puncte tari, weaknesses = puncte slabe,
opportunities = oportunităţi, threats = ameninţări) pentru identificarea şi
definirea obiectivelor strategiei, pornind de la influenţa mediului extern,
factori ce creează oportunităţi şi ameninţări pentru dezvoltare, împreună cu
factorii interni ai dezvoltării, identificaţi ca punctele tari şi punctele slabe ale
comunei. Imaginea obţinută are avantajul de a fi sintetică şi expresivă.
Pentru o analiză eficientă, aplicarea ei s-a făcut pe sectoare de activitate,
chiar dacă în chestionarele aplicate, din motive sociologice, sectoarele au fost
grupate în mod diferit.
În urma prelucrării chestionarelor structurate pe sectoarele:
- Dezvoltare teritorială
- Socio-demografie
- Patrimoniu cultural şi construit
- Infrastructură publică
- Dezvoltare economică
- Management public,
precum şi a interviurilor structurate desfăşurate cu persoane reprezentative
din comunitatea locală, au rezultat următoarele privind analiza SWOT:
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Domeniu

Puncte tari

Puncte slabe

Oportunităţi

Ameninţări

DEZVOLTARE
TERITORIALĂ

- Amplasamentul
oraşului Băicoi în
Regiunea de
Dezvoltare Sud
Muntenia, una
dintre cele mai
competitive din
ţară

- Existenţa unui
trafic greu care
traversează în
mod permanent
localitatea

- Existenţa
numeroaselor
documente de
dezvoltare a
judeţului şi
regiunii, ce
include direcţii
pentru oraşul
Băicoi care face
parte şi din Polul
de creştere
Ploieşti

- Polarizare
urbană
excesivă

- Existenţa unui
fenomen de
migraţie
sezonieră a
forţei de muncă
în afara ţării

- Construirea unui - Polarizarea
bloc de locuinţe
forţei de
pentru tineri
muncă în
municipiul
- Derularea de
reşedinţă de
programe
judeţ
educaţionale pe
teme de
- Efectele
sănătate,
problemelor de
prevenire în şcoli sănătate
şi nu numai
datorate
poluării se pot
- Identificarea
vedea pe
unor surse de
termen lung, cu
încurajare a
implicaţii
dezvoltării
multiple la
personale
nivelul
comunităţii
- Încheierea de

- Poziţionarea în
apropierea
municipiului
reşedinţă de
judeţ şi de
capitala ţării
SOCIODEMOGRAFIE,
CULTURĂ,
EDUCAŢIE

- Gradul ridicat
de implicare
socială
- Creşterea
gradului de
rezidenţă
- Existenţa unor
asocieri pe bază
de voluntariat cu
activităţi socioculturale şi
educative
- Gradul ridicat
de omogenitate
etnică
- Starea şi
dotarea unităţilor

- Probleme de
sănătate a
populaţiei
cauzate de
poluarea
rezultată din
activităţi
industriale
- Insuficienţa
personalului
medical
- Lipsa unor
servicii sociale
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parteneriate cu
instituţii de stat
sau private

- Orientarea
tinerilor către

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAŞULUI BĂICOI – JUDEŢUL PRAHOVA

de învăţământ
peste medie
- Existenţa unor
edificii cu valoare
istorică
arhitecturală
- Cunoaşterea şi
participarea
activă a
cetăţenilor la
sărbătorile
organizate la
nivelul localităţii

pentru
persoanele
defavorizate
- Lipsa unor
programe de
susţinere a
performanţei
- Cunoaşterea
insuficientă la
nivelul
comunităţii a
reprezentativităţii culturale şi
lipsa unor
programe de
popularizare la
nivelul regiunii

pentru
organizarea de
programe de
perfecţionare,
reconversie,
formare
profesională
pentru şomeri
- Derularea unor
programe de
susţinere a
performanţei
şcolare: sistem de
burse,
recompense etc.

zone în care
sunt posibile
câştiguri
salariale mai
mari
- Pierderea
tradiţiilor
locurilor prin
urbanizarea
accelerată

- Construirea unei
săli de sport la
şcoală Lilieşti
- Construirea unei
grăiniţe cu
program
- Construire after
school Lilieşti
- Construirea unui
centru cultural
- Înfinţare
campus şcolar pe
lângă liceu

PATRIMONIUL
NATURAL ŞI DE
CONSTRUCŢII,

- Amplasamentul
într-un cadru
natural deosebit

- Apariţia unor
zone cu
potenţial de risc
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- Proiect de
reabilitare
urbană: a
spaţiilor de joacă,

- Infrastructura creată
poate fi folosită
sub capacitate
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SPORT ŞI
AGREMENT

- Existenţa unor
resurse naturale
şi agricole
importante
- Fertilitatea
ridicată a
solurilor
- Regimul termic
moderat
- Existenţa
spaţiilor de sport
şi educaţie fizică
- Înfiinţarea
spaţiilor verzi şi
de recreere

prin surparea de
maluri

parcări, rampe de
gunoi

- Existenţa unor
zone poluate
istoric

- Amenajarea de
spaţii de recreere
şi agrement

- Poluarea
aerului şi a
apelor de
subteran de
către activităţile
industriale

- Dotarea
instituţiilor de
utilitate publică
cu panouri
fotovoltaice
pentru
economisirea
energiei şi
diminuarea
cheltuielilor

- Lipsa unei
educaţii
ecologice şi de
protecţie a
mediului la
nivelul
populaţiei

- Migraţia
familiilor tinere
către zone cu
facilităţi mai
mari

- Construirea
unor terenuri de
minifotbal / tenis
- Preluare şi
amenajare ştrand
Petrom
- Amenajarea
zonei Livede ca
zonă de sporturi
de iarnă
- Amenajare
rigole şi şanţuri
de scurgere

INFRASTRUCTURA PUBLICĂ

- Existenţa reţelei
de alimentare cu
apă

- Lipsa spaţiilor
verzi amenajate
în toate
cartierele
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- Extinderea
reţelei de
canalizare

- Nealinierea la
normele
europene
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- Existenţa reţelei
de energie
electrică 100%

- Lipsa reţelei de
canalizare în
toată localitatea

- Existenţa reţelei
de alimentare cu
gaze naturale

- Dotarea
necorespunzătoare cu rampe
de gunoi, coşuri,
pubele la nivelul
oraşului

- Existenţa reţelei
de canalizare
- Existenţa
infrastructurii
rutiere

- Starea reţelei
drumuri
- Starea reţelei
de iluminat
public
- Starea
infrastructurii
reţelei de
alimentare cu
apă
- Situaţia
spaţiilor fostului
spital de
hepatită

- Planificarea de
lucrări de
întreţinere a
drumurilor din
localitate
- Planificarea
amenajării
intersecţiilor
- Posibilitatea
montării de
indicatoare
rutiere în zonele
cu potenţial de
risc a circulaţiei
- Amenajarea de
şanţuri şi trotuare
- Eficientizarea
cheltuielilor cu
iluminatul public
prin dotarea cu
lămpi economice
- Construirea
unor rezervoare
de capacitate
mare pentru
stocarea de apă
potabilă
- Lucrări de
modernizare a
Spitalului
orăşenesc
- Extindere reţele
utilitare în znele
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nou introduse în
intravilan
- Lucrări de
reparaţii a
drumurilor şi
străzilor
- Construire pasaj
suprateran peste
DN1
DEZVOLTARE
ECONOMICĂ

- Existenţa unui
mediu de afaceri
dinamic
- Existenţa unei
platforme
economice
importante

- Afectarea
mediului
economic în
ultimii ani,
cauzată de
reculul
economic – criza
la nivel global

- Demararea de
proiecte de
investiţii pentru
dinamizarea
mediului de
afaceri
- Program de
promovare a
oportunităţilor
din mediul de
afaceri local
- Program de
popularizare a
facilităţilor
pornirii unei
afaceri
(infrastructură,
poziţionare,
costuri)
- Programe de
susţinere a
abilităţilor
antreprenoriale,
în parteneriat
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- Migraţia
tinerilor către
zone care oferă
condiţii
superioare
- Schimbarea
legislaţiei
- Scăderea
numărului de
locuri de
muncă
disponibile
acum în
sectorul de
mică industrie
- Repoziţionarea pe piaţa
economică a
unor societăţi
care astăzi
aduc beneficii
bugetului local
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- Dotări specifice
în vederea
declarării ca
staţiune balneoclimaterică a
Băilor Valea Stelii
MANAGEMENT
LOCAL

- Implicarea
autorităţilor
locale în
asigurarea
condiţiilor de
viaţă decente
- Existenţa în
aparatul
Primăriei a
oamenilor bine
pregătiţi şi în
continuă
perfecţionare
- Implementarea
sistemului de
control intern
managerial
- Promovarea
unui
comportament
decent şi
apropiat de
cetăţean al
angajaţilor
Primăriei
- Asigurarea
condiţiilor de
siguranţă publică

- Slaba
remuneraţie a
angajaţilor duce
uneori la
reducerea
randamentului
acestora
- Necunoaşterea sau
insuficienta
cunoaştere a
angajaţilor
referitoare la
strategiile pe
termen lung ale
administraţiei
locale

- Adoptarea unor
măsuri de
motivare a
funcţionarilor din
cadrul Primăriei
- Programe de
consultare la
nivelul fiecărui
cartier privind
măsurile
necesare pentru
rezolvarea
problemelor
comunităţii

- Stabilirea unui
grafic de lucru
inter- Lipsa încurajării departamente
şi recompensării pentru
angajaţilor
soluţionarea cât
mai eficientă a
- Insuficienţa
sarcinilor de
salariaţilor în
serviciu
anumite
compartimente - Popularizarea
activităţii
- Schimbarea
administraţiei
legislaţiei într-un
locale în rândul
ritm accelerat
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- Gradul de
nemulţumire al
funcţionarilor
faţă de
retribuirea la
locul de muncă
poate avea
efecte privind
scăderea
randamentului
acestora
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la nivelul
comunităţii

comunităţii: site,
publicare, afişare

- Implicarea mare
a comunităţii în
luarea deciziilor
la nivel local
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IV. VIZIUNEA STRATEGICĂ A REGIUNII SUD MUNTENIA
PENTRU PERIOADA 2015 - 2020

Elaborată sub coordonarea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia în strânsă colaborare cu partenerii regionali, strategia furnizează
cadrul coerent pentru dezvoltarea viitoare a regiunii. În acest sens,
documentul de programare strategică reprezintă baza pentru elaborarea
proiectelor de finanţare din fonduri externe/comunitare, naţionale şi locale ce
au drept scop dezvoltarea durabilă a regiunii Sud Muntenia. Strategia
urmăreşte ghidarea într-o manieră pragmatică, a comunităţilor din regiune,
astfel încât intervenţiile şi activităţile necesare creării unei regiuni dinamice şi
prospere să se concentreze asupra priorităţilor cheie de dezvoltare.
Totodată, acest document strategic îşi propune să continue şi să
actualizeze direcţiile de dezvoltare formulate atât de documentele strategice
de la nivel naţional (Planul Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013 şi Cadrul
Naţional Strategic de Referinţă), cât şi de cele de la nivel regional (Planul de
Dezvoltare Regională 2007 – 2013, Strategia Regională de Inovare 2008 – 2013,
Planul Regional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune
Socială 2009 – 2011, Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ 2009 –
2013). De altfel, asigurarea continuităţii viziunii strategice în domeniul
dezvoltării regionale reprezintă una din recomandările majore ale Comisiei
Europene, care a subliniat constant în dialogul instituţional cu România,
importanţa existenţei şi continuităţii viziunii strategice în domeniul dezvoltării
regionale pe termen lung (20 de ani), precum şi necesitatea utilizării
experienţei acumulate în perioada 2007 - 2013.
IV.1. PRINCIPIILE OPERAȚIONALE ALE STRATEGIEI
În ceea ce priveşte abordarea de la care se pleacă în fundamentarea
strategiei, aceasta propune o viziune integratoare, ce include investiţii ce pot
fi finanţate din mai multe surse (buget local, buget naţional, fonduri europene,
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precum şi alte instrumente de finanţare). Astfel, în termini de dezvoltare
economică, strategia va implica dezvoltarea unei abordări pe termen lung în
contextual unui mediu economic schimbător şi va fi pusă în aplicare printr-o
serie de mecanisme ce include Programele Fondurilor Structurale ale Uniunii
Europene (Programele Operaţionale Sectoriale şi Regionale); finanţări ale
Uniunii Europene pentru cooperare interregională (INTERREG, URBACT,
ESPON, INTERACT etc); Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene (PAC),
incluzând Programul Naţional de Dezvoltare Rurală; programe de finanţare
naţională şi alte programe de ajutor.
Totodată, strategia se va baza pe un număr de patru principii operaţionale
care vor ghida la nivel regional acţiunile de implementare a acesteia
Principiile operaţionale sunt:
• Parteneriat
• Concentrare tematică
• Integrare şi corelare
• Inovare
Parteneriat
Revitalizarea economică, socială şi teritorială a regiunii va fi obţinută prin
continuarea întăririi parteneriatului regional şi menţinerea unei colaborări
efective la nivel strategic şi operaţional. Astfel, Planul de Dezvoltare Regională
2014 – 2020 urmează să fie implementat şi coordonat în baza abordării
parteneriale care va asigura că energia, resursele şi experienţa partenerilor
regionali, vor fi orientate spre dezvoltarea durabilă a regiunii.
Concentrare tematică
Strategia va urmări să asigure concentrarea resurselor cu precădere spre
un număr limitat de priorităţi tematice, ce se află în strânsă legătură cu
priorităţile Strategiei Europa 2020, Strategiei Uniunii Europene pentru
regiunea Dunării şi cu ţintele naţionale asumate de România prin Programul
Naţional de Reformă 2011 – 2013. Astfel, investiţiile vor fi direcţionate în
special către zonele cu necesităţi şi oportunităţi sporite şi pe activităţile care
conduc la reducerea disparităţilor şi la creşterea impactului şi beneficiilor
economice.
Integrare şi corelare
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Integrarea va implica asigurarea unor legături efective şi eficiente între
programe, printr-un cadru care să susţină şi să contribuie la regenerarea socioeconomică a regiunii. Pe de altă parte, deoarece implementarea Planului de
Dezvoltare Regională 2014 – 2020 este realizată în mare parte prin finanţarea
din fonduri europene, este necesară corelarea PDR cu politica de coeziune a
Uniunii Europene. Astfel, în vederea identificării obiectivelor de dezvoltare
regională ale regiunii Sud Muntenia, obiective care să fie în concordanţă cu
obiectivele strategice ale Uniunii Europene, în procesul de elaborare al
strategiei au fost avute în vedere obiectivele europene, promovate prin
Strategia Europa 2020 şi Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării şi
asumate de România prin Programul Naţional de Reformă 2011 – 2013.
Totodată, s-a asigurat corelarea cu obiectivele tematice şi priorităţile de
investiţii, promovate prin propunerile de regulamente pentru perioada 2014 –
2020.
Inovare
Strategia se va baza pe o abordare inovatoare în implementare, ce se va
concentra pe dezvoltarea capacităţii de inovare a regiunii şi generarea de noi
surse de creştere. Necesitatea ieşirii din criza financiară şi nevoia de a
răspunde provocărilor globale au făcut ca inovarea să devină mai importantă
ca niciodată. Problemele legate de schimbările climatice, securitatea
alimentară şi energetică, sănătate şi îmbătrânirea populaţiei pot fi soluţionate
prin intermediul inovării.
OBIECTIVUL STRATEGIC GENERAL AL REGIUNII:
Stimularea unui proces de creştere economică durabilă şi echilibrată a
regiunii Sud Muntenia, bazată pe inovare şi favorabilă incluziunii sociale, care
să conducă la creşterea prosperităţii şi calităţii vieţii locuitorilor săi.
Acest obiectiv este corelat cu abordarea europeană privind creşterea
competitivităţii regiunilor şi promovarea echităţii prin prevenirea
marginalizării zonelor cu probleme de dezvoltare economică şi socială.
Astfel, obiectivul implică asigurarea unui standard de viaţă ridicat, prin
creştere şi dezvoltare economică, socială şi teritorială echilibrată, bazată pe
inovare, utilizarea eficientă a resurselor şi favorabilă incluziunii sociale.
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Scopul strategic reflectă abordarea concentrată, integrată şi flexibilă
pentru:
• îmbunătăţirea competitivităţii şi capacităţii inovatoare a economiei
regiunii în vederea creşterii economice;
• reducerea disparităţilor economice şi sociale existente în interiorul
regiunii şi creşterea gradului de includere a comunităţilor dezavantajate în
viaţa economică a acesteia;
• protejarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi a biodiversităţii;
• folosirea raţională a resurselor naturale.
OBIECTIVELE STRATEGICE SPECIFICE:
Atingerea obiectivului strategic general se va face printr-un set de
obiective strategice specifice, care reflectă combinaţia aspiraţiilor sociale,
economice şi de mediu ale regiunii.
Prin obiectivele specifice, Planul urmăreşte eliminarea factorilor care
blochează dezvoltarea pe ansamblu a regiunii, exploatând totodată avantajele
care furnizează oportunităţi de dezvoltare.
Împreună, cele şapte obiective specifice vor contribui la obţinerea
prosperităţii regiunii, asigurând totodată o dezvoltare pe termen lung a
comunităţilor acesteia.
Obiectivele strategice specifice care vor ghida implementarea Planului şi
care printr-o abordare cuprinzătoare şi integrată urmăresc revitalizarea
economică şi socială a regiunii, sunt:
1. Creşterea atractivităţii şi accesibilităţii regiunii Sud Muntenia prin
dezvoltarea mobilităţii şi conectivităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor
conexe în vederea promovării dezvoltării durabile;
2. Dezvoltarea policentrică şi echilibrată a reţelei de localităţi urbane;
3. Creşterea economiei regionale prin stimularea competitivităţii IMMurilor autohtone şi consolidarea cercetării – dezvoltării – inovării;
4. Protejarea şi utilizarea eficientă a resurselor naturale şi a
patrimoniului natural;
5. Dezvoltarea capitalului uman din regiunea Sud Muntenia prin
creşterea accesului şi a participării la educaţie şi instruire pe tot parcursul
vieţii şi stimularea ocupării forţei de muncă;
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6. Îmbunătăţirea accesului la asistenţă medicală şi servicii sociale de
calitate şi promovarea incluziunii sociale;
7. Creşterea rolului aşezărilor rurale şi a contribuţiei agriculturii la
economia regiunii Sud Muntenia.
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V. PRIORITĂŢILE DEZVOLTĂRII
ORAŞULUI BĂICOI
2015-2020
CAPITOLUL 1. Obiectivul strategic
Având în vedere situaţia socio-economică, disparităţile existente la
nivelul comunei, obiectivele dezvoltării regionale, legislaţia existentă şi
integrarea în Uniunea Europeană, obiectivul strategic global al oraşului Băicoi
este: utilizarea eficientă a tuturor resurselor fizice şi umane, pentru
realizarea unei dezvoltări economice şi sociale durabile, care să ducă pe
termen lung la creşterea standardului de viaţă al populaţiei.
Orientarea de bază a strategiei o constituie identificarea punctelor tari
ale localităţii în vederea valorificării oportunităţilor de creştere şi minimizarea
efectelor punctelor slabe, prin eliminarea factorilor care blochează
dezvoltarea.
În esenţă, prin aceast plan strategic se urmăreşte luarea unor măsuri
care să permită relansarea economică a oraşului şi îmbunătăţirea situaţiei
zonelor cu întârzieri în dezvoltare, luând în considerare protecţia socială şi
conservarea mediului.
Măsurile prin care se urmăreşte implementarea strategiei vizează
următoarele câmpuri de acţiune:
- infrastructura
- mediul
- sprijinirea afacerilor, creşterea ocupării, dezvoltarea resurselor umane
- sănătate, asistenţă socială şi incluziune socială
- învăţământ, cultură, sport
- turism
- eficientizarea şi modernizarea administraţiei locale.
V.1.1. Profilul strategic al oraşului Băicoi
CARACTERISTICI POZITIVE:
Existenţa unui potenţial deosebit în domeniul resurselor umane
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Forţa de muncă este disponibilă şi calificată, iar populaţia are capacitate
mare de muncă, favorizând dezvoltarea şi înalta profesionalizare a resurselor
umane şi crearea unui avantaj competitiv în acest sens.
Existenţa unui potenţial economic
Este datorată unui sector industrial prezent, cu potenţial uriaş de
dezvoltare, dar şi domeniului agricol, a posibilităţilor de dezvoltare a unor
structuri de industrializare a produselor obţinute în acest sector. Aşezarea
localităţii, dar şi resursele naturale şi facilităţile oferite investitorilor impun un
mediu atractiv din punct de vedere economic.
Existenţa unui potenţial administrativ
Oraşul Băicoi dispune de forţă de muncă calificată în domeniul
administraţiei publice, iar administaţia publică locală este disponibilă pentru a
oferi facilităţi investitorilor strategici.
CARACTERISTICI NEGATIVE:
Lipsa infrastructurii de bază cum sunt racordarea sistemul de canalizare
a întregii localităţi, lipsa sistemului de alimentare cu apă potabilă şi reţelei de
gaze naturale în zonele cu dezvoltare imobiliară accelerată, nou introduse în
intravilan.
Infrastructura de afaceri este insuficient dezvoltată, pentru uriaşul
potenţial existent.
Infrastructura sanitară este insuficientă pentru populaţia comunei, iar
starea ei departe de cerinţele perioadei traversate.
PRIORITĂŢILE STRATEGICE DE DEZVOLTARE
Prioritatea I – Dezvoltarea infrastructurii locale
Măsura 1.1. Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de
transport şi comunicaţii
Obiective specifice:
- reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii fizice locale, cu scopul de a crea
cadrul favorabil atragerii de investiţii, promovării creşterii economice şi creării
de locuri de muncă sustenabile;
- lărgirea, modernizarea şi reabilitarea drumurilor din localitate;
- sprijinirea sectorului de servicii regionale care asigură crearea şi dezvoltarea
de reţele de comunicaţii.
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Măsura 1.2. Îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare şi de
protecţie a mediului
Obiective specifice:
- asigurarea unui standard de viaţă ridicat pentru locuitorii oraşului Băicoi, prin
armonizarea cu standardele europene în domeniul calităţii apei potabile, a
tratării apelor menajere şi în gestionării deşeurilor;
- implementarea acquis-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului;
- creşterea oportunităţilor de investiţii, în special în domeniul turismului şi al
activităţilor de protecţie a mediului.
- extinderea şi modernizarea reţelei de alimentare cu apă potabilă;
- extinderea şi modernizarea reţelei de iluminat public
- extinderea sistemului de canalizare în localitate;
- îmbunătăţirea reţelei stradale de depozitare a deşeurilor;
Măsura 1.3. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii educaţionale,
sociale şi de sănătate
Obiective specifice:
- îmbunătăţirea condiţiilor de învăţământ şi a calităţii pregătirii profesionale;
- oportunităţi egale pentru elevii aflaţi în situaţii defavorizate;
- reabilitarea infrastructurii şcolilor şi procurarea de echipamente necesare în
procesul de învăţământ (tehnică de calcul, echipamente etc);
- diversificarea şi adecvarea metodelor şi tehnicilor de evaluare, în special cele
care încurajează creativitatea;
- promovarea participării active a elevilor, atât la evaluarea curentă, cât şi la
examenele naţionale;
- dezvoltarea managementului şcolar şi a actului decizional la nivelul unităţilor
de învăţământ;
- identificarea unor noi surse de finanţare a unităţilor de învăţământ, prin
accesarea de fonduri derulate prin programe de finanţare externe;
- îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional, prin perfecţionarea continuă a
cadrelor didactice şi identificarea unor noi modalităţi de recompensare şi
motivare a celor cu rezultate deosebite;
- dezvoltarea managementului unităţilor sanitare şi îmbunătăţirea actului
decizional în vederea gestionării optime a fondurilor necesare desfăşurării
activităţii specifice;
- îmbunătăţirea parteneriatelor dintre sistemul sanitar oferit de stat şi ONGuri, în vederea derulării unor programe destinate ajutorării persoanelor
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defavorizate (copiii din familiile de romi, persoane cu dizabilităţi, persoane în
vârstă, cu dizabilităţi);
- creşterea implicării autorităţilor locale în organizarea şi susţinerea serviciilor
sociale, prin dezvoltarea de parteneriate public-private, cu ONG-uri care
desfăşoară activităţi de asistenţă socială;
- perfecţionarea personalului implicat în activităţi de asistenţă socială, în
special de la nivelul autorităţilor locale.
Prioritatea II - Creşterea ocupării forţei de muncă şi dezvoltarea resurselor
umane
Măsura: 2.1. Promovarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă
disponibile şi dezvoltarea sistemului de formare profesională iniţială şi continuă
Obiective specifice :
- sprijinirea tinerilor şomeri şi a persoanelor aflate în şomaj de lungă durată pentru
a (re)intra pe piaţa forţei de muncă prin scheme speciale de pregătire profesională,
consiliere, tutoriat, mediere şi plasare în muncă;
- creşterea adaptării între pregătirea profesională a forţei de muncă şi cerinţele
de pe piaţa muncii;
- pregătire profesională şi reprofilare pe piaţa muncii, când este cazul.
Măsura 2.2. Îmbunătăţirea şi extinderea sistemului de servicii sociale
Obiective specifice:
- creşterea gradului de implicare a administraţiei locale şi a sectorului
neguvernamental în sprijinirea grupurilor dezavantajate şi întărirea rolului
acestora în acordarea de servicii sociale;
- asigurarea egalităţii şanselor şi a integrării sociale a tinerilor, femeilor şi a
persoanelor cu nevoi speciale.
Măsura 2.3. Achiziţionarea de competenţe specializate în domeniul
administrării şi dezvoltării afacerilor
Obiective specifice:
- crearea unui cadru potrivit şi a unei atitudini pozitive faţă de începerea şi
dezvoltarea unei afaceri;
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- susţinerea accesului personalului din IMM-uri şi micile afaceri de familie la
servicii de instruire şi consultanţă, în scopul valorificării potenţialului lor în
domeniul producţiei şi serviciilor;
- diminuarea decalajului de instruire a personalului de decizie şi cel de
execuţie.
Prioritatea III – Sprijinirea afacerilor
Măsura: 3.1. Crearea şi dezvoltarea IMM-urilor în sectorul productiv şi
de servicii
Obiective specifice:
- dezvoltarea IMM-urilor, cu scopul de a crea noi locuri de muncă şi a proteja
locurile de muncă existente;
- creşterea performanţei forţei de muncă;
- stimularea spiritului antreprenorial;
- îmbunătăţirea managementului;
- susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în sectoarele
public şi privat.
Măsura 3.2. Dezvoltarea afacerilor prin crearea unor locaţii specifice
Obiective specifice:
- atragerea de noi investiţii prin asigurarea unor locaţii dotate corespunzător
din punct de vedere tehnic;
- crearea de noi locuri de muncă;
- creşterea numărului de firme nepoluante.
Prioritatea IV – Dezvoltarea durabilă a localităţii
Obiective specifice:
- creşterea atractivităţii zonei pentru atragerea investitorilor străini şi locali;
- promovarea sustenabilităţii pe termen lung a oraşului Băicoi în ceea ce
priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă.

VI. PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU DEZVOLTAREA
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ORAŞULUI BĂICOI 2015-2020
VI.1. Linii directoare:
Oraşul Băicoi reprezintă o zona atractivă pentru investiţii şi ar putea
atrage un număr mai mare de investitori.
Avantajele oferite de oraşul Băicoi sunt:
- mediul de afaceri favorabil investiţiilor;
- forţă de muncă disponibilă şi calificată;
- potenţial turistic ridicat;
- resurse încă neexploatate;
- disponibilitate pentru colaborare a autorităţilor publice locale.
Obiectivele principale ale dezvoltării oraşului Băicoi constă în:
- dezvoltarea infrastructurii de bază şi asigurarea accesului neîngrădit al
populaţiei şi consumatorilor economici la această infrastructură (apă,
electricitate, distribuţie gaze, căi de transport, canalizare);
- accesul la locuinţă;
- protecţia mediului;
- reducerea sărăciei;
- regenerarea localităţii (regenerarea capitalului natural, a terenurilor şi a
resurselor de apă).
Atingerea obiectivelor propuse este posibilă prin încurajarea şi
dezvoltarea parteneriatului: în cadrul comunităţii locale (administraţie publică
locală - societate civilă/ONG - comunitate de afaceri - instituţii de învăţământ,
cultură), cu localităţile din zonă şi în cadrul regiunii, cu alte oraşe din ţară şi
străinătate (oraşe înfrăţite).
Având în vedere că o aşezare urbană sau rurală nu este un sistem închis,
iar realizarea obiectivelor generale se întemeiază pe aplicarea unui
management care să conducă la dezvoltare, politicile, planificarea strategică,
precum şi realizarea programelor şi proiectelor se vor face cu respectarea
următoarelor principii:
- dezvoltare durabilă, astfel încât pe termen lung să se producă
schimbări majore de cultură şi atitudine, în ceea ce priveşte utilizarea
resurselor de către populaţie şi operatorii economici;
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- întărirea capacităţii instituţionale prin management eficient, definirea
şi restructurarea serviciilor publice în raport cu resursele financiare actuale, cu
obiectivele dezvoltării durabile, precum şi cu doleanţele şi cerinţele
comunităţii;
- crearea unei reţele de comunicaţii între localităţi în scopul schimbului
de informaţii cu privire la utilizarea celor mai bune practici;
- realizarea programelor şi proiectelor prin parteneriat public-privat;
- realizarea acelor programe şi proiecte pe care sectorul privat nu le
poate finanţa;
- integrarea politicilor, atât pe orizontală, pentru a se realiza un efect
sinergic simultan între sectoare, cât şi pe verticală, având în vedere corelarea
şi integrarea politicilor de dezvoltare a comunei cu politicile de dezvoltare ale
judeţului şi ale regiunii din care face parte;
- managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de
resurse energetice, materiale, financiare şi umane, inclusiv într-un ciclu
natural;
- utilizarea mecanismelor de piaţă pentru a atinge ţinta durabilităţii,
respectiv emiterea de reglementări pentru eco-taxe şi funcţionarea utilităţilor
publice în sistem de piaţă, evaluarea investiţiilor după criterii de mediu, luarea
în considerare a problemelor de mediu la întocmirea bugetului local;
- design-ul arhitectonic durabil în temeiul căruia se stabilesc reguli
privitoare la materialele de construcţii, desing-ul unei clădiri, bioclimatul,
densitatea clădirilor într-un areal, orientarea spaţială a clădirilor, „structuri
verzi” în jurul clădirilor, microclimat, eficienţă energetică;
- realizarea unui program sau proiect fără a afecta cultura unei
comunităţi, ori pentru a recupera moştenirea culturală şi tradiţiile întregii
comunităţi locale;
- interzicerea multiplicării serviciilor publice, dacă acestea nu servesc
unei nevoi locale;
- fixarea regulilor de utilizare raţională a terenurilor pentru toate
proiectele de dezvoltare în baza planului de urbanism general, ca instrument
de planificare spaţială;
- analiza capacităţii tehnice de execuţie;
- evaluarea eficienţei utilizării resurselor financiare şi umane;
- evaluarea viabilităţii financiare a unui program sau proiect prin prisma
veniturilor fiscal obţinute;
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- identificarea nevoilor comunităţii locale şi a priorităţilor acesteia;
corespondenţa între lansarea unui program sau proiect şi nevoile comunităţii;
- evaluarea nevoilor comunităţilor sărace şi a capacităţii localităţii de a
asigura accesul acestora la locuinţă, locuri de muncă şi serviciile publice de
bază;
- protecţia mediului;
- realizarea unui program sau proiect în parteneriat cu sectorul privat,
dacă există oportunitatea de a obţine profituri viitoare;
- asigurarea publicităţii informaţiilor cu impact în investiţii (informaţii
topografice, informaţii statistice privind economia locală şi regională etc).
VI.2. Portofoliu de proiecte:
Pentru utilizarea la maxim a potenţialului şi a resurselor localităţii este
necesar să se realizeze şi să se implementeze proiecte în diferite domenii:
economic, social, cultural, resurse umane, infrastructură, turism, educaţie,
cultură etc.
S-au identificat pentru orizontul 2015 - 2020 următoarele proiecte:
Lucrări de reparaţii şi reablitare drumuri locale, aprox. 20 km
Amenajări urbane: dotare cu coşuri de gunoi, lampadare,
amenajări peisagistice, pergole auto, amenajare rampe acces persoane cu
handicap, montare plăcuţe informative şi semne circulaţie
Asflatare drumuri de inter local, aprox. 30 km
Amenajare sens giratoriu DN 1 cu DJ 100F, cartier Lilieşti
Execuţie trotuare (str. Horia, Tufenilor, Înfrăţirii, Dorobanţi,
Independenţei)
Amenajare rigole şi şanţuri de scurgere
Construire pasaj suprateran peste DN 1 (la intersecţie cu DJ 215)
Construire grădiniţă cu program prelungit –str. Unirii
Construire sală educaţie fizică la Şcoala nr. 2 Lilieşti
Construire / Amenajare after school în locul fostei anexe Şcoala
veche Lilieşti
Extindere şcoală str. Viilor
Construire creşă – fosta centrală termică Lilieşti blocuri
Înfiinţare şcoală postliceală de meserii Tufeni
Înfiinţare campus şcolar la liceu
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Reabilitare bază sportivă Lilieşti
Reablitare bază sportivă Tufeni
Construire terenuri tenis/minifotbal – str. Horia nr. 1
Implementare program de susţinere echipă fotbal SC Tufeni şi
echipă rugby CS Aurora Băicoi
Preluare şi amenajare ştrand Petrom
Amenajare zona Livede ca zonă pentru practicarea sporturilor de
iarnă
Construire Centru Cultural – zona BCR
Reabilitare reţele alimentare cu apă şi branţamente, lungime
7756 m
Extindere reţele de alimentare cu apă, energie electrică şi gaze
în zonele nou introduse în intravilan
Construire rezervor nou apă în zona Livede şi reabilitare reţea
Extindere reţea de canalizare în cartierele Dâmbu şi Tufeni,
lungime 23 km
Reabilitare reţea canalizare str. Republicii pentru a fi folosită ca
şi canalizare pluvială cu deversare în pârâul Dâmbu
Extindere reţea de iluminat public şi modernizare / dotare cu
lămpi economice pentru eficientizare
Realizare infrastrutură subterană pentru preluare reţele aeriere
de alimentare cu energie electrică
Extindere reţea de alimentare cu gaze naturale str. Tufenilor,
Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul
Extindere şi modernizare Spitalul Orăşenesc Băicoi
Schimbare destinaţie şi reamenajare Spital Hepatită în clinică
medicală
Executarea de lucrări de reparaţii la Dispensarul Ţintea
Reabilitare zone poluate cu produse petroliere
Închidere Rampă ecologică Ţintea
Amenajarea parcului central al oraşului
Construire parc şi loc de joacă Cartier Ţintea, Dâmbu, Lilieşti
Execuţie de lucrări de regularizare a pârâului Dâmbu
Construire parc fotovoltaic pentru iluminat public stradal
Implementare program de colectare selectivă a deţeurilor
Amenajarea băilor de nămol din zona Livede
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Implementare program în vederea declarării staţiunii balneoclimaterice Valea Stelii
Construire Locuinţe pentru tineri, str. Republicii
Construire sală sport la Şcoala generală nr. 3 Lilieşti.
VI.3. Proiecţia financiară
Bugetul local reflectă, prin structura sa, atât la capitolul cheltuieli cât şi
venituri, evoluţia activităţii economico-sociale a oraşului Băicoi, care se
circumscrie coordonatelor generale de dezvoltare a societăţii româneşti.
Principalele obiective strategice ale managementului administraţiei
publice constau în obţinerea unui buget echilibrat, sustenabil în timp, capabil
să asigure furnizarea serviciilor publice şi creşterea solvabilităţii financiare a
administraţiei locale, astfel încât să se garanteze o finanţare optimă şi
echilibrată a dezvoltării.
În fiecare an, bugetul a reflectat un „compromis” între nevoile
comunităţii şi posibilităţile de satisfacere a acestora, situaţie ce a impus o
repartizare complexă a resurselor financiare limitate şi o folosire cât mai
eficientă a sumelor obţinute din sursele proprii şi atrase.
În vederea prognozării financiare a autorităţii locale, a fost utilizată
următoarea structură a bugetului (sumele sunt exprimate în mii lei):
Denumire
TOTAL VENITURI
VENITURI PROPRII
A1. IMPOZIT PE VENIT,
PROFIT SI CASTIGURI
DIN CAPITAL
A1.1. IMPOZIT PE
VENIT, PROFIT SI
CASTIGURI DIN CAPITAL
DE LA PERSOANE
JURIDICE (Transfer
proprietate)
A1.2. IMPOZIT PE
VENIT, PROFIT, SI

2015

2016

2017
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CASTIGURI DIN CAPITAL
DE LA PERSOANE FIZICE
Cote defalcate din
impozitul pe venit
Sume alocate din cote
defalcate din impozitul
pe venit pentru
echilibrarea bugetelor
locale
A1.3. ALTE IMPOZITE
PE VENIT, PRFIT SI
CASTIGURI DIN CAPITAL
A3. IMPOZITE SI TAXE
PE PROPRIETATE
A4. IMPOZITE SI TAXE
PE BUNURI SI SERVICII
A5.SUME DEFALCATE
DIN TVA
A6. ALTE IMPOZITE SI
TAXE FISCALE
A7. VENITURI
NEFISCALE
A7.1. VENITURI DIN
PROPRIETATE
A7.2. VANZARI DE
BUNURI SI SERVICII
A8 . VENITURI DIN
CAPITAL
A9. SUBVENTII
CHELTUIELI
1. Cheltuieli de personal
2. Cheltuieli materiale si
servicii
3. Dobanzi
4. Subventii
5. Transferuri
6. Asistenta sociala
7. Cheltuieli de capital
8. Rambursari de credite
9. Alte cheltuieli
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VI.4 Importanţa conceptului de dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunităţii?
Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii este o
noțiune utilizată de Comisia Europeană pentru a descrie o abordare care
inversează politica de dezvoltare tradițională „de sus în jos”. În cadrul
dezvoltării locale, populația locală preia controlul și formează un parteneriat
local care elaborează și pune în aplicare o strategie de dezvoltare integrată.
Strategia este concepută astfel încât să valorifice punctele forte sau „atuurile”
sociale, de mediu și economice ale comunității, mai degrabă decât să
compenseze problemele cu care se confruntă aceasta. În acest scop,
parteneriatul beneficiază de finanțare pe termen lung și deține puterea de
decizie cu privire la modul în care sunt cheltuite fondurile.
Nu este întâmplător faptul că aplicarea principiilor care stau la baza
Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii s-a răspândit în
ultimii douăzeci de ani de la un mic grup de 200 de proiecte-pilot LEADER la
aproximativ 2 600 de parteneriate, acoperind aproape fiecare colț al Europei
rurale. Totalul investițiilor publice și private sprijinite de astfel de parteneriate
a crescut, de asemenea, la aproximativ 8,6 miliarde EUR în perioada 20072013, sprijinind în principal o gamă largă de proiecte mici, mii de întreprinderi
și locuri de muncă și îmbunătățiri semnificative ale serviciilor locale și ale
mediului.
Principiile Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii
nu doar s-au consolidat, ci s-au și multiplicat de peste zece ori pe parcursul a
patru perioade de finanțare consecutive. Această experiență a arătat când și
în ce situații abordările privind Dezvoltarea locală plasată sub
responsabilitatea comunităţii funcționează cu succes, cât și modul în care
acestea pot aduce valoare adăugată programelor naționale și regionale. De
asemenea, au fost expuse limitele Dezvoltarea locală plasată sub
responsabilitatea comunităţii și domeniile de activitate în care este mai greu
să se obțină rezultate. În acest context, există o oportunitate majoră de a
extinde abordarea Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea
comunităţii și în cazul orașelor și de a o utiliza pentru a dezvolta soluții locale
la unele dintre cele mai presante probleme sociale și de mediu cu care se
confruntă cetățenii europeni în prezent. De asemenea, există un potențial
considerabil de a crește impactul Dezvoltarea locală plasată sub
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responsabilitatea comunităţii asupra vieții oamenilor prin coordonarea a patru
fluxuri majore de fonduri UE.
Este importantă înţelegerea celor opt motive pentru utilizarea
dezvoltării locale plasată sub responsabilitatea comunităţii:
1. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii permite
persoanelor care se confruntă cu nevoi sau provocări să preia controlul.
Strategia localităţii este concepută și proiectele sunt selectate prin
consultare publică de comunitatea locală.
Aceasta este trăsătura cea mai distinctivă a dezvoltării locale sub
responsabilitatea comunităţii și avantajul său cel mai important. În comparație
cu alte abordări locale clasice, cei care, în trecut, erau „beneficiarii” pasivi ai
unei politici devin parteneri activi și promotori ai dezvoltării acesteia.
Implicarea cetățenilor în „coproducerea” politicii de dezvoltare aduce o serie
de avantaje importante:
• Persoanele care erau considerate a reprezenta problema preiau
controlul și participă la elaborarea soluției.
• Experiența lor directă – în combinație cu punctele de vedere ale altor
părți interesate – poate contribui la o adaptare mult mai bună a politicilor la
nevoile și oportunitățile reale.
• Implicarea lor în proces le crește capacitatea de a acționa și de a
propune inițiative constructive.
• acest fapt dă naștere unui sentiment de identitate locală și de
mândrie, precum și unui sentiment de apropriere a activităților desfășurate și
de responsabilizare.
• Participarea la discuții de la egal la egal creează legături și încredere
între oameni, întreprinderi private, instituții publice și grupuri de interese
sectoriale.
Aceste realizări umane și sociale imateriale reprezintă punctul de
plecare pentru obținerea unor rezultate materiale mai concrete. În prezent,
toate instituțiile publice din Europa se confruntă cu nevoia imperioasă de a
identifica astfel de modalități de consolidare a încrederii și implicării populației
locale.
2. Strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunității poate oferi soluții într-un context mai complex.
Diversitatea este adesea descrisă ca o temelie a modelului social
european, dar provocarea constă în a identifica modalități de a o conserva și
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de a o transforma într-un avantaj mai degrabă decât o povară. În anumite
zone, diferențele între țări și regiuni sunt în creștere și sunt din ce în ce mai
dificil de soluționat prin politici standard „de sus în jos”, chiar dacă acestea
sunt puse în aplicare prin intermediul unui birou local. Pentru a oferi doar un
exemplu, ratele șomajului în rândul tineretului variază de la 7,5 % în Germania
la 56 % în Spania și 62,5 % în Grecia.
Diferențele între cartierele, orașele și regiunile din aceeași țară pot fi, de
asemenea, mari, astfel încât strategiile pentru combaterea șomajului în rândul
tinerilor trebuie să ia în considerare diferențele cu privire la modul în care
economia și piața muncii funcționează în fiecare zonă. Întrucât populația locală
concepe strategiile dezvoltării locale plasată sub responsabilitatea comunităţii
și selectează proiectele, soluțiile pot fi adaptate nevoilor locale și
parteneriatele pot fi gestionate prin eforturile părților interesate locale,
inclusiv ale tinerilor.
3. Strategiile dezvoltării DLRC pot fi mai flexibile decât alte abordări.
Unele autorități publice sunt preocupate de faptul că delegarea
anumitor decizii parteneriatelor locale poate spori complexitatea punerii în
aplicare a DLRC. Cu toate acestea, DLRC a devenit mai simplă și mai versatilă
datorită posibilității de a fi programată sub un singur „obiectiv tematic” și de a
fi utilizată în același timp pentru a îndeplini unul sau mai multe dintre
obiectivele economice, sociale și de mediu. De asemenea, activitățile sprijinite
în cadrul DLRC nu trebuie să fie legate de măsurile standard descrise în
programe, atât timp cât sunt coerente cu obiectivele generale.
4. Domeniul de aplicare al dezvoltării locale sub responsabilitatea
comunităţii a fost extins pentru a permite strategiilor locale să se concentreze
pe provocări precum incluziunea socială, schimbările climatice, segregarea
romilor și a altor grupuri defavorizate, șomajul în rândul tinerilor, sărăcia în
mediul urban, legăturile dintre zonele urbane și cele rurale etc. Deși abordarea
DLRC a fost dezvoltată inițial în zonele rurale cu sprijinul FEADR (Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală) și a fost aplicată ulterior în
domeniul pescuitului și în zonele de coastă cu finanțare din partea FEP (Fondul
european pentru pescuit), în prezent există posibilitatea de a o extinde către
domeniile abordate în mod obișnuit de FSE (Fondul social european) și FEDR
(Fondul european pentru dezvoltare regională).
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5. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii se
bazează pe legăturile dintre sectoare și actori în moduri care au efecte
multiplicatoare asupra dezvoltării locale și asupra programelor generale.
Strategiile DLRC nu trebuie să fie văzute separat de alte programe. Ele
constituie, de asemenea, instrumente pentru îmbunătățirea rezultatelor din
cadrul programelor de dezvoltare rurală.
Cu toate acestea, strategiile DLRC rezultă adesea din probleme specifice
sau aspecte de interes pentru comunitatea locală – cum ar fi declinul
sectoarelor tradiționale precum agricultura, tinerii nemulțumiți, schimbările
climatice, condițiile precare de locuit și serviciile uneori deficitare. Avantajul
DLRC este că permite luarea în considerare și abordarea unuia sau a mai multor
aspecte în context local și mobilizarea tuturor politicilor şi factorilor relevanţi.
Astfel se depășesc numeroase tipuri de limitări sau bariere pentru dezvoltarea
locală, inclusiv:
• între diferite departamente locale, administrații publice;
•între organizațiile locale publice, private și ale societății civile;
•între instituțiile locale și cele de nivel mai înalt, precum administrațiile
regionale și naționale;
•între zonele cu probleme și zonele cu posibilități.
6. DLRC vizează inovarea și obținerea de rezultate care aduc schimbări
de durată.
Primul pas implică de regulă consolidarea capacităților și a resurselor
comunităților locale pentru ca aceasta să preia inițiativa. DLRC poate fi
utilizată, de asemenea, pentru a acoperi unele investiții la scară mică, care sunt
o condiție prealabilă pentru inovarea și dezvoltarea ulterioară. Cu toate
acestea, astfel de investiții sunt, în general, un mijloc pentru atingerea unui
obiectiv. Abordarea participativă, implicând mai multe părți interesate, a DLRC
conduce la un alt mod de a privi provocările, bazat pe „cerere” sau pe
„necesități”, care creează legături între experiența utilizatorilor și cunoștințele
mai specializate ale diferitelor tipuri de furnizori.
7. Participarea la DLRC oferă acces la o rețea și o experiență europeană
de anvergură și în continuă creștere.
8. DLRC este un instrument atractiv din punct de vedere financiar pentru
dezvoltarea locală. Dezvoltarea locală este un proces pe termen lung, care, în
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mod normal, implică mai multe perioade de finanțare. Prin urmare,
parteneriatele locale nu sunt văzute ca proiecte unice, care încetează pur și
simplu la sfârșitul perioadei de finanțare, ci ca o parte a unui proces de
direcționare a comunităților pe o cale mai durabilă.
În pofida diferențelor dintre regiuni, strategia de dezvoltare locală
trebuie să țină cont de unele dintre următoarele schimbări:
•În medie, șomajul a crescut cu peste 47 % în UE între 2007 și 2012,
având consecințe foarte grave pentru tineri. Unul din doi tineri sunt șomeri în
Spania și Grecia, de și variația între țări și zone locale este uriașă. Există riscuri
imense nu numai de a pierde o generație cu un nivel ridicat de educație, ci și
de a crea un grup numeros de tineri nemulţumiți și revoltați. Ce măsuri pe
termen scurt și mai lung pot fi luate pentru a crea locuri de muncă și a sprijini
tinerii la nivel local?
• În multe regiuni, consumul intern s-a prăbușit sau stagnează, astfel
încât piețele pentru întreprinderile noi și existente adesea se contractă. În
acest context, este dificil să se creeze locuri de muncă noi și prima prioritate
este de a le salva pe cele deja existente. Cu toate acestea, unele sectoare
tradiționale de bază precum agricultura și alimentația rezistă destul de bine și
ar putea fi necesară o reconsiderare a rolului lor în economia locală. Circuitele
directe reprezintă lanțuri scurte de aprovizionare; acestea apar atunci când
sunt eliminați intermediarii. În cazul agriculturii, poate fi vorba de un magazin
agro-alimentar, o piață de produse agricole etc.
•Finanțarea privată s-a epuizat în multe țări, agravând situația descrisă
mai sus și îngreunând foarte mult sarcina inițiatorilor de proiect de a găsi
finanțările necesare corespunzătoare granturilor din partea UE.
•Investițiile publice au fost reduse în majoritatea regiunilor, ceea ce
îngreunează găsirea de surse de cofinanțare pentru proiecte. În multe zone,
infrastructura inadecvată reprezintă în continuare un blocaj major pentru
dezvoltarea locală. În același timp, întreținerea infrastructurii existente devine
o problemă în alte regiuni.
•Cheltuielile publice au fost reduse drastic, ceea ce a condus la reduceri
ale fondurilor pentru educație, sănătate, servicii sociale și prestații sociale.
Reducerea fondurilor alocate înseamnă mai puține locuri de muncă și
determină autoritățile locale să utilizeze fondurile UE pentru a identifica noi
moduri de a concepe și de a furniza servicii de bază. Parteneriatele de
dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității pot să devină
platforme locale de inovare socială care să exploreze noi moduri de
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îmbunătățire a standardelor sociale, antrenând în același timp resurse din
sectorul privat și societatea civilă.
•Sărăcia și excluziunea socială au crescut. Cu toate acestea, implicațiile
geografice ale acestui fenomen sunt complexe. Poate exista o întoarcere a
populației în zonele rurale sau în anumite localităţi aflate în imediata
vecinătate, deoarece costul vieții este mai mic și există mai multe rețele
familiale și de întrajutorare. Această proximitate poate fi utilizată pentru a
mări responsabilitatea socială și solidaritatea.
•Schimbările climatice și nevoia trecerii către o societate cu emisii
scăzute de dioxid de carbon ocupă un loc central în politica UE și reprezintă în
prezent o prioritate orizontală în toate domeniile politicii UE. Necesitatea
urgentă de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și de a stabili o nouă
paradigmă a dezvoltării economice bazată pe conceptul de creștere ecologică
și pe utilizarea durabilă a resurselor este o schimbare majoră pentru
următoarea perioadă de programare. Parteneriatele de dezvoltare locală
plasată sub responsabilitatea comunității pot să dezvolte și să sprijine această
provocare.
VI. 5. Viziunea comunitară:
Viziunea cetăţenilor oraşului Băicoi este în spiritul dezvoltării zonei din
punct de vedere economic şi social, prin mai buna valorificare a resurselor locale,
atragerea investiţiilor şi investitorilor, revigorarea tradiţiilor, punerea în valoare a
poziţionării geografice, în deplin respect faţă de mediul înconjurător.
Atât strategia de dezvoltare locală, cât şi mecanismele instituţionale
implicate în procesul de implementare trebuie să ţină cont de interesele
comunităţii, care au fost exprimate prin intermediul sondajului de opinie şi se
regăsesc în portofoliul de proiecte ale localităţii.
Au fost aplicate 500 de chestionare cetăţenilor comunei pentru a afla
atitudinea locuitorilor cu privire la priorităţile de dezvoltare ale localităţii în
următorii ani.
Rezultatele analizei chestionarelor sunt sintetizate astfel:
Nr.

Întrebare

Foarte
important
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Important

Lipsit de
importanţă
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cât de important consideraţi că este proiectul:

Lucrări de reparaţii şi reablitare
drumuri locale, aprox. 20 km?

48%

52%

0%

52%

48%

0%

45%

55%

0%

Amenajare sens giratoriu DN 1 cu DJ
100F, cartier Lilieşti?

53%

47%

0%

Execuţie trotuare (str. Horia,
Tufenilor, Înfrăţirii, Dorobanţi,
Independenţei)?

46%

56%

0%

Amenajare rigole şi şanţuri de
scurgere?

52%

43%

5%

Construire pasaj suprateran peste
DN 1 (la intersecţie cu DJ 215)?

51%

39%

10%

Construire grădiniţă cu program
prelungit –str. Unirii?

64%

46%

0%

48%

52%

0%

54%

45%

1%

Cât de important consideraţi că este
proiectul: Amenajări urbane: dotare

cu coşuri de gunoi, lampadare,
amenajări peisagistice, pergole
auto, amenajare rampe acces
persoane cu handicap, montare
plăcuţe informative şi semne
circulaţie?

Cât de important consideraţi că este proiectul:

Asflatare drumuri de interes local,
aprox. 30 km?

Cât de important consideraţi că este proiectul:

Cât de important consideraţi că este proiectul:

Cât de important consideraţi că este proiectul:

Cât de important consideraţi că este proiectul:

Cât de important consideraţi că este proiectul:

Cât de important consideraţi că este
proiectul: Construire sală educaţie

fizică la Şcoala nr. 2 Lilieşti?

Cât de important consideraţi că este proiectul:

Construire / Amenajare after school
în locul fostei anexe Şcoala veche
Lilieşti?
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11
12

13

14
15
16
17

18

19

20

21

22

23

Cât de important consideraţi că este proiectul:
Extindere şcoală str. Viilor?

58%

42%

0%

Construire creşă – fosta centrală
termică Lilieşti blocuri?

72%

28%

0%

Înfiinţare şcoală postliceală de
meserii Tufeni?

37%

49%

4%

74%

26%

0%

43%

57%

0%

46%

54%

0%

Construire terenuri tenis/minifotbal
– str. Horia nr. 1?

48%

52%

0%

Implementare program de susţinere
echipă fotbal SC Tufeni şi echipă
rugby CS Aurora Băicoi?

52%

48%

0%

Preluare şi amenajare ştrand
Petrom?

45%

55%

0%

Amenajare zona Livede ca zonă
pentru practicarea sporturilor de
iarnă?

53%

47%

0%

Construire Centru Cultural – zona
BCR?

35%

56%

9%

Reabilitare reţele alimentare cu apă
şi branţamente, lungime 7756 m?

52%

43%

5%

Extindere reţele de alimentare cu
apă, energie electrică şi gaze în
zonele nou introduse în intravilan?

48%

52%

0%

Cât de important consideraţi că este proiectul:

Cât de important consideraţi că este proiectul:

Cât de important consideraţi că este proiectul:
Înfiinţare campus şcolar la liceu?
Cât de important consideraţi că este proiectul:
Reabilitare bază sportivă Lilieşti?
Cât de important consideraţi că este proiectul:

Reablitare bază sportivă Tufeni?

Cât de important consideraţi că este proiectul:

Cât de important consideraţi că este proiectul:

Cât de important consideraţi că este proiectul:

Cât de important consideraţi că este proiectul:

Cât de important consideraţi că este proiectul:

Cât de important consideraţi că este proiectul:

Cât de important consideraţi că este proiectul:
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24
25

26

27

28

29

30

31

32

33

Cât de important consideraţi că este proiectul:

Construire rezervor nou apă în zona
Livede şi reabilitare reţea?

52%

48%

0%

Extindere reţea de canalizare în
cartierele Dâmbu şi Tufeni, lungime
23 km?

45%

55%

0%

Reabilitare reţea canalizare str.
Republicii pentru a fi folosită ca şi
canalizare pluvială cu deversare în
pârâul Dâmbu?

53%

47%

0%

Extindere reţea de iluminat public şi
modernizare / dotare cu lămpi
economice pentru eficientizare?

35%

56%

9%

Realizare infrastrutură subterană
pentru preluare reţele aeriere de
alimentare cu energie electrică?

42%

43%

5%

Extindere reţea de alimentare cu
gaze naturale str. Tufenilor, Ştefan
cel Mare, Mihai Viteazul?

51%

39%

10%

Extindere şi modernizare Spitalul
Orăşenesc Băicoi?

64%

46%

0%

48%

52%

0%

Executarea de lucrări de reparaţii la
Dispensarul Ţintea?

54%

45%

0%

Reabilitare zone poluate cu produse
petroliere?

48%

52%

0%

Cât de important consideraţi că este proiectul:

Cât de important consideraţi că este proiectul:

Cât de important consideraţi că este proiectul:

Cât de important consideraţi că este proiectul:

Cât de important consideraţi că este proiectul:

Cât de important consideraţi că este proiectul:

Cât de important consideraţi că este
proiectul: Schimbare destinaţie şi

reamenajare Spital Hepatită în
clinică medicală?

Cât de important consideraţi că este proiectul:

Cât de important consideraţi că este proiectul:
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34

Cât de important consideraţi că este proiectul:
Închidere Rampă ecologică Ţintea?

52%

47%

1%

52%

48%

0%

Construire parc şi locuri de joacă
Cartier Ţintea, Dâmbu, Lilieşti?

48%

52%

0%

Execuţie de lucrări de regularizare a
pârâului Dâmbu?

52%

48%

0%

Construire parc fotovoltaic pentru
iluminat public stradal?

45%

55%

0%

Implementare program de colectare
selectivă a deşeurilor?

53%

47%

0%

Amenajarea băilor de nămol din
zona Livede?

46%

56%

0%

Implementare program în vederea
declarării staţiunii balneoclimaterice Valea Stelii?

52%

43%

5%

Construire Locuinţe pentru tineri,
str. Republicii?

51%

39%

10%

Construire sală sport la Şcoala
generală nr. 3 Lilieşti?

64%

46%

0%

35

Cât de important consideraţi că este proiectul:
Amenajarea parcului central?

36

Cât de important consideraţi că este proiectul:

37

38

39

40

41

42

43

Cât de important consideraţi că este proiectul:

Cât de important consideraţi că este proiectul:

Cât de important consideraţi că este proiectul:

Cât de important consideraţi că este proiectul:

Cât de important consideraţi că este proiectul:

Cât de important consideraţi că este proiectul:

Cât de important consideraţi că este proiectul:

Cât de important consideraţi că este proiectul: LUCRĂRI DE REPARAŢII
ŞI REABLITARE DRUMURI LOCALE, APROX. 20 KM pentru dezvoltarea oraşului
Băicoi?
La această întrebare 100% din repondenţi au considerat important acest
proiect.
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Foarte important
Important
Fara importanta

Cât de important consideraţi că este proiectul: AMENAJĂRI URBANE:
DOTARE CU COŞURI DE GUNOI, LAMPADARE, AMENAJĂRI PEISAGISTICE,
PERGOLE AUTO, AMENAJARE RAMPE ACCES PERSOANE CU HANDICAP,
MONTARE PLĂCUŢE INFORMATIVE ŞI SEMNE CIRCULAŢIE pentru dezvoltarea
oraşului Băicoi?
La această întrebare 100% dintre cetăţenii intervievaţi au considerat
acest proiect important.

Foarte important
Important
Fara importanta

Cât de important consideraţi că este proiectul: ASFLATARE DRUMURI
DE INTER LOCAL, APROX. 30 KM pentru dezvoltarea localităţii?
La această întrebare 100% dintre cetăţenii intervievaţi au considerat
acest proiect important.
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Foarte important
Important
Fara importanta

Cât de important consideraţi că este proiectul: AMENAJARE SENS
GIRATORIU DN 1 CU DJ 100F, CARTIER LILIEŞTI pentru dezvoltarea oraşului
Băicoi?
La această întrebare 100% din repondenţi au considerat important acest
proiect.

Foarte important
Important
Fara importanta

Cât de important consideraţi că este proiectul: EXECUŢIE TROTUARE
(STR. HORIA, TUFENILOR, ÎNFRĂŢIRII, DOROBANŢI, INDEPENDENŢEI) pentru
dezvoltarea oraşului Băicoi?
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La această întrebare 100% din repondenţi au considerat important acest
proiect.

Foarte important
Important
Fara importanta

Cât de important consideraţi că este proiectul: AMENAJARE RIGOLE ŞI
ŞANŢURI DE SCURGERE pentru dezvoltarea oraşului Băicoi?
La această întrebare 100% din repondenţi au considerat important acest
proiect pentru dezvoltarea localităţii.

Foarte important
Important
Fara importanta

Cât de important consideraţi că este proiectul: CONSTRUIRE PASAJ
SUPRATERAN PESTE DN 1 (LA INTERSECŢIE CU DJ 215) pentru dezvoltarea
oraşului Băicoi?
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La această întrebare 95% din repondenţi au considerat important acest
proiect.

Foarte important
Important
Fara importanta

Cât de important consideraţi că este proiectul: CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ
CU PROGRAM PRELUNGIT –STR. UNIRII pentru dezvoltarea localităţii?
La această întrebare 90% din repondenţi au considerat important acest
proiect.

Foarte important
Important
Fara importanta

Cât de important consideraţi că este proiectul: CONSTRUIRE SALĂ
EDUCAŢIE FIZICĂ LA ŞCOALA NR. 2 LILIEŞTI pentru dezvoltarea localităţii?
La această întrebare 100% din repondenţi au considerat important acest
proiect pentru oraşul Băicoi.
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Foarte important
Important
Fara importanta

Cât de important consideraţi că este proiectul: CONSTRUIRE /
AMENAJARE AFTER SCHOOL ÎN LOCUL FOSTEI ANEXE ŞCOALA VECHE LILIEŞTI
pentru dezvoltarea localităţii?
La această întrebare 99% din repondenţi au considerat important acest
proiect.

Foarte important
Important
Fara importanta

Cât de important consideraţi că este proiectul: EXTINDERE ŞCOALĂ STR.
VIILOR pentru dezvoltarea localităţii?
La această întrebare 99% dintre cetăţeni au răspuns că proiectul este
important pentru dezvoltarea oraşului Băicoi.
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Foarte important
Important
Fara importanta

Cât de important consideraţi că este proiectul: CONSTRUIRE CREŞĂ –
FOSTA CENTRALĂ TERMICĂ LILIEŞTI BLOCURI pentru dezvoltarea localităţii?
La această întrebare 100% dintre cetăţeni au răspuns că proiectul este
important.

Foarte important
Important
Fara importanta

Cât de important consideraţi că este proiectul: ÎNFIINŢARE ŞCOALĂ
POSTLICEALĂ DE MESERII TUFENI pentru dezvoltarea oraşului Băicoi?
La această întrebare 100 % din repondenţi au considerat important
acest proiect.
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Foarte important
Important
Fara importanta

Cât de important consideraţi că este proiectul: ÎNFIINŢARE CAMPUS
ŞCOLAR LA LICEU pentru dezvoltarea oraşului Băicoi?
La această întrebare 96% dintre cetăţeni au răspuns că proiectul este
important.

Foarte important
Important
Fara importanta

Cât de important consideraţi că este proiectul: REABILITARE BAZĂ
SPORTIVĂ LILIEŞTI pentru dezvoltarea localităţii?
La această întrebare 100% dintre cetăţeni au răspuns că proiectul este
important pentru dezvoltarea oraşului Băicoi.
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Foarte important
Important
Fara importanta

Cât de important consideraţi că este proiectul: REABLITARE BAZĂ
SPORTIVĂ TUFENI pentru dezvoltarea oraşului Băicoi?
La această întrebare 100% din repondenţi au considerat important acest
proiect.

Foarte important
Important
Fara importanta

Cât de important consideraţi că este proiectul: CONSTRUIRE TEREN
TENIS/MINIFOTBAL – STR. HORIA NR. 1, pentru dezvoltarea localităţii?
La această întrebare 100% dintre cetăţenii intervievaţi au considerat
acest proiect important.
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Foarte important
Important
Fara importanta

Cât de important consideraţi că este proiectul: IMPLEMENTARE
PROGRAM DE SUSŢINERE ECHIPĂ FOTBAL SC TUFENI ŞI ECHIPĂ RUGBY CS
AURORA BĂICOI pentru dezvoltarea localităţii?
La această întrebare 100% dintre cetăţenii intervievaţi au considerat
acest proiect important.

Foarte important
Important
Fara importanta

Cât de important consideraţi că este proiectul: PRELUARE ŞI
AMENAJARE ŞTRAND PETROM pentru dezvoltarea oraşului Băicoi?
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La această întrebare 100% din repondenţi au considerat important acest
proiect.

Foarte important
Important
Fara importanta

Cât de important consideraţi că este proiectul: AMENAJARE ZONA
LIVEDE CA ZONĂ PENTRU PRACTICAREA SPORTURILOR DE IARNĂ pentru
dezvoltarea localităţii?
La această întrebare 100% din repondenţi au considerat important
proiectul.

Foarte important
Important
Fara importanta

Cât de important consideraţi că este proiectul: CONSTRUIRE CENTRU
CULTURAL – ZONA BCR pentru dezvoltarea oraşului Băicoi?
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La această întrebare 91% din repondenţi au considerat important acest
proiect pentru dezvoltarea localităţii.

Foarte important
Important
Fara importanta

Cât de important consideraţi că este proiectul: REABILITARE REŢELE
ALIMENTARE CU APĂ ŞI BRANŞAMENTE, LUNGIME 7756 M pentru
dezvoltarea localităţii?
La această întrebare 100% din repondenţi au considerat important
proiectul.

Foarte important
Important
Fara importanta

178

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAŞULUI BĂICOI – JUDEŢUL PRAHOVA

Cât de important consideraţi că este proiectul: EXTINDERE REŢELE DE
ALIMENTARE CU APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ ŞI GAZE ÎN ZONELE NOU
INTRODUSE ÎN INTRAVILAN pentru dezvoltarea localităţii?
La această întrebare 95% din repondenţi au considerat important
proiectul.

Foarte important
Important
Fara importanta

Cât de important consideraţi că este proiectul: CONSTRUIRE REZERVOR
NOU APĂ ÎN ZONA LIVEDE ŞI REABILITARE REŢEA pentru dezvoltarea
localităţii?
La această întrebare 100% din repondenţi au considerat important
proiectul.

Foarte important
Important
Fara importanta
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Cât de important consideraţi că este proiectul: EXTINDERE REŢEA DE
CANALIZARE ÎN CARTIERELE DÂMBU ŞI TUFENI, LUNGIME 23 KM pentru
dezvoltarea localităţii?
La această întrebare 100% din repondenţi au considerat important
proiectul.

Foarte important
Important
Fara importanta

Cât de important consideraţi că este proiectul: REABILITARE REŢEA
CANALIZARE STR. REPUBLICII PENTRU A FI FOLOSITĂ CA ŞI CANALIZARE
PLUVIALĂ CU DEVERSARE ÎN PÂRÂUL DÂMBU pentru dezvoltarea localităţii?
La această întrebare 100% din repondenţi au considerat important
proiectul.

Foarte important
Important
Fara importanta
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Cât de important consideraţi că este proiectul: EXTINDERE REŢEA DE
ILUMINAT PUBLIC ŞI MODERNIZARE / DOTARE CU LĂMPI ECONOMICE
PENTRU EFICIENTIZARE pentru dezvoltarea localităţii?
La această întrebare 100% din repondenţi au considerat important
proiectul.

Foarte important
Important
Fara importanta

Cât de important consideraţi că este proiectul: REALIZARE
INFRASTRUTURĂ SUBTERANĂ PENTRU PRELUARE REŢELE AERIERE DE
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ pentru dezvoltarea localităţii?
La această întrebare 91% din repondenţi au considerat important
proiectul.

Foarte important
Important
Fara importanta
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Cât de important consideraţi că este proiectul: EXTINDERE REŢEA DE
ALIMENTARE CU GAZE NATURALE STR. TUFENILOR, ŞTEFAN CEL MARE,
MIHAI VITEAZUL pentru dezvoltarea oraşului Băicoi?
La această întrebare 95% din repondenţi au considerat important
proiectul.

Foarte important
Important
Fara importanta

Cât de important consideraţi că este proiectul: EXTINDERE ŞI
MODERNIZARE SPITALUL ORĂŞENESC BĂICOI pentru dezvoltarea localităţii?
La această întrebare 90% din repondenţi au considerat important
proiectul.

Foarte important
Important
Fara importanta
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Cât de important consideraţi că este proiectul: SCHIMBARE DESTINAŢIE
ŞI REAMENAJARE SPITAL HEPATITĂ ÎN CLINICĂ MEDICALĂ pentru dezvoltarea
localităţii?
La această întrebare 100% din repondenţi au considerat important
proiectul.

Foarte important
Important
Fara importanta

Cât de important consideraţi că este proiectul: EXECUTAREA DE
LUCRĂRI DE REPARAŢII LA DISPENSARUL ŢINTEA pentru dezvoltarea
localităţii?
La această întrebare 100% din repondenţi au considerat important
proiectul.

Foarte important
Important
Fara importanta
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Cât de important consideraţi că este proiectul: REABILITARE ZONE
POLUATE CU PRODUSE PETROLIERE pentru dezvoltarea oraşului Băicoi?
La această întrebare 100% din repondenţi au considerat important
proiectul.

Foarte important
Important
Fara importanta

Cât de important consideraţi că este proiectul: ÎNCHIDERE RAMPĂ
ECOLOGICĂ ŢINTEA pentru dezvoltarea localităţii?
La această întrebare 99% din repondenţi au considerat important
proiectul.

Foarte important
Important
Fara importanta
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Cât de important consideraţi că este proiectul: AMENAJAREA PARCULUI
CENTRAL AL ORAŞULUI pentru dezvoltarea localităţii?
La această întrebare 100% din repondenţi au considerat important
proiectul.

Foarte important
Important
Fara importanta

Cât de important consideraţi că este proiectul: CONSTRUIRE PARC ŞI
LOC DE JOACĂ CARTIER ŢINTEA, DÂMBU, LILIEŞTI pentru dezvoltarea oraşului
Băicoi?
La această întrebare 100% din repondenţi au considerat important acest
proiect.

Foarte important
Important
Fara importanta
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Cât de important consideraţi că este proiectul: EXECUŢIE DE LUCRĂRI
DE REGULARIZARE A PÂRÂULUI DÂMBU pentru dezvoltarea oraşului Băicoi?
La această întrebare 100% dintre cetăţenii intervievaţi au considerat
acest proiect important.

Foarte important
Important
Fara importanta

Cât de important consideraţi că este proiectul: CONSTRUIRE PARC
FOTOVOLTAIC PENTRU ILUMINAT PUBLIC STRADAL pentru dezvoltarea
localităţii?
La această întrebare 100% dintre cetăţenii intervievaţi au considerat
acest proiect important.

Foarte important
Important
Fara importanta
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Cât de important consideraţi că este proiectul: IMPLEMENTARE
PROGRAM DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEŞEURILOR pentru dezvoltarea
oraşului Băicoi?
La această întrebare 100% din repondenţi au considerat important acest
proiect.

Foarte important
Important
Fara importanta

Cât de important consideraţi că este proiectul: AMENAJAREA BĂILOR
DE NĂMOL DIN ZONA LIVEDE pentru dezvoltarea oraşului Băicoi?
La această întrebare 100% din repondenţi au considerat important acest
proiect.

Foarte important
Important
Fara importanta
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Cât de important consideraţi că este proiectul: IMPLEMENTARE
PROGRAM ÎN VEDEREA DECLARĂRII STAŢIUNII BALNEO-CLIMATERICE VALEA
STELII pentru dezvoltarea oraşului Băicoi?
La această întrebare 100% din repondenţi au considerat important acest
proiect pentru dezvoltarea localităţii.

Foarte important
Important
Fara importanta

Cât de important consideraţi că este proiectul: CONSTRUIRE LOCUINŢE
PENTRU TINERI, STR. REPUBLICII pentru dezvoltarea oraşului Băicoi?
La această întrebare 95% din repondenţi au considerat important acest
proiect.

Foarte important
Important
Fara importanta
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Cât de important consideraţi că este proiectul: CONSTRUIRE SALĂ
SPORT LA ŞCOALA GENERALĂ NR. 3 LILIEŞTI pentru dezvoltarea oraşului
Băicoi?
La această întrebare 90% din repondenţi au considerat important acest
proiect.

Foarte important
Important
Fara importanta
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VI.6. Proiecte de realizat de către Autoritatea Locală a
oraşului Băicoi până în 2020

FIŞA PROIECTELOR

LUCRĂRI DE REPARAŢII ŞI REABILITARE DRUMURI LOCALE, PE O
LUNGIME DE APROXIMATIV 20 KM
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE
Managerul de proiect
Primăria
Consiliul Local al Oraşului Băicoi
Ţara
România
Regiunea proiectului
Regiunea Sud Muntenia
Judeţul
Prahova
Localitatea
Băicoi
Categoria proiectului
De investiţii: NU
De reparaţii: DA
Tipul proiectului
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective
Necesitatea lucrărilor de întreţinere
a drumurilor din localitate este uşor
de înţeles dacă luăm în considerare
multitudinea de avantaje pe care
aceasta o aduce: - desfăşurarea
traficului de mic gabarit şi de mare
tonaj în condiţii optime, normale,
având în vedere situaţia drumurilor
europene; - încurajarea dezvoltării
economice zonale; - facilitarea
accesului la locaţiile de interes major
(ex.: sediul primăriei, dispensar,
şcoală etc.); - accesul rapid al
serviciilor de urgenţă: Ambulanţă,
Poliţie, Pompieri. Lucrările şi
serviciile planificate pot fi: servicii
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Rezultate obţinute

Potenţialii beneficiari ai proiectului
/ grupul ţintă
Activităţile proiectului rămase de
executat

Durata proiectului /
Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului

Justificarea necesităţii
implementării proiectului

pregătitoare aferente întreţinerii şi
reparării drumurilor şi
anexelor; lucrări şi servicii privind
întreţinerea curentă; lucrări şi servicii
privind întreţinerea periodică a
drumurilor.
- accesul populaţiei la infrastructura
de bază
- scăderea factorilor de risc pentru
sănătatea populaţiei
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
ale locuitorilor oraşului Băicoi
- locuitorii localităţii
- agenţii economici şi potenţialii
investitori
- turiştii veniţi în zonă
- realizarea studiului de fezabilitate
- elaborarea proiectului tehnic
- aprobarea începerii proiectului
- contractarea proiectului
- organizarea licitaţiilor
- monitorizare, evaluare, control
- auditul proiectului
2020
Idee: DA
SPF: DA
SF: DA
PT: DA
DE: NU
Execuţie: NU
Proiectul este cuprins în Strategia de
Dezvoltare Locală a Oraşului Băicoi.
Majoritatea populaţiei intervievată a
răspuns că este importantă
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întreţinerea şi modernizarea
drumurilor şi străzilor locale.
AMENAJĂRI URBANE: DOTARE CU COŞURI DE GUNOI, LAMPADARE,
AMENAJĂRI PEISAGISTICE, PERGOLE AUTO, AMENAJARE RAMPE ACCES
PERSOANE CU HANDICAP, MONTARE PLĂCUŢE INFORMATIVE ŞI SEMNE
CIRCULAŢIE
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE
Solicitantul / Managerul de proiect
Ţara
Regiunea proiectului
Judeţul
Localitatea
Categoria proiectului
Tipul proiectului
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Primăria şi
Consiliul Local al Oraşului Băicoi
România
Regiunea Sud Muntenia
Prahova
Băicoi
De investiţii: DA
De reparaţii: NU
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
Proiectul va conţine:
- Amenajare peisagistică
- Dotarea cu coşuri de gunoi
- Amplasarea de lampadare
- Amplasare de pergole
- Montare plăcuţe informative
- Montare indicatoare rutiere
- Amenajare de rampe pentru
accesul persoanelor cu dizabilităţi.
Crearea condiţiilor adecvate de viaţă
pentru locuitorii oraşului, creşterea
siguranţei traficului şi informarea
turistică şi a circulaţiei. Prin montarea
de rampe pentru persoanele cu
handicap comunitatea va resecta
normele legale în vigoare. De
192

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAŞULUI BĂICOI – JUDEŢUL PRAHOVA

asemenea, amenajarea peisagistică a
localităţii va avea un puternic impact
asupra pieţei imobiliare, va spori
calitatea vieţii locuitorilor şi va genera
atragerea de investitori.
Rezultate obţinute
- accesul populaţiei la infrastructură
- îmbunătăţirea siguranţei populaţiei
- îmbunătăţirea aspectului administrativ al localităţii
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
ale locuitorilor oraşului Băicoi
Potenţialii beneficiari ai proiectului / - locuitorii oraşului Băicoi
grupul ţintă
- instituţiile publice din localitate
- turiştii şi persoanele aflate în tranzit
Activităţile proiectului
- realizarea studiului de fezabilitate
- elaborarea proiectului tehnic
- aprobarea începerii proiectului
- contractarea proiectului
- organizarea licitaţiilor
- monitorizare, evaluare, control
- auditul proiectului
Durata proiectului /
Termen probabil: 2017
Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului
Idee: DA
SPF: DA
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU
Justificarea necesităţii implementării Proiectul este cuprins în Strategia de
proiectului
Dezvoltare Locală a Oraşului Băicoi.
De asemenea, în cadrul consultării
opiniei publice, realizată în procesul
de elaborare a strategiei de
dezvoltare
locală,
majoritatea
populaţiei intervievată a răspuns că
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este importantă implementarea
acestui proiect.
ASFLATARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, APROX. 30 KM
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE
Managerul de proiect
Ţara
Regiunea proiectului
Judeţul
Localitatea
Categoria proiectului
Tipul proiectului
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Primăria
Consiliul Local al Oraşului Băicoi
România
Regiunea Sud Muntenia
Prahova
Băicoi
De investiţii: NU
De reparaţii: DA
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
Necesitatea lucrărilor de asfaltare a
drumurilor din localitate este uşor de
înţeles dacă luăm în considerare
multitudinea de avantaje pe care
aceasta o aduce: - desfăşurarea
traficului de mic gabarit şi de mare
tonaj în condiţii optime, normale,
având în vedere situaţia drumurilor
europene; - încurajarea dezvoltării
economice zonale; - facilitarea
accesului la locaţiile de interes);
- accesul rapid al serviciilor de
urgenţă: Ambulanţă, Poliţie,
Pompieri.
Lucrările şi serviciile planificate pot
fi: servicii pregătitoare aferente
asfaltării drumurilor; lucrări şi servicii
privind marcarea; lucrări şi servicii
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Rezultate obţinute

Potenţialii beneficiari ai proiectului
/ grupul ţintă
Activităţile proiectului rămase de
executat

Durata proiectului /
Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului

Justificarea necesităţii
implementării proiectului

privind întreţinerea periodică a
drumurilor.
- accesul populaţiei la infrastructura
de bază
- scăderea factorilor de risc pentru
sănătatea populaţiei
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
ale locuitorilor oraşului Băicoi
- locuitorii oraşului Băicoi
- agenţii economici şi potenţialii
investitori
- turiştii
- realizarea studiului de fezabilitate
- elaborarea proiectului tehnic
- aprobarea începerii proiectului
- contractarea proiectului
- organizarea licitaţiilor
- monitorizare, evaluare, control
- auditul proiectului
2020
Idee: DA
SPF: DA
SF: DA
PT: DA
DE: NU
Execuţie: NU
Proiectul este cuprins în Strategia de
Dezvoltare Locală a Oraşului Băicoi.
Majoritatea populaţiei intervievată a
răspuns că este importantă
asfaltarea drumurilor din oraşul
Băicoi.
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AMENAJARE SENS GIRATORIU DN 1 CU DJ 100F, CARTIER LILIEŞTI
Solicitantul / Managerul de proiect

Primăria şi
Consiliul Local al Oraşului Băicoi
Ţara
România
Regiunea proiectului
Regiunea Sud Muntenia
Judeţul
Prahova
Localitatea
Băicoi
Categoria proiectului
De investiţii: DA
De reparaţii: NU
Tipul proiectului
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
Obiective
Crearea condiţiilor adecvate de viaţă
pentru locuitorii oraşului Băicoi şi
creşterea siguranţei traficului.
Rezultate obţinute
-accesul populaţiei la infrastructura
edilitară
-îmbunătăţirea siguranţei populaţiei
-îmbunătăţirea aspectului administrativ al localităţii
-îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
ale locuitorilor.
Potenţialii beneficiari ai proiectului / -locuitorii oraşului Băicoi
grupul ţintă
-instituţiile publice din localitate
-turiştii şi persoanele aflate în tranzit
Activităţile proiectului
-realizarea studiului de fezabilitate
-elaborarea proiectului tehnic
-aprobarea începerii proiectului
-contractarea proiectului
-organizarea licitaţiilor
-monitorizare, evaluare, control
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Durata proiectului /
Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului

-auditul proiectului
Termen probabil: 2016

Idee şi alocare teren: DA
SPF: DA
SF: DA
PT: DA
DE: NU
Execuţie: NU
Justificarea necesităţii implementării Proiectul este cuprins în Strategia de
proiectului
Dezvoltare Locală a Oraşului Băicoi.
De asemenea, în cadrul consultării
opiniei publice, realizată în procesul
de elaborare a strategiei de
dezvoltare
locală,
majoritatea
populaţiei intervievată a răspuns că
este importantă amenajarea sensului
giratoriu.
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EXECUŢIE TROTUARE (STR.
DOROBANŢI, INDEPENDENŢEI)
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE
Managerul de proiect
Ţara
Regiunea proiectului
Judeţul
Localitatea
Categoria proiectului
Tipul Proiectului
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

HORIA,

TUFENILOR,

ÎNFRĂŢIRII,

Primăria
Consiliul Local al Oraşului Băicoi
România
Regiunea Sud Muntenia
Prahova
Băicoi
De investiţii: DA
De reparaţii: NU
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
Din motivul siguranței cetățenilor şi
al creării unei circulații pietonale
normale la nivelul localităţii este
evidentă necesitatea realizării
acestui proiect.
Principalul avantaj obţinut în urma
realizării acestei măsuri este
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă,
prin mărirea fluidităţii traficului, prin
creşterea nivelului de siguranţă a
cetăţenilor şi prin protecţia
infrastructurii.
Un alt avantaj important este
deplasarea în condiţii normale a
turiştilor în comună.
Proiectul cuprinde:
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- bordurare
- amplasare rigole carosabile
- betonare şanţuri scurgere
- montarea de pavele.
Lăţimea trotuarelor va fi de
aproximativ 1,4 metri.
Rezultate obţinute
- accesul populaţiei la infrastructura
edilitară
- consolidarea drumurilor
- reducerea riscurilor de inundaţii şi
a riscurilor privind circulaţia
cetăţenilor
Potenţialii beneficiari ai proiectului / - locuitorii localităţii
grupul ţintă
- potenţialii investitori
- agenţii economici
- instituţiile publice din oraşul Băicoi
Activităţile proiectului
- realizarea studiului de fezabilitate
- elaborarea proiectului tehnic
- aprobarea începerii proiectului
- contractarea proiectului
- organizarea licitaţiilor
- monitorizare, evaluare, control
- auditul proiectului
Durata proiectului /
Termen: 2016
Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului
Idee: DA
SPF: DA
SF: DA
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU
Justificarea necesităţii implementării Proiectul este cuprins în Strategia de
proiectului
Dezvoltare Locală a Oraşului Băicoi.
În cadrul consultării opiniei publice
realizat în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală,
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majoritatea populaţiei intervievată a
răspuns că este importantă
realizarea de alei pietonale şi
trotuare.
AMENAJARE RIGOLE ŞI ŞANŢURI DE SCURGERE
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE
Managerul de proiect
Ţara
Regiunea proiectului
Judeţul
Localitatea
Categoria proiectului
Tipul Proiectului
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Rezultate obţinute

Primăria
Consiliul Local al Oraşului Băicoi
România
Regiunea Sud Muntenia
Prahova
Băicoi
De investiţii: DA
De reparaţii: NU
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
Din motivul siguranței cetățenilor şi
al creării unei circulații pietonale
normale la nivelul localităţii este
importantă realizarea acestui
proiect. Principalul avantaj obţinut
în urma realizării acestei măsuri este
Proiectul cuprinde:
- bordurare
- amplasare rigole carosabile
- betonare şanţuri scurgere
- montarea de pavele.
- accesul populaţiei la infrastructura
edilitară
- consolidarea drumurilor
- reducerea riscurilor de inundaţii şi
a riscurilor privind circulaţia
cetăţenilor
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Potenţialii beneficiari ai proiectului / - locuitorii localităţii
grupul ţintă
- potenţialii investitori
- agenţii economici
- instituţiile publice din oraşul Băicoi
Activităţile proiectului
- realizarea studiului de fezabilitate
- elaborarea proiectului tehnic
- aprobarea începerii proiectului
- contractarea proiectului
- organizarea licitaţiilor
- monitorizare, evaluare, control
- auditul proiectului
Durata proiectului /
Termen: 2018
Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului
Idee: DA
SPF: DA
SF: DA
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU
Justificarea necesităţii implementării Proiectul este cuprins în Strategia de
proiectului
Dezvoltare Locală a Oraşului Băicoi.
În cadrul consultării opiniei publice
realizat în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievată a
răspuns că este importantă
realizarea de rigole şi şanţuri de
scurgere a apei pluviale.
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CONSTRUIRE PASAJ SUPRATERAN PESTE DN 1 (LA INTERSECŢIE CU DJ
215)
DATE
DE
IDENTIFICARE
ŞI
LOCALIZARE
Solicitantul / Managerul de proiect Primăria şi
Consiliul Local al Oraşului Băicoi
Ţara
România
Regiunea proiectului
Regiunea Sud Muntenia
Judeţul
Prahova
Localitatea
Băicoi
Categoria proiectului
De investiţii: DA
De reparaţii: NU
Tipul proiectului
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective
Proiectul va avea efecte benefice
asupra
dezvoltării
economice
viitoare a oraşului şi reducerea
riscului de accidente.
Se are în vedere creşterea capacităţii
portante a arterelor rutiere
principale şi se doreşte eliminarea
riscului de aglomerare a traficului pe
drumul naţional.
Rezultate obţinute
- reabilitarea şi consolidarea reţelei
de drumuri locale
- accesul populaţiei la locuri de
muncă, servicii medicale, educaţie,
cultură, recreere
- consolidarea drumurilor.
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Potenţialii beneficiari ai proiectului / - locuitorii oraşului Băicoi
grupul ţintă
- potenţialii investitori
- agenţii economici din zonă
Activităţile proiectului
- realizarea studiului de fezabilitate
- elaborarea proiectului tehnic
- aprobarea începerii proiectului
- pregătirea şi depunerea cererii de
finanţare
- contractarea proiectului
- organizarea licitaţiilor
- monitorizare, evaluare, control
- auditul proiectului
Durata proiectului /
Termen: 2020
Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului Idee: DA
SPF: DA
SF: DA
PT: DA
DE: NU
Execuţie: NU
Justificarea necesităţii implementării Proiectul este cuprins în Strategia de
proiectului
Dezvoltare Locală a Oraşului Băicoi.
De asemenea, în cadrul consultării
opiniei
publice,
majoritatea
populaţiei intervievată a răspuns că
este importantă construirea unui
pasaj suprateran peste DN 1.
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CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT – STR. UNIRII
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE
Managerul de proiect
Ţara
Regiunea proiectului
Judeţul
Localitatea
Categoria proiectului
Tipul Proiectului
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Primăria
Consiliul Local al Oraşului Băicoi
România
Regiunea Sud Muntenia
Prahova
Băicoi
De investiţii: DA
De reparaţii: NU
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
Realizarea proiectului va duce la
creşterea eficienţei sistemului de
învăţământ preşcolar de pe raza
localităţii. Grădiniţa cu program
prelungit este necesară în vederea
asigurării unor condiţii superioare în
sistemul educaţional din localitate,
pentru familiile tinere, care vor avea
astfel unde să-şi lase copiii în
siguranţă şi cu bune rezultate până
după-amiaza.
Proiectul va cuprinde:
- amenajarea spaţilui adecvat
- construire clădire
- amenajări interioare specifice
- dotarea cu scaune, mese,
obiecte didactice
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- utilaje frigorifice
- aparate încălzire
- aparatură specifică
- dotări însemne oficiale.
Rezultate obţinute
- accesul la infrastructura educaţională
- creşterea şanselor de promovare şi
afirmare a talentelor locale
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
ale locuitorilor oraşului Băicoi.
Potenţialii beneficiari ai proiectului / - locuitorii oraşului Băicoi
grupul ţintă
- instituţiile publice din localitate
Activităţile proiectului
- realizarea studiului de fezabilitate
- elaborarea proiectului tehnic
- aprobarea începerii proiectului
- contractarea proiectului
- organizarea licitaţiilor
- monitorizare, evaluare, control
- auditul proiectului
Durata proiectului /
Termen: 2020
Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului Idee: DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU
Justificarea necesităţii
Proiectul este cuprins în Strategia de
implementării proiectului
Dezvoltare Locală a Oraşului Băicoi.
În cadrul consultării opiniei publice
realizată în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievată a
răspuns că este importantă
construirea unei grădiniţe cu
program prelungit. La nivelul
administraţiei locale este recunoscut
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interesul pentru dezvoltarea unei
baze materiale satisfăcătoare în
domeniul educaţiei, acesta fiind un
demers în acest sens.
CONSTRUIRE SALĂ EDUCAŢIE FIZICĂ LA ŞCOALA NR. 2 LILIEŞTI
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE
Managerul de proiect
Ţara
Regiunea proiectului
Judeţul
Localitatea
Categoria proiectului
Tipul proiectului
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Primăria şi
Consiliul Local al Oraşului Băicoi
România
Regiunea Sud Muntenia
Prahova
Băicoi
De investiţii: DA
De reparaţii: NU
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
Prin implementarea proiectului se
are în vedere garantarea accesului la
facilităţile moderne de practicare a
sporturilor şi asigurarea de condiţii
la standarde europene pentru
desfăşurarea programelor de
educaţie fizică şi sport din cadrul
unităţilor de învăţământ de pe raza
localităţii Băicoi.
Proiectul va cuprinde:
- construcţie sală de sport
- dotări
- amenajări interioare
- amenajări grupuri sanitare şi
vestiare
De asemenea, se are în vedere
amplasarea în aşa fel încât accesul
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Rezultate obţinute

Potenţialii beneficiari ai proiectului
/ grupul ţintă
Activităţile proiectului

Durata proiectului /
Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului

Justificarea necesităţii
implementării proiectului

să fie facil pentru creşterea gradului
de confort pe timpul sezonului rece.
- accesul la facilităţile pentru sport
- scăderea factorilor de risc pentru
sănătatea populaţiei
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
ale locuitorilor oraşului Băicoi
- atragerea de investitori
- locuitorii şi turiştii oraşului Băicoi
- agenţii economici din zonă
- instituţiile publice din localitate
-realizarea studiului de fezabilitate
-elaborarea proiectului tehnic
-aprobarea începerii proiectului
-contractarea proiectului
-organizarea licitaţiilor
-monitorizare, evaluare, control
-auditul proiectului
2020, în funcţie de asigurarea
surselor de finanţare
Idee: DA
SPF: DA
SF: DA
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU
Proiectul este cuprins în Strategia de
Dezvoltare Locală a Oraşului Băicoi.
De asemenea, în cadrul consultării
opiniei publice realizată în procesul
de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievată a răspuns că
este importantă construirea sălii de
sport la şcoala nr. 2 din Lilieşti.
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CONSTRUIRE / AMENAJARE AFTER SCHOOL ÎN LOCUL FOSTEI ANEXE
ŞCOALA VECHE LILIEŞTI
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE
Managerul de proiect
Ţara
Regiunea proiectului
Judeţul
Localitatea
Categoria proiectului
Tipul Proiectului
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Primăria
Consiliul Local al Oraşului Băicoi
România
Regiunea Sud Muntenia
Prahova
Băicoi
De investiţii: DA
De reparaţii: NU
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
Realizarea proiectului va duce la
dotarea şi modernizarea şcolii vechi
şi amenajarea unui after school, care
este necesară în vederea asigurării
unor condiţii superioare în sistemul
educaţional din localitate.
Proiectul este necesar pentru
asigurarea unui climat de
performanţăşi siguranţă pentru
copiii din localitate ai căror părinţi
sunt la serviciu până la orele dupăamiezei.
Proiectul va cuprinde:
- Amenajare clădire, spaţii
anexe, grupuri sanitare
- amenajări interioare
- dotări

208

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAŞULUI BĂICOI – JUDEŢUL PRAHOVA

Rezultate obţinute

- accesul populaţiei la infrastructura
educaţională
- creşterea şanselor de promovare şi
afirmare a talentelor locale
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
ale locuitorilor oraşului Băicoi
Potenţialii beneficiari ai proiectului / - locuitorii oraşului Băicoi
grupul ţintă
- instituţiile publice din localitate
Activităţile proiectului
- realizarea studiului de fezabilitate
- elaborarea proiectului tehnic
- aprobarea începerii proiectului
- contractarea proiectului
- organizarea licitaţiilor
- monitorizare, evaluare, control
- auditul proiectului
Durata proiectului /
Termen: 2020
Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului Idee: DA
SPF: DA
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU
Justificarea necesităţii
Proiectul este cuprins în Strategia de
implementării proiectului
Dezvoltare Locală a Oraşului Băicoi.
În cadrul consultării opiniei publice
realizată în procesul de elaborare a
strategiei, majoritatea populaţiei
intervievată a răspuns că este
importantă amenajarea after
schoolului în Lilieşti.
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EXTINDERE ŞCOALĂ STR. VIILOR
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE
Managerul de proiect
Ţara
Regiunea proiectului
Judeţul
Localitatea
Categoria proiectului
Tipul Proiectului
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Primăria
Consiliul Local al Oraşului Băicoi
România
Regiunea Sud Muntenia
Prahova
Băicoi
De investiţii: DA
De reparaţii: NU
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
Realizarea proiectului va duce la
dezvoltarea, extinderea şi
modernizarea şcolii, care este
necesară în vederea asigurării unor
condiţii superioare în sistemul
educaţional din localitate.
Proiectul este necesar pentru
asigurarea standardelor de evaluare
privind spaţiile de învăţământ:
număr clase, număr laboratoare,
numărul de m.p. ce revin fiecărui
elev etc.
Proiectul va cuprinde:
- construcţie clădire: săli clasă,
bibliotecă, laborator, spaţii
anexe, grupuri sanitare
- amenajări interioare
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- dotări
Rezultate obţinute
- accesul populaţiei la infrastructura
educaţională
- creşterea şanselor de promovare şi
afirmare a talentelor locale
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
ale locuitorilor oraşului Băicoi
Potenţialii beneficiari ai proiectului / - locuitorii oraşului
grupul ţintă
- instituţiile publice din localitate
Activităţile proiectului
- realizarea studiului de fezabilitate
- elaborarea proiectului tehnic
- aprobarea începerii proiectului
- contractarea proiectului
- organizarea licitaţiilor
- monitorizare, evaluare, control
- auditul proiectului
Durata proiectului /
Termen: 2020
Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului Idee: DA
SPF: DA
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU
Justificarea necesităţii
Proiectul este cuprins în Strategia de
implementării proiectului
Dezvoltare Locală a Oraşului Băicoi.
În cadrul consultării opiniei publice
realizat în procesul de elaborare a
strategiei, majoritatea populaţiei
intervievată a răspuns că este
importantă extinderea şcolii din
strada Viilor. La nivelul administraţiei
locale este recunoscut interesul
pentru dezvoltarea unei baze
materiale în domeniul educaţiei care
să contribuie la desfăşurarea
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procesului de învăţământ în condiţii
optime, pentru a asigura şansa la o
educaţie de calitate, cu impact pe
termen lung la nivelul comunităţii.
CONSTRUIRE CREŞĂ – FOSTA CENTRALĂ TERMICĂ LILIEŞTI BLOCURI
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE
Managerul de proiect
Ţara
Regiunea proiectului
Judeţul
Localitatea
Categoria proiectului
Tipul Proiectului
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Rezultate obţinute

Primăria
Consiliul Local al Oraşului Băicoi
România
Regiunea Sud Muntenia
Prahova
Băicoi
De investiţii: DA
De reparaţii: NU
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
Realizarea proiectului va duce la
reamenajarea spaţiului fostei
centrale termice de la blocuri Lilieşti
şi amenajarea unei creşe, care este
necesară în vederea asigurării unor
condiţii superioare în sistemul
educaţional preşcolar din localitate.
Proiectul este necesar pentru
asigurarea standardelor de evaluare
privind spaţiile de învăţământ.
Proiectul va cuprinde:
- Amenajare spaţii clasă, spaţii
anexe, grupuri sanitare
- amenajări interioare
- dotări
- accesul populaţiei la infrastructura
educaţională
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- creşterea şanselor de promovare şi
afirmare a talentelor locale
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
ale locuitorilor localităţii
Potenţialii beneficiari ai proiectului / - locuitorii oraşului Băicoi
grupul ţintă
- instituţiile publice din localitate
Activităţile proiectului
- realizarea studiului de fezabilitate
- elaborarea proiectului tehnic
- aprobarea începerii proiectului
- contractarea proiectului
- organizarea licitaţiilor
- monitorizare, evaluare, control
- auditul proiectului
Durata proiectului /
Termen: 2017
Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului Idee: DA
SPF: DA
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU
Justificarea necesităţii
Proiectul este cuprins în Strategia de
implementării proiectului
Dezvoltare Locală a Oraşului Băicoi.
În cadrul consultării opiniei publice
realizat în procesul de elaborare a
strategiei, majoritatea populaţiei
intervievată a răspuns că este
importantă amenajarea unei creşe
pentru copii în spaţiul fostei centrale
termice din Lilieşti.
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ÎNFIINŢARE ŞCOALĂ POSTLICEALĂ DE MESERII TUFENI
IDENTIFICARE
ŞI
LOCALIZARE
PROIECT
Solicitantul / Managerul de proiect Primăria şi
Consiliul Local al Oraşului Băicoi
Ţara
România
Regiunea proiectului
Regiunea Sud Muntenia
Judeţul
Prahova
Localitatea
Băicoi
Categoria proiectului
De investiţii: DA
De reparaţii: NU
Tipul Proiectului
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
Obiective
Prin implementarea proiectului se va
realiza organizarea unei unităţi de
învăţământ postliceal cu profil în
Tufeni.
Proiectul cuprinde:
- amenajare spaţiu
- dotare materiale necesare
- sală clasă
- demersuri către Inspectoratul
Şcolar Judeţean
Rezultate obţinute
- accesul populaţiei la infrastructura
educaţională
- creşterea gradului de educaţie a
populaţiei
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi
accesului la locuri de muncă ale
locuitorilor oraşului Băicoi
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- atragerea de investitori
Potenţialii beneficiari ai proiectului / - locuitorii oraşului Băicoi
grupul ţintă
- agenţii economici din zonă
- instituţiile publice din oraş
Activităţile proiectului
-realizarea studiului de fezabilitate
-elaborarea proiectului tehnic
-aprobarea începerii proiectului
-contractarea proiectului
-organizarea licitaţiilor
-monitorizare, evaluare, control
-auditul proiectului
Durata proiectului /
2018
Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului Idee: DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU
Justificarea
necesităţii Proiectul este cuprins în Strategia de
implementării proiectului
Dezvoltare Locală a Oraşului Băicoi.
De asemenea, în cadrul consultării
opiniei publice realizată în procesul
de elaborare a strategiei de
dezvoltare
locală,
majoritatea
populaţiei intervievată a răspuns că
este importantă înfiinţarea unei şcoli
postliceale la Tufeni.
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ÎNFIINŢARE CAMPUS ŞCOLAR LA LICEU
IDENTIFICARE
ŞI
LOCALIZARE
PROIECT
Solicitantul / Managerul de proiect Primăria şi
Consiliul Local al Oraşului Băicoi
Ţara
România
Regiunea proiectului
Regiunea Sud Muntenia
Judeţul
Prahova
Localitatea
Băicoi
Categoria proiectului
De investiţii: DA
De reparaţii: NU
Tipul Proiectului
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
Obiective
Prin implementarea proiectului se va
realiza organizarea în acelaşi areal a
tuturor
utilităţilor
necesare
desfăşurării
activităţilor
de
învăţământ
pentru
profilul
vocaţional ales.
Proiectul cuprinde:
- săli clasă
- magazie pentru depozitarea
materialelor educaţionale
- cămin pentru elevi
- sală de mese
- teren de sport în aer liber
- microbuz transport persoane
Rezultate obţinute
- accesul populaţiei la infrastructura
educaţională
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- creşterea gradului de educaţie a
populaţiei
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi
accesului la locuri de muncă ale
locuitorilor oraşului Băicoi
- atragerea de investitori
Potenţialii beneficiari ai proiectului / - locuitorii oraşului Băicoi
grupul ţintă
- agenţii economici din zonă
- instituţiile publice din oraş
Activităţile proiectului
-realizarea studiului de fezabilitate
-elaborarea proiectului tehnic
-aprobarea începerii proiectului
-contractarea proiectului
-organizarea licitaţiilor
-monitorizare, evaluare, control
-auditul proiectului
Durata proiectului /
2020
Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului Idee: DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU
Justificarea
necesităţii Proiectul este cuprins în Strategia de
implementării proiectului
Dezvoltare Locală a Oraşului Băicoi.
De asemenea, în cadrul consultării
opiniei publice realizată în procesul
de elaborare a strategiei de
dezvoltare
locală,
majoritatea
populaţiei intervievată a răspuns că
este importantă înfiinţarea unui
campus şoclar pe lângă liceul din
localitate.
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REABILITARE BAZĂ SPORTIVĂ LILIEŞTI ŞI TUFENI
IDENTIFICARE SI LOCALIZARE
Managerul de proiect
Ţara
Regiunea proiectului
Judeţul
Localitatea
Categoria proiectului
Tipul proiectului
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Primăria şi
Consiliul Local al Oraşului Băicoi
România
Regiunea Sud Muntenia
Prahova
Băicoi
De investiţii: DA
De reparaţii: NU
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
Se are în vedere garantarea
accesului la facilităţile moderne de
practicare a sporturilor şi asigurarea
de condiţii normale pentru
desfăşurarea programelor de
educaţie fizică şi sport din cadrul şi
organizate de comunitatea locală.
Proiectul cuprinde:
- amenajare terenuri de joc
- amenajare spaţii adiacente şi
de servicii
- construcţie clădire vestiare
- realizare împrejmuire
- dotarea şi amenajarea
grupurilor sanitare
- dotări specifice (tabelă)

218

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAŞULUI BĂICOI – JUDEŢUL PRAHOVA

Rezultate obţinute

Potenţialii beneficiari ai proiectului
/ grupul ţintă
Activităţile proiectului

Durata proiectului /
Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului

Justificarea necesităţii
implementării proiectului

- realizare instalaţie de iluminat
- accesul la facilităţile pentru sport
- scăderea factorilor de risc pentru
sănătatea populaţiei
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
ale locuitorilor
- atragerea de investitori
- locuitorii şi turiştii
- agenţii economici din zonă
- instituţiile publice din localitate
-realizarea studiului de fezabilitate
-elaborarea proiectului tehnic
-aprobarea începerii proiectului
-contractarea proiectului
-organizarea licitaţiilor
-monitorizare, evaluare, control
-auditul proiectului
2015, în funcţie de asigurarea
surselor de finanţare
Idee: DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU
Proiectul este cuprins în Strategia de
Dezvoltare Locală a Oraşului Băicoi.
De asemenea, în cadrul consultării
opiniei publice realizată în procesul
de elaborarea planului strategic de
dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievată a răspuns că
este importantă modernizarea
bazelor sportive.
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CONSTRUIRE TEREN TENIS/MINIFOTBAL – STR. HORIA NR. 1
IDENTIFICARE SI LOCALIZARE
Managerul de proiect
Ţara
Regiunea proiectului
Judeţul
Localitatea
Categoria proiectului
Tipul proiectului
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Primăria şi
Consiliul Local al Oraşului Băicoi
România
Regiunea Sud Muntenia
Prahova
Băicoi
De investiţii: DA
De reparaţii: NU
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
Se are în vedere garantarea
accesului la facilităţile moderne de
practicare a sporturilor şi asigurarea
de condiţii la standarde europene
pentru desfăşurarea programelor de
educaţie fizică şi sport din cadrul şi
organizate de comunitatea locală.
Proiectul cuprinde:
- amenajare teren de joc cu
suprafaţa de 40 x 20 metri
- amenajare spaţii adiacente şi
de servicii
- construcţie clădire vestiare
- realizare împrejmuire
- dotarea şi amenajarea
grupurilor sanitare
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Rezultate obţinute

Potenţialii beneficiari ai proiectului
/ grupul ţintă
Activităţile proiectului

Durata proiectului /
Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului

Justificarea necesităţii
implementării proiectului

- dotări specifice (ex.porţi)
- realizare instalaţie de iluminat
– nocturnă
- suprafaţa totală va fi de
metri
- accesul la facilităţile pentru sport
- scăderea factorilor de risc pentru
sănătatea populaţiei
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
ale locuitorilor
- atragerea de investitori
- locuitorii şi turiştii
- agenţii economici din zonă
- instituţiile publice din oraşul Băicoi
-realizarea studiului de fezabilitate
-elaborarea proiectului tehnic
-aprobarea începerii proiectului
-contractarea proiectului
-organizarea licitaţiilor
-monitorizare, evaluare, control
-auditul proiectului
2015, în funcţie de asigurarea
surselor de finanţare
Idee: DA
SPF: DA
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU
Proiectul este cuprins în Strategia de
Dezvoltare Locală a Oraşului Băicoi.
De asemenea, în cadrul consultării
opiniei publice realizată în procesul
de elaborarea planului strategic de
dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievată a răspuns că
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este importantă construirea
miniterenului de fotbal strada Horia
nr. 1.
IMPLEMENTARE PROGRAM DE SUSŢINERE ECHIPĂ FOTBAL SC TUFENI
ŞI ECHIPĂ RUGBY CS AURORA BĂICOI
IDENTIFICARE SI LOCALIZARE
Managerul de proiect
Primăria şi
Consiliul Local al Oraşului Băicoi
Ţara
România
Regiunea proiectului
Regiunea Sud Muntenia
Judeţul
Prahova
Localitatea
Băicoi
Categoria proiectului
De investiţii: DA
De reparaţii: NU
Tipul proiectului
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective
Se are în vedere garantarea
accesului la facilităţile moderne de
practicare a sporturilor şi asigurarea
de condiţii la standarde europene
pentru desfăşurarea programelor de
educaţie fizică şi sport din cadrul şi
organizate de comunitatea locală.
- Se doreşte sprijinirea
cluburilor sportive, material şi
financiar, prin implementarea
programelor de selecţie,
afirmare şi profesionalizare a
sportivilor din localitate.
Rezultate obţinute
- accesul la facilităţile pentru sport
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Potenţialii beneficiari ai proiectului
/ grupul ţintă
Activităţile proiectului

Durata proiectului /
Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului

Justificarea necesităţii
implementării proiectului

- scăderea factorilor de risc pentru
sănătatea populaţiei
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
ale locuitorilor
- atragerea de investitori
- locuitorii şi turiştii
- agenţii economici din zonă
- instituţiile publice din oraşul Băicoi
-realizarea studiului de fezabilitate
-elaborarea proiectului tehnic
-aprobarea începerii proiectului
-contractarea proiectului
-organizarea licitaţiilor
-monitorizare, evaluare, control
-auditul proiectului
2015
Idee: DA
SPF: DA
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU
Proiectul este cuprins în Strategia de
Dezvoltare Locală a Oraşului Băicoi.
De asemenea, în cadrul consultării
opiniei publice realizată în procesul
de elaborarea planului strategic de
dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievată a răspuns că
este importantă susţinerea echipelor
şi cluburilor sportive ale localităţii.
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-

PRELUARE ŞI AMENAJARE ŞTRAND PETROM
IDENTIFICARE SI LOCALIZARE
Managerul de proiect
Ţara
Regiunea proiectului
Judeţul
Localitatea
Categoria proiectului
Tipul proiectului
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Primăria şi
Consiliul Local al Oraşului Băicoi
România
Regiunea Sud Muntenia
Prahova
Băicoi
De investiţii: NU
De reparaţii: DA
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
Se are în vedere preluarea şi apoi
amenajarea spaţiilor fostului ştrand
Petrom. Prin garantarea accesului la
facilităţile moderne de practicare a
sporturilor şi asigurarea de condiţii
la standarde europene pentru
desfăşurarea programelor de
recreere şi sport din cadrul
comunităţii se îmbunătăţeşte şi
calitatea vieţii locuitorilor. De
asemenea, valoarea imobiliară a
zonei va creşte.
Proiectul cuprinde:
- reparaţii împrejmuiri
- reparaţii spaţii bazin
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Rezultate obţinute

Potenţialii beneficiari ai proiectului
/ grupul ţintă
Activităţile proiectului

Durata proiectului /
Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului

Justificarea necesităţii
implementării proiectului

- modernizare spaţii adiacente
şi de servicii
- amenajări spaţii de servicii
- accesul la facilităţile pentru sport
- scăderea factorilor de risc pentru
sănătatea populaţiei
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
ale locuitorilor
- atragerea de investitori
- locuitorii şi turiştii oraşului Băicoi
- agenţii economici din zonă
- instituţiile publice din localitate
-realizarea studiului de fezabilitate
-elaborarea proiectului tehnic
-aprobarea începerii proiectului
-contractarea proiectului
-organizarea licitaţiilor
-monitorizare, evaluare, control
-auditul proiectului
2018
Idee: DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU
Proiectul este cuprins în Strategia de
Dezvoltare Locală a Oraşului Băicoi.
De asemenea, în cadrul consultării
opiniei publice realizată în procesul
de elaborarea planului strategic de
dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievată a răspuns că
este importantă implementarea
acestui proiect.
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AMENAJARE ZONA LIVEDE CA ZONĂ PENTRU PRACTICAREA
SPORTURILOR DE IARNĂ
IDENTIFICARE SI LOCALIZARE
Managerul de proiect
Ţara
Regiunea proiectului
Judeţul
Localitatea
Categoria proiectului
Tipul proiectului
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Primăria şi
Consiliul Local al Oraşului Băicoi
România
Regiunea Sud Muntenia
Prahova
Băicoi
De investiţii: DA
De reparaţii: NU
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
Se are în vedere garantarea
accesului la facilităţile moderne de
practicare a sporturilor de iarnă şi
asigurarea de condiţii normale
pentru desfăşurarea programelor
organizate de comunitatea locală.
Proiectul cuprinde:
- amenajare spaţii sporturi de
iarnă (patinoar, piste sănii)
- amenajare spaţii adiacente şi
de servicii
- construcţie clădire anexă
- realizare împrejmuire
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Rezultate obţinute

Potenţialii beneficiari ai proiectului
/ grupul ţintă
Activităţile proiectului

Durata proiectului /
Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului

Justificarea necesităţii
implementării proiectului

- dotarea şi amenajarea
grupurilor sanitare
- dotări specifice
- realizare instalaţie de iluminat
- accesul la facilităţile pentru sport
- scăderea factorilor de risc pentru
sănătatea populaţiei
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
ale locuitorilor
- atragerea de investitori
- locuitorii şi turiştii localităţii
- agenţii economici din zonă
- instituţiile publice
-realizarea studiului de fezabilitate
-elaborarea proiectului tehnic
-aprobarea începerii proiectului
-contractarea proiectului
-organizarea licitaţiilor
-monitorizare, evaluare, control
-auditul proiectului
2019, în funcţie de asigurarea
surselor de finanţare
Idee: DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU
Proiectul este cuprins în Strategia de
Dezvoltare Locală a Oraşului Băicoi.
De asemenea, în cadrul consultării
opiniei publice realizată în procesul
de elaborarea planului strategic de
dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievată a răspuns că
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este importantă implementarea
acestui proiect.

-

CONSTRUIRE CENTRU CULTURAL – ZONA BCR
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE
Managerul de proiect
Ţara
Regiunea proiectului
Judeţul
Localitatea
Categoria proiectului
Tipul Proiectului
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Primăria
Consiliul Local al Oraşului Băicoi
România
Regiunea Sud Muntenia
Prahova
Băicoi
De investiţii: DA
De reparaţii: NU
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
Realizarea proiectului va duce la
finalizarea unei investiţii deosebit de
importante pentru locuitorii din
oraşul Băicoi. Centrul cultural este
necesar în vederea asigurării unor
condiţii superioare în sistemul
educaţional din localitate.
Proiectul este important pentru
asigurarea standardelor de evaluare
privind spaţiile de cultură şi
educaţie.
Proiectul va cuprinde:
- construire centru
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- dotarea cu scaune, mese,
ecran pentru proiectare
- utilaje frigorifice
- aparate dispenser apă
potabilă
- aparatură sonorizare
- dotări specifice de identificare
- dotări însemne oficiale.
Rezultate obţinute
- accesul populaţiei la infrastructura
educaţională
- creşterea şanselor de promovare şi
afirmare a talentelor locale
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
ale locuitorilor oraşului Băicoi.
Potenţialii beneficiari ai proiectului / - locuitorii oraşului Băicoi
grupul ţintă
- instituţiile publice din localitate
Activităţile proiectului
- realizarea studiului de fezabilitate
- elaborarea proiectului tehnic
- aprobarea începerii proiectului
- contractarea proiectului
- organizarea licitaţiilor
- monitorizare, evaluare, control
- auditul proiectului
Durata proiectului /
Termen: 2018
Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului Idee: DA
SPF: DA
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU
Justificarea necesităţii
Proiectul este cuprins în Strategia de
implementării proiectului
Dezvoltare Locală a Oraşului Băicoi.
În cadrul consultării opiniei publice
realizată în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală,
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majoritatea populaţiei intervievată a
răspuns că este importantă
construirea şi dotarea centrului
cultural. La nivelul administraţiei
locale este recunoscut interesul
pentru dezvoltarea unei baze
materiale satisfăcătoare în
domeniul educaţiei şi culturii.
REABILITARE REŢELE ALIMENTARE CU APĂ ŞI BRANŞAMENTE,
LUNGIME 7756 M
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE
Managerul de proiect
Ţara
Regiunea proiectului
Judeţul
Localitatea
Categoria proiectului
Tipul Proiectului
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Primăria
Consiliul Local al oraşului Băicoi
România
Regiunea Sud Muntenia
Prahova
Băicoi
De investiţii: DA
De reparaţii: NU
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
Prin realizarea acestui proiect, se
doreşte creşterea condiţiilor de viaţă
pentru locuitorii oraşului Băicoi şi
alinierea acestora la standarde
asigurate de alte zone din regiune, în
conformitate cu planul strategic
naţional şi european.
De asemenea, se doreşte alinierea la
standardele impuse de legislaţia
europeană în domeniul mediului.
Proiectul cuprinde:
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- Înlocuire conducte
- Înlocuire branşamente
- staţii pompare
- staţii clorinare
- extindere reţea distribuţie.
Rezultate obţinute
- Creşterea condiţiilor de viaţă şi
accesul la infrastructura de bază a
locuitorilor.
- Evitarea întreruperilor de apă
cauzate de lipsa presiunii în
perioadele secetoase.
- Protecţia mediului.
- Respectarea normelor referitoare
la siguranţa şi sănătatea populaţiei.
Potenţialii beneficiari ai proiectului / - locuitorii oraşului Băicoi
grupul ţintă
- potenţialii investitori
- agenţii economici din zonă
Activităţile proiectului
- realizarea studiului de fezabilitate
- elaborarea proiectului tehnic
- aprobarea începerii proiectului
- contractarea proiectului
- organizarea licitaţiilor
- monitorizare, evaluare, control
- auditul proiectului
Durata proiectului /
Termen: 2018
Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului
Idee: DA
SPF: DA
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU
Justificarea necesităţii implementării Proiectul este cuprins în Strategia de
proiectului
Dezvoltare Locală a Oraşului Băicoi.
În cadrul consultării opiniei publice
realizată în procesul de elaborare a
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strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievată a
răspuns că este importantă
realizarea reabilitarea reţelei de
alimentare cu apă potabilă.

EXTINDERE REŢELE DE ALIMENTARE CU APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ ŞI
GAZE ÎN ZONELE NOU INTRODUSE ÎN INTRAVILAN
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE
Managerul de proiect
Ţara
Regiunea proiectului
Judeţul
Localitatea
Categoria proiectului
Tipul Proiectului
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Primăria
Consiliul Local al oraşului Băicoi
România
Regiunea Sud Muntenia
Prahova
Băicoi
De investiţii: DA
De reparaţii: NU
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
Prin realizarea acestui proiect, se
doreşte creşterea condiţiilor de viaţă
pentru locuitorii care au loturi de
casă în zonele nou introduse în
intravilanul localităţii conform
Planului urbanistic, în conformitate
cu planul strategic naţional şi
european.
De asemenea, se doreşte
repartizarea egală a resurselor şi
investiţiilor în toate zonele
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localităţii. Proiectul va fi
implementat în etape, la început
prin extinderea reţelelor de utilităţi,
apoi de refacere a drumurilor.
Această zonă va fi în continuă
transformare în următorii ani şi
administraţia îşi propune alinierea ei
la infrastructura zonală.
Rezultate obţinute
- Creşterea condiţiilor de viaţă şi
accesul la infrastructura de bază a
locuitorilor din zonele nou introduse
în intravilanul localităţii.
- Protecţia mediului.
- Respectarea normelor referitoare
la siguranţa şi sănătatea populaţiei.
Potenţialii beneficiari ai proiectului / - locuitorii oraşului Băicoi
grupul ţintă
- potenţialii investitori
- agenţii economici din zonă
Activităţile proiectului
- realizarea studiului de fezabilitate
- elaborarea proiectului tehnic
- aprobarea începerii proiectului
- contractarea proiectului
- organizarea licitaţiilor
- monitorizare, evaluare, control
- auditul proiectului
Durata proiectului /
Termen: 2019
Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului
Idee: DA
SPF: DA
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU
Justificarea necesităţii implementării Proiectul este cuprins în Strategia de
proiectului
Dezvoltare Locală a Oraşului Băicoi.
În cadrul consultării opiniei publice
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realizată în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievată a
răspuns că este importantă
realizarea extinderii reţelelor de
utilităţi în zonă.

CONSTRUIRE REZERVOR NOU APĂ ÎN ZONA LIVEDE ŞI REABILITARE
REŢEA
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE
Managerul de proiect
Ţara
Regiunea proiectului
Judeţul
Localitatea
Categoria proiectului
Tipul Proiectului
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Primăria
Consiliul Local al oraşului Băicoi
România
Regiunea Sud Muntenia
Prahova
Băicoi
De investiţii: DA
De reparaţii: NU
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
Prin realizarea acestui proiect, se
doreşte creşterea condiţiilor de viaţă
pentru locuitorii oraşului şi alinierea
acestora la standarde asigurate de
alte zone rurale din regiune şi de
zone urbane, în conformitate cu
planul strategic naţional şi
european.
De asemenea, se doreşte alinierea la
standardele impuse de legislaţia
europeană în domeniul mediului.
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Proiectul cuprinde:
- construcţie rezervor de apă în
punctul Livede
- staţie pompare
- staţie clorinare
- extindere reţea distribuţie
- extindere branşamente
Rezultate obţinute
- Creşterea condiţiilor de viaţă şi
accesul la infrastructura de bază a
locuitorilor.
- Evitarea întreruperilor de apă
cauzate de lipsa presiunii în
perioadele secetoase.
- Protecţia mediului.
- Respectarea normelor referitoare
la siguranţa şi sănătatea populaţiei.
Potenţialii beneficiari ai proiectului / - locuitorii oraşului Băicoi
grupul ţintă
- potenţialii investitori
- agenţii economici din zonă
Activităţile proiectului
- realizarea studiului de fezabilitate
- elaborarea proiectului tehnic
- aprobarea începerii proiectului
- contractarea proiectului
- organizarea licitaţiilor
- monitorizare, evaluare, control
- auditul proiectului
Durata proiectului /
Termen: 2016
Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului
Idee: DA
SPF: DA
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU
Justificarea necesităţii implementării Proiectul este cuprins în Strategia de
proiectului
Dezvoltare Locală a Oraşului Băicoi.
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În cadrul consultării opiniei publice
realizată în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievată a
răspuns că este importantă
realizarea extindererii gospodăriei
de apă şi realizarea rezervorului în
punctul Livede.
EXTINDERE REŢEA DE CANALIZARE ÎN CARTIERELE DÂMBU ŞI TUFENI,
LUNGIME 23 KM
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE
Managerul de proiect
Ţara
Regiunea proiectului
Judeţul
Localitatea
Categoria proiectului
Tipul Proiectului
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Primăria şi
Consiliul Local al Oraşului Băicoi
România
Regiunea Sud Muntenia
Prahova
Băicoi
De investiţii: DA
De reparaţii: NU
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
Proiectul cuprinde:
- conducte; armături; construcţii
anexe care asigură distribuţia apei la
toţi utilizatorii; lucrări de amenajare a
terenului; staţii de pompare. Reţeaua
publică este parte din sistemul de
canalizare compusă din canale
colectoare principale, colectoare
secundare, canale de serviciu şi
construcţii anexe, prin care se
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Rezultate obţinute

Potenţialii beneficiari ai proiectului
/ grupul ţintă
Activităţile proiectului

Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului

Justificarea necesităţii
implementării proiectului

colectează, transportă şi evacuează
apele la canalizare.
- accesul populaţiei la infrastructura
edilitară
- scăderea factorilor de risc pentru
sănătatea populaţiei
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
ale locuitorilor oraşului
- atragerea de investitori
- crearea de locuri de muncă
- protejarea mediului prin
eliminarea poluării pânzei freatice,
din cauza deversărilor necontrolate
de ape uzate
- locuitorii şi turiştii localităţii
- agenţii economici şi instituţiile
publice
- posibilii investitori
- realizarea studiului de fezabilitate
- elaborarea proiectului tehnic
- aprobarea începerii proiectului
- contractarea proiectului
- organizarea licitaţiilor
- monitorizare, evaluare, control
- auditul proiectului
Termen: 2020
Idee: DA
SPF: DA
SF: DA
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU
Proiectul este cuprins în Strategia
de Dezvoltare Locală a Oraşului. De
asemenea, în cadrul consultării
opiniei publice, majoritatea
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populaţiei intervievată a răspuns că
este importantă extinderea
sistemului de canalizare în Dâmbu şi
Tufeni.

REABILITARE REŢEA CANALIZARE STR. REPUBLICII PENTRU A FI
FOLOSITĂ CA ŞI CANALIZARE PLUVIALĂ CU DEVERSARE ÎN PÂRÂUL DÂMBU
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE
Managerul de proiect
Ţara
Regiunea proiectului
Judeţul
Localitatea
Categoria proiectului
Tipul Proiectului
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Primăria şi
Consiliul Local al Oraşului Băicoi
România
Regiunea Sud Muntenia
Prahova
Băicoi
De investiţii: DA
De reparaţii: NU
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
Proiectul cuprinde:
- înlocuire conducte; armături care
asigură distribuţia apei la toţi
utilizatorii; lucrări de amenajare a
terenului; staţie de pompare. Reţeaua
publică prin care se colectează,
transportă şi evacuează apele pluviale
va fi folosită pentru deversarea apei
pluviale în pârâul Dâmbu, în zina
actualei staţii de pompare.
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Rezultate obţinute

Potenţialii beneficiari ai proiectului
/ grupul ţintă
Activităţile proiectului

Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului

Justificarea necesităţii
implementării proiectului

- accesul populaţiei la infrastructura
edilitară
- scăderea factorilor de risc pentru
sănătatea populaţiei
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
ale locuitorilor oraşului
- atragerea de investitori
- crearea de locuri de muncă
-protejarea mediului prin eliminarea
poluării pânzei freatice, din cauza
deversărilor necontrolate de ape
uzate
- locuitorii şi turiştii
- agenţii economici şi instituţiile
publice
-posibilii investitori
-realizarea studiului de fezabilitate
-elaborarea proiectului tehnic
-aprobarea începerii proiectului
- contractarea proiectului
- organizarea licitaţiilor
- monitorizare, evaluare, control
- auditul proiectului
Termen: 2020
Idee: DA
SPF: DA
SF: DA
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU
Proiectul este cuprins în Strategia
de Dezvoltare Locală a Oraşului
Băicoi. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice,
majoritatea populaţiei intervievată
a răspuns că este importantă
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reabilitarea reţelei de canalizare –
tronsonul str. Republicii.

EXTINDERE REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC ŞI MODERNIZARE / DOTARE
CU LĂMPI ECONOMICE PENTRU EFICIENTIZARE
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE
Managerul de proiect
Ţara
Regiunea proiectului
Judeţul
Localitatea
Categoria proiectului
Tipul proiectului
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Primăria şi
Consiliul Local al Oraşului Băicoi
România
Regiunea Sud Muntenia
Prahova
Băicoi
De investiţii: DA
De reparaţii: NU
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
Prin realizarea acestui proiect, se
urmăreşte îmbunătăţirea accesului
populaţiei la infrastructura de bază,
conform normelor europene.
Proiectul va cuprinde extinderea şi
dotarea reţelei de iluminat public cu
lămpi de tip economic şi lucrările
adiacente montării acestora.
Reţeaua existentă în acest moment
va fi evaluată şi acolo unde se
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Rezultate obţinute

Potenţialii beneficiari ai proiectului
/ grupul ţintă

Activităţile proiectului

Durata proiectului /
Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului

impune, va fi modernizată sau vor fi
înlocuite componentele improprii.
Principalul obiectiv urmărit este
scăderea cheltuielilor cu iluminatul
public stradalşi creşterea calităţii
serviciului.
De asemenea, se urmăreşte
acoperirea tuturor zonelor, în aşa
fel încât să crească siguranţa şi
confortul cetăţenilor localităţii, în
toate cartierele.
- reabilitarea şi consolidarea reţelei
de iluminat stradal
- creşterea siguranţei cetăţenilor
oraşului
- locuitorii localităţii
- potenţialii investitori
- agenţii economici din zonă
- turiştii aflaţi în tranzit pe raza
oraşului Băicoi.
- realizarea studiului de fezabilitate
- elaborarea proiectului tehnic
- aprobarea începerii proiectului
- contractarea proiectului
- organizarea licitaţiilor
- monitorizare, evaluare, control
- auditul proiectului
Proiectul se va realiza în etape, în
funcţie de aprobarea finanţărilor.
Termen: 2020
Idee: DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU
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Justificarea necesităţii
implementării proiectului

Proiectul este cuprins în Strategia
de Dezvoltare Locală a Oraşului
Băicoi.
De asemenea, în cadrul consultării
opiniei publice realizată în procesul
de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievată a răspuns că
este importantă modernizarea,
extinderea şi eficientizarea
sistemului public de iluminat
stradal.
REALIZARE INFRASTRUCTURĂ SUBTERANĂ PENTRU PRELUARE REŢELE
AERIERE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE
Managerul de proiect
Ţara
Regiunea proiectului
Judeţul
Localitatea
Categoria proiectului
Tipul proiectului
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Primăria şi
Consiliul Local al Oraşului Băicoi
România
Regiunea Sud Muntenia
Prahova
Băicoi
De investiţii: DA
De reparaţii: NU
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
Prin realizarea acestui proiect, se
urmăreşte îmbunătăţirea accesului
populaţiei la infrastructura de bază,
conform normelor europene.
Proiectul va cuprinde o dată cu
extinderea extinderea reţelei şi
lucrările la infrastructura stradală,
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Rezultate obţinute

Potenţialii beneficiari ai proiectului
/ grupul ţintă
Activităţile proiectului

Durata proiectului /
Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului

Justificarea necesităţii
implementării proiectului

lucrările adiacente montării reţelei
în subteran.
- reabilitarea şi consolidarea reţelei
de iluminat stradal
- creşterea siguranţei cetăţenilor
oraşului
- locuitorii localităţii
- potenţialii investitori
- agenţii economici din zonă
- turiştii aflaţi în tranzit.
- realizarea studiului de fezabilitate
- elaborarea proiectului tehnic
- aprobarea începerii proiectului
- contractarea proiectului
- organizarea licitaţiilor
- monitorizare, evaluare, control
- auditul proiectului
Proiectul se va realiza în etape, în
funcţie de aprobarea finanţărilor.
Termen: 2020
Idee: DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU
Proiectul este cuprins în Strategia
de Dezvoltare Locală a Oraşului
Băicoi.
De asemenea, în cadrul consultării
opiniei publice realizată în procesul
de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievată a răspuns că
este importantă infrastructura
subterană de preluare a reţelei
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aeriene de alimentare cu energie
electrică.

EXTINDERE REŢEA DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE STR.
TUFENILOR, ŞTEFAN CEL MARE, MIHAI VITEAZUL
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE
Managerul de proiect
Ţara
Regiunea proiectului
Judeţul
Localitatea
Categoria proiectului
Tipul Proiectului
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Primăria
Consiliul Local al oraşului Băicoi
România
Regiunea Sud Muntenia
Prahova
Băicoi
De investiţii: DA
De reparaţii: NU
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
Prin realizarea acestui proiect, se
doreşte creşterea condiţiilor de viaţă
pentru locuitorii din zonele
menţionate şi alinierea la
standardele asigurate de alte zone
urbane, în conformitate cu planul
strategic naţional şi european.
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De asemenea, se doreşte
repartizarea egală a resurselor şi
investiţiilor în toate zonele
localităţii. Proiectul va fi
implementat în etape, la început
prin extinderea reţelelor de utilităţi,
apoi de refacere a drumurilor.
Această zonă va fi în continuă
transformare în următorii ani şi
administraţia îşi propune alinierea ei
la infrastructura zonală.
Rezultate obţinute
- Creşterea condiţiilor de viaţă şi
accesul la infrastructura de bază a
locuitorilor din zonă.
- Protecţia mediului.
- Respectarea normelor referitoare
la siguranţa şi sănătatea populaţiei.
Potenţialii beneficiari ai proiectului / - locuitorii localităţii
grupul ţintă
- potenţialii investitori
- agenţii economici din zonă
Activităţile proiectului
- realizarea studiului de fezabilitate
- elaborarea proiectului tehnic
- aprobarea începerii proiectului
- contractarea proiectului
- organizarea licitaţiilor
- monitorizare, evaluare, control
- auditul proiectului
Durata proiectului /
Termen: 2017
Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului
Idee: DA
SPF: DA
SF: DA
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU
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Justificarea necesităţii implementării Proiectul este cuprins în Strategia de
proiectului
Dezvoltare Locală a Oraşului Băicoi.
În cadrul consultării opiniei publice
realizată în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievată a
răspuns că este importantă
realizarea extinderii reţelelor de
alimentare cu gaze naturale pe str.
Tufenilor, Ştefan cel Mare şi str.
Mihai Viteazul.

-

EXTINDERE ŞI MODERNIZARE SPITALUL ORĂŞENESC BĂICOI
Solicitantul / Managerul de proiect
Ţara
Regiunea proiectului
Judeţul
Localitatea
Categoria proiectului
Tipul Proiectului
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Primăria
Consiliul Local al Oraşului Băicoi
România
Regiunea Sud Muntenia
Prahova
Băicoi
De investiţii: DA
De reparaţii: NU
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
Creşterea numărului populaţiei cu
diverse afecţiuni, fapt demonstrat de
statistici, duce la necesitatea
extinderii şi modernizării spitalului
orăşenesc, cu cabinete de specialitate
atât pentru copii, cât şi pentru
persoanele adulte. Realizarea acestui
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obiectiv
va
permite
crearea
condiţiilor favorabile referitoare la
prestarea diferitor servicii medicale şi
pentru
bătrâni
şi
persoane
defavorizate social.
Ţinând cont de faptul că majoritatea
beneficiarilor practic sunt lipsiţi de
posibilitatea de a consulta un medic
de specialitate fără a suporta
cheltuielile aferente drumului până la
Ploieşti, acest centru are scopul de a
oferi condiţii optime de diagnostic,
supraveghere, asistenţă.
Într-un astfel de cadru, pacienţii se
vor simţi confortabil, iar cei pe care
societatea i-a exilat din diverse
motive vor simţi efectele benefice ale
unui tratament lipsit de ostilitate.
Rezultate obţinute
- scăderea factorilor de risc pentru
sănătatea populaţiei
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
ale locuitorilor oraşului oraşului
Băicoi
Potenţialii beneficiari ai proiectului / - locuitorii oraşului Băicoi
grupul ţintă
- turiştii
Activităţile proiectului
- realizarea studiului de fezabilitate
- elaborarea proiectului tehnic
- aprobarea începerii proiectului
- contractarea proiectului
- organizarea licitaţiilor
- monitorizare, evaluare, control
- auditul proiectului
Durata proiectului /
Termen: 2018
Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului Idee: DA
SPF: DA
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Justificarea necesităţii
implementării proiectului

SF: DA
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU
Proiectul este cuprins în Strategia de
Dezvoltare Locală a Oraşului Băicoi.
Majoritatea populaţiei intervievată a
răspuns
că
este
importantă
extinderea şi modernizarea spitalului
din oraş.

SCHIMBARE DESTINAŢIE ŞI REAMENAJARE SPITAL HEPATITĂ ÎN
CLINICĂ MEDICALĂ
Solicitantul / Managerul de proiect
Ţara
Regiunea proiectului
Judeţul
Localitatea
Categoria proiectului
Tipul Proiectului
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Primăria
Consiliul Local al Oraşului Băicoi
România
Regiunea Sud Muntenia
Prahova
Băicoi
De investiţii: DA
De reparaţii: NU
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
Construirea acestui obiectiv va
permite crearea condiţiilor favorabile
referitoare la prestarea diferitor
servicii medicale şi pentru bătrâni şi
persoane defavorizate social.
Ţinând cont de faptul că majoritatea
beneficiarilor practic sunt lipsiţi de
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posibilitatea de a consulta un medic
de specialitate fără a suporta
cheltuielile aferente drumului până la
Ploieşti, acest centru are scopul de a
oferi condiţii optime de diagnostic,
supraveghere,
asistenţă
de
specialitate.
Într-un astfel de cadru, pacienţii se
vor simţi confortabil, iar cei
defavorizaţi vor simţi efectele
benefice ale unui tratament egal.
Rezultate obţinute
- scăderea factorilor de risc pentru
sănătatea populaţiei
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
ale locuitorilor oraşului Băicoi
Potenţialii beneficiari ai proiectului / - locuitorii oraşului Băicoi
grupul ţintă
Activităţile proiectului
- realizarea studiului de fezabilitate
- elaborarea proiectului tehnic
- aprobarea începerii proiectului
- contractarea proiectului
- organizarea licitaţiilor
- monitorizare, evaluare, control
- auditul proiectului
Durata proiectului /
Termen: 2019
Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului Idee: DA
SPF: DA
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU
Justificarea necesităţii
Proiectul este cuprins în Strategia de
implementării proiectului
Dezvoltare Locală a Oraşului Băicoi.
Majoritatea populaţiei intervievată a
răspuns
că
este
importantă
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construirea unui centru medical, cu
cabinete de specialitate.

-

EXECUTAREA DE LUCRĂRI DE REPARAŢII LA DISPENSARUL ŢINTEA
Solicitantul / Managerul de proiect
Ţara
Regiunea proiectului
Judeţul
Localitatea
Categoria proiectului
Tipul Proiectului
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Primăria
Consiliul Local al Oraşului Băicoi
România
Regiunea Sud Muntenia
Prahova
Băicoi
De investiţii: NU
De reparaţii: DA
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
Implementarea acestui proiect este o
necesitate atât pentru pacienţii
cabinetelor din dispensar, cât şi
pentru cadrele medicale care îşi
desfăşoară aici activitatea.
Într-un cadru modern şi civilizat,
pacienţii se vor simţi confortabil, iar
medicii şi cadrele medii sanitare vor
250

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAŞULUI BĂICOI – JUDEŢUL PRAHOVA

putea primi / asigura servicii de
calitate.
Rezultate obţinute
- scăderea factorilor de risc pentru
sănătatea populaţiei
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
ale locuitorilor
Potenţialii beneficiari ai proiectului / - locuitorii oraşului Băicoi
grupul ţintă
Activităţile proiectului
- realizarea studiului de fezabilitate
- elaborarea proiectului tehnic
- aprobarea începerii proiectului
- contractarea proiectului
- organizarea licitaţiilor
- monitorizare, evaluare, control
- auditul proiectului
Durata proiectului /
Termen: 2016
Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului Idee: DA
SPF: DA
SF: DA
PT: DA
DE: NU
Execuţie: NU
Justificarea necesităţii
Proiectul este cuprins în Strategia de
implementării proiectului
Dezvoltare Locală a Oraşului Băicoi.
Majoritatea populaţiei intervievată a
răspuns
că
este
importantă
modernizarea
şi
repararea
dispensarului de la Ţintea.
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-

REABILITARE ZONE POLUATE CU PRODUSE PETROLIERE
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE
Managerul de proiect
Ţara
Regiunea proiectului
Judeţul
Localitatea
Categoria proiectului
Tipul proiectului
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Primăria
Consiliul Local al Oraşului Băicoi
România
Regiunea Sud Muntenia
Prahova
Băicoi
De investiţii: DA
De reparaţii: NU
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
Prin proiect se vor face lucrări pentru
reabilitarea zonelor poluate istoric cu
produse petroliere în urma
activităţilor de extracţie şi procesare
a ţiţeiului.Standardul de viaţă a
cetăţenilor va fi mai ridicat. Spaţiul
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Rezultate obţinute
Potenţialii beneficiari ai proiectului
/ grupul ţintă
Activităţile proiectului

Durata proiectului /
Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului

Justificarea necesităţii
implementării proiectului

public amenajat va asigura condiţii
de viaţă sănătoase. După
implementarea proiectului se
estimează o creştere a valorii
imobiliare la nivelul zonei de 5%.
- accesul populaţiei la infrastructură
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
ale locuitorilor oraşului Băicoi.
- locuitorii oraşului Băicoi
- potenţialii investitori
- agenţii economici din zonă
- realizarea studiului de fezabilitate
- elaborarea proiectului tehnic
- aprobarea începerii proiectului
- contractarea proiectului
- monitorizare, evaluare, control
- auditul proiectului
Termen: 2020
Idee: DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU
Proiectul este cuprins în Strategia de
Dezvoltare Locală a Oraşului Băicoi.
De asemenea, în cadrul consultării
opiniei publice, realizată în procesul
de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievată a răspuns că
este importantă amenajarea unui
parc central.
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-

AMENAJAREA PARCULUI CENTRAL AL ORAŞULUI
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE
Managerul de proiect
Ţara
Regiunea proiectului
Judeţul
Localitatea
Categoria proiectului
Tipul proiectului
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Primăria
Consiliul Local al Oraşului Băicoi
România
Regiunea Sud Muntenia
Prahova
Băicoi
De investiţii: DA
De reparaţii: NU
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
Este un proiect mult aşteptat de
comunitatea din zonă. Prin proiect se
vor amenaja zone de agrement, cu
alei, peisagistică adecvată, bănci,
spaţii amenajate cu acces wirelles la
Internet.
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Rezultate obţinute
Potenţialii beneficiari ai proiectului
/ grupul ţintă
Activităţile proiectului

Durata proiectului /
Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului

Justificarea necesităţii
implementării proiectului

Standardul de viaţă a cetăţenilor va fi
mai ridicat prin îmbunătăţirea
accesului la infrastructură.
Spaţiul public amenajat va asigura
condiţii pentru incluziunea socială a
tuturor cetăţenilor: femei, şomeri,
persoane cu venituri reduse. Pentru
a avea o comunitate dezvoltată este
important să existe un cadru de viaţă
sănătos.
După implementarea proiectului se
estimează o creştere a valorii
turistice la nivelul zonei de 15%.
- accesul populaţiei la infrastructură
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
ale locuitorilor oraşului Băicoi.
- locuitorii oraşului Băicoi
- potenţialii investitori
- agenţii economici din zonă
- realizarea studiului de fezabilitate
- elaborarea proiectului tehnic
- aprobarea începerii proiectului
- contractarea proiectului
- monitorizare, evaluare, control
- auditul proiectului
Termen: 2015
Idee: DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU
Proiectul este cuprins în Strategia de
Dezvoltare Locală a Oraşului Băicoi.
De asemenea, în cadrul consultării
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opiniei publice, realizată în procesul
de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievată a răspuns că
este importantă amenajarea unui
parc central.

CONSTRUIRE PARC ŞI LOCURI DE JOACĂ CARTIER ŢINTEA, DÂMBU,
LILIEŞTI
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE
Managerul de proiect
Ţara
Regiunea proiectului
Judeţul
Localitatea
Categoria proiectului
Tipul proiectului
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Primăria
Consiliul Local al Oraşului Băicoi
România
Regiunea Sud Muntenia
Prahova
Băicoi
De investiţii: DA
De reparaţii: NU
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
Prin proiect se vor amenaja parcuri
cu locuri de joacă. Vor fi plantaţi
arbori şi arbuşti, vor fi amenajate
alei, vor fi amplasate module de
joacă în culori viu colorate pentru
copii.
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Rezultate obţinute

Potenţialii beneficiari ai proiectului
/ grupul ţintă
Activităţile proiectului

Durata proiectului /
Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului

Justificarea necesităţii
implementării proiectului

Standardul de viaţă a cetăţenilor va fi
mai ridicat prin îmbunătăţirea
mediului înconjurător.
Spaţiul public amenajat va asigura
condiţii pentru incluziunea socială a
tuturor cetăţenilor. Pentru a avea o
comunitate dezvoltată este
important să existe un cadru de viaţă
sănătos.
După implementarea proiectului se
estimează o creştere a valorii
imobiliare la nivelul zonei de 5%.
- accesul populaţiei la infrastructură
- scăderea factorilor de risc pentru
sănătatea populaţiei
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
ale locuitorilor oraşului Băicoi
- locuitorii oraşului Băicoi
- potenţialii investitori
- agenţii economici din zonă
- realizarea studiului de fezabilitate
- elaborarea proiectului tehnic
- aprobarea începerii proiectului
- contractarea proiectului
- monitorizare, evaluare, control
- auditul proiectului
Termen: 2019
Idee: DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU
Proiectul este cuprins în Strategia de
Dezvoltare Locală a Oraşului Băicoi.
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De asemenea, în cadrul consultării
opiniei publice, realizată în procesul
de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievată a răspuns că
este importantă amenajarea unor
spaţii de joacă şi recreere pentru
copii.

-

EXECUŢIE DE LUCRĂRI DE REGULARIZARE A PÂRÂULUI DÂMBU
DATE
DE
IDENTIFICARE
ŞI
LOCALIZARE
Solicitantul / Managerul de proiect Primăria şi
Consiliul Local al Oraşului Băicoi
Ţara
România
Regiunea proiectului
Regiunea Sud Muntenia
Judeţul
Prahova
Localitatea
Băicoi
Categoria proiectului
De investiţii: DA
De reparaţii: NU
Tipul Proiectului
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
Obiective
Realizarea proiectului va avea
importante beneficii prin:
- asigurarea stabilizării malurilor
- reducerea eroziunilor prin
executarea de praguri
- reducerea vitezelor de scurgere şi a
posibilelor prejudicii
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Rezultate obţinute

- accesul populaţiei la infrastructura
edilitară
- prevenirea posibilelor pagube
produse de apele ce traversează
unitatea
Potenţialii beneficiari ai proiectului / - locuitorii oraşului Băicoi
grupul ţintă
- instituţiile publice din oraş
Activităţile proiectului
-realizarea studiului de fezabilitate
-elaborarea proiectului tehnic
-aprobarea începerii proiectului
-contractarea proiectului
-organizarea licitaţiilor
-monitorizare, evaluare, control
-auditul proiectului
Durata proiectului /
2020
Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului Idee: DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU
Justificarea
necesităţii Proiectul este cuprins în Strategia de
implementării proiectului
Dezvoltare Locală a Oraşului Băicoi.
De asemenea, în cadrul consultării
opiniei publice realizată în procesul
de elaborare a strategiei de
dezvoltare
locală,
majoritatea
populaţiei intervievată a răspuns că
este importantă implementarea
acestui proiect.
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-

CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU ILUMINAT PUBLIC STRADAL
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE
Managerul de proiect
Ţara
Regiunea proiectului
Judeţul
Localitatea
Categoria proiectului
Tipul Proiectului
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Primăria
Consiliul Local al Oraşului Băicoi
România
Regiunea Sud Muntenia
Prahova
Băicoi
De investiţii: DA
De reparaţii: NU
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
Prin implementarea proiectului se
urmăreşte alinierea la politicile
cuprinse de strategiile regională şi
naţională privind protecţia mediului
şi, de asemenea, diminuarea
cheltuielilor de iluminat public
stradal pe care le suportă în prezent
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administraţia locală. Panourile
solare fotovoltaice pot produce
curent şi în zilele noroase captând
lumina difuză printre nori. Panourile
solare fotovoltaice produc curent
continuu care este transformat de
invertor în curent alternativ de
220V/50Hz (folosit în uz casnic).
Rezultate obţinute
- întreţinerea infrastructurii
localităţii
- accesul populaţiei la infrastructura
de învăţământ, sanitară etc.
- diminuarea cheltuielilor.
Potenţialii beneficiari ai proiectului / - locuitorii oraşului Băicoi
grupul ţintă
- instituţiile din localitate
Activităţile proiectului
- realizarea studiului de fezabilitate
- elaborarea proiectului tehnic
- aprobarea începerii proiectului
- contractarea proiectului
- organizarea licitaţiilor
- monitorizare, evaluare, control
- auditul proiectului
Durata proiectului /
Termen: 2020
Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului
Idee: DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU
Justificarea necesităţii implementării Proiectul este cuprins în Strategia de
proiectului
Dezvoltare Locală a Oraşului Băicoi.
De asemenea, în cadrul consultării
opiniei publice, majoritatea
populaţiei intervievată a răspuns că
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este importantă implementarea
proiectului.

-

IMPLEMENTARE PROGRAM DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEŞEURILOR
Solicitantul / Managerul de proiect
Ţara
Regiunea proiectului
Judeţul
Localitatea
Categoria proiectului
Tipul Proiectului
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Primăria
Consiliul Local al Oraşului Băicoi
România
Regiunea Sud Muntenia
Prahova
Băicoi
De investiţii: DA
De reparaţii: NU
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
Realizarea unor spaţii amenajate, de
factură modernă, ce va rezolva
funcţional problemele generate de
depozitarea selectivă a deşeurilor.
Etapele proiectului:
Amenajarea terenului - platforme
aferente, crearea unui spaţiu de
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adiacent, a platformei de gunoi,
dotarea cu recipiente şi instalaţii.
Rezultate obţinute
- accesul populaţiei la infrastructura
de bază
- transportul facil al deşeurilor
- asigurarea echităţii proiectelor de
dezvoltare
edilitară
pe
raza
localităţii, la nivelul fiecărei zone
Potenţialii beneficiari ai proiectului / - locuitorii oraşului Băicoi
grupul ţintă
- potenţialii investitori
- agenţii economici din zonă
Activităţile proiectului
- realizarea studiului de fezabilitate
- elaborarea proiectului tehnic
- aprobarea începerii proiectului
- contractarea proiectului
- organizarea licitaţiilor
- monitorizare, evaluare, control
- auditul proiectului
Durata proiectului /
Posibil termen: 2016
Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului
Idee: DA
SPF: DA
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU
Justificarea necesităţii implementării Proiectul este cuprins în Strategia de
proiectului
Dezvoltare Locală a Oraşului Băicoi.
De asemenea, în cadrul consultării
opiniei publice realizată în procesul
de elaborare a strategiei de
dezvoltare
locală,
majoritatea
populaţiei intervievată a răspuns că
este importantă implementarea
proiectului de colectare selectivă a
deşeurilor.
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-

AMENAJAREA BĂILOR DE NĂMOL DIN ZONA LIVEDE
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE
Managerul de proiect
Ţara
Regiunea proiectului
Judeţul
Localitatea
Categoria proiectului
Tipul proiectului
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Primăria şi
Consiliul Local al Oraşului Băicoi
România
Regiunea Sud Muntenia
Prahova
Băicoi
De investiţii: DA
De reparaţii: NU
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
Se are în vedere dezvoltarea
turistică a localităţii pentru
atragerea de venituri la bugetul local
şi pentru creşterea veniturilor
populaţiei.
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Rezultate obţinute

Potenţialii beneficiari ai proiectului
/ grupul ţintă

Proiectul va cuprinde:
- amenajarea băilor de nămol
- organizarea de concursuri şi
popularizarea acestora o dată
cu Sărbătoarea Oraşului,
eveniment intrat deja în
circuitul judeţean
- Organizarea unui festival cu
specific
- Actualizarea site-ului Primăriei
şi crearea de linkuri de
popularizare
- Tipărirea de pliante şi
materiale promoţionale care
să fie distribuite la
evenimente de nivel judeţean,
naţional sau internaţional
- Introducerea în circuitul
turistic
- Amenajarea spaţiilor din
vecinătate şi popularizarea
atracţiilor astfel create
- Asigurarea de condiţii şi
servicii administrative pentru
pensiuni turistice.
- accesul populaţiei şi turiştilor la
infrastructura turistică
- scăderea factorilor de risc pentru
sănătatea populaţiei
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
ale locuitorilor oraşului Băicoi
- atragerea de investitori
- crearea de locuri de muncă
- locuitorii oraşului Băicoi
- potenţialii investitori
- agenţii economici din zonă
- instituţiile publice din localitate
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Activităţile proiectului

Durata proiectului /
Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului

Justificarea necesităţii
implementării proiectului

-realizarea studiului de fezabilitate
-elaborarea proiectului tehnic
-aprobarea începerii proiectului
-contractarea proiectului
-organizarea licitaţiilor
-monitorizare, evaluare, control
-auditul proiectului
2020
Idee: DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU
Proiectul este cuprins în Strategia de
Dezvoltare Locală a Oraşului Băicoi.
De asemenea, în cadrul consultării
opiniei publice realizat în procesul
de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievată a răspuns că
este importantă creşterea
atractivităţii turistice a zonei.
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IMPLEMENTARE PROGRAM ÎN VEDEREA DECLARĂRII STAŢIUNII
BALNEO-CLIMATERICE VALEA STELII
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE
Managerul de proiect
Ţara
Regiunea proiectului
Judeţul
Localitatea
Categoria proiectului
Tipul proiectului
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Primăria şi
Consiliul Local al Oraşului Băicoi
România
Regiunea Sud Muntenia
Prahova
Băicoi
De investiţii: DA
De reparaţii: NU
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
Se are în vedere dezvoltarea
turistică a localităţii pentru
atragerea de venituri la bugetul local
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şi pentru creşterea veniturilor
populaţiei.
Proiectul va cuprinde:
- amenajarea zonei Valea Stelii
- amenajarea cu servicii balneoclimaterice
- organizarea de concursuri şi
popularizarea acestora
- Organizarea unui festival
Valea Stelii
- Actualizarea site-ului Primăriei
şi crearea de noi evenimente
popularizate pe acesta
- Tipărirea de pliante şi
materiale promoţionale care
să fie distribuite la
evenimente de nivel judeţean,
naţional sau internaţional
- Acţiuni de popularizare în
parteneriat cu Consiliul
Judeţean
- Introducerea în circuitul
turistic a monumentelor
istorice de pe raza localităţii şi
crearea unor evenimente
educative pe această temă
- Amenajarea spaţiilor
adiacente lacurilor
- Asigurarea de condiţii şi
servicii administrative pentru
pensiuni turistice, parcuri de
distracţii, muzee etc
- Organizarea de târguri cu
produse obţinute pe raza
localităţii sau comercializate
aici
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Rezultate obţinute

Potenţialii beneficiari ai proiectului
/ grupul ţintă
Activităţile proiectului

Durata proiectului /
Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului

Justificarea necesităţii
implementării proiectului

- Popularizarea tradiţiilor
populare ale zonei prin
participarea la manifestări de
gen
- accesul populaţiei şi turiştilor la
infrastructura turistică
- scăderea factorilor de risc pentru
sănătatea populaţiei
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
ale locuitorilor oraşului Băicoi
- atragerea de investitori
- crearea de locuri de muncă
- locuitorii oraşului Băicoi
- potenţialii investitori
- agenţii economici din zonă
- instituţiile publice din localitate
-realizarea studiului de fezabilitate
-elaborarea proiectului tehnic
-aprobarea începerii proiectului
-contractarea proiectului
-organizarea licitaţiilor
-monitorizare, evaluare, control
-auditul proiectului
2020
Idee: DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU
Proiectul este cuprins în Strategia de
Dezvoltare Locală a Oraşului Băicoi.
De asemenea, în cadrul consultării
opiniei publice realizată în procesul
de elaborare a strategiei de
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dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievată a răspuns că
este importantă dezvoltarea zonei
Valea Stelii.

-

CONSTRUIRE LOCUINŢE PENTRU TINERI, STR. REPUBLICII
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE
Managerul de proiect
Ţara
Regiunea proiectului
Judeţul
Localitatea
Categoria proiectului
Tipul Proiectului
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Primăria
Consiliul Local al Oraşului Băicoi
România
Regiunea Sud Muntenia
Prahova
Băicoi
De investiţii: DA
De reparaţii: NU
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
Realizarea proiectului va duce la
asigurarea unor condiţii corespunzătoare
de locuit tinerilor sau a celor cu situaţii
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sociale deosebite. Se doreşte

construirea unor locuinţe sociale şi
racordarea acestuia la reţelele de
apă, energie electrică, gaz metan şi
canalizare.
Investiţia se va realizape un teren al
administraţiei locale.
Cartierul va fi amplasat pe strada
Republicii, iar locuinţele sunt
destinate închirierii.
Rezultate obţinute
- îmbunătăţirea serviciilor sociale
oferite de administraţia locală
- creşterea siguranţei cetăţenilor
- valorificarea potenţialului localităţii
Potenţialii beneficiari ai proiectului / - locuitorii oraşului Băicoi
grupul ţintă
- potenţialii investitori
Activităţile proiectului
- realizarea studiului de fezabilitate
- elaborarea proiectului tehnic
- aprobarea începerii proiectului
- contractarea proiectului
- organizarea licitaţiilor
- monitorizare, evaluare, control
- auditul proiectului
Durata proiectului /
Termen: 2020
Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului
Idee: DA
SPF: DA
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU
Justificarea necesităţii implementării Proiectul este cuprins în Strategia de
proiectului
Dezvoltare Locală a Oraşului Băicoi.
Majoritatea populaţiei intervievată a
răspuns că este importantă
construirea de locuinţe sociale
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destinate închirierii pentru tinerii din
oraşul Băicoi.

-

CONSTRUIRE SALĂ SPORT LA ŞCOALA GENERALĂ NR. 3 LILIEŞTI
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE
Managerul de proiect
Ţara
Regiunea proiectului
Judeţul
Localitatea
Categoria proiectului
Tipul proiectului
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Primăria şi
Consiliul Local al Oraşului Băicoi
România
Regiunea Sud Muntenia
Prahova
Băicoi
De investiţii: DA
De reparaţii: NU
Proiect nou: DA
În continuare: NU
În curs de execuţie: NU
Prin implementarea proiectului se
are în vedere garantarea accesului la
facilităţile moderne de practicare a
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sporturilor şi asigurarea de condiţii
la standarde europene pentru
desfăşurarea programelor de
educaţie fizică şi sport din cadrul
unităţilor de învăţământ de pe raza
localităţii Băicoi.
Proiectul va cuprinde:
- construcţie sală de sport
- dotări
- amenajări interioare
- amenajări grupuri sanitare şi
vestiare
De asemenea, se are în vedere
amplasarea în aşa fel încât accesul
să fie facil pentru creşterea gradului
de confort pe timpul sezonului rece.
Rezultate obţinute

Potenţialii beneficiari ai proiectului
/ grupul ţintă
Activităţile proiectului

Durata proiectului /
Termen de finalizare
Stadiul de maturitate al proiectului

- accesul la facilităţile pentru sport
- scăderea factorilor de risc pentru
sănătatea populaţiei
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
ale locuitorilor oraşului Băicoi
- atragerea de investitori
- locuitorii şi turiştii oraşului Băicoi
- agenţii economici din zonă
- instituţiile publice din localitate
-realizarea studiului de fezabilitate
-elaborarea proiectului tehnic
-aprobarea începerii proiectului
-contractarea proiectului
-organizarea licitaţiilor
-monitorizare, evaluare, control
-auditul proiectului
2020, în funcţie de asigurarea
surselor de finanţare
Idee: DA
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Justificarea necesităţii
implementării proiectului

SPF: DA
SF: DA
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU
Proiectul este cuprins în Strategia de
Dezvoltare Locală a Oraşului Băicoi.
De asemenea, în cadrul consultării
opiniei publice realizată în procesul
de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievată a răspuns că
este importantă construirea sălii de
sport la şcoala din Lilieşti.

Valoarea proiectelor este stabilită de studiile de fezabilitate, acestea
din urmă fiind anexe la fişele de proiect.
În cadrul consultării publice, locuitorii localităţii au manifestat un interes
deosebit privind potenţiale proiecte îndreptate spre problematica tineretului.
S-a evidenţiat astfel necesitatea includerii acestui segment de vârstă – cu
probleme şi nevoi specifice – în strategia pe termen mediu şi lung a dezvoltării
localităţii.
VI.7. GRUPURILE DE LUCRU:
Prima întâlnire publică în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare
Durabilă a Oraşului Băicoi 2015 - 2020, organizată de grupul de iniţiativă, a
permis comunităţii să valideze componenţa Comitetului de Coordonare şi
metodologia de elaborare a Strategiei.
Conform acestei metodologii, comitetul de coordonare a propus
persoanele care, prin expertiza şi experienţa profesională dovedite, vor avea
un aport semnificativ în elaborarea şi implementarea strategiei de dezvoltare
durabilă.
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Din Comitetul de Coordonare fac parte:
-

VI.8. Monitorizarea, evaluarea şi implementarea Strategiei de
dezvoltare durabilă a oraşului Băicoi:
Aprobarea strategiei de dezvoltare va presupune începerea demersului
de implementare a direcţiilor de dezvoltare propuse şi derularea acţiunilor
propriu-zise destinate realizării acestora.
Finalizarea procesului strategic de dezvoltare a comunei implică
necesitatea unui proces coerent de evaluare a implementării proiectelor
propuse. Activitatea de evaluare, însă, nu trebuie să apară ca un eveniment
spontan, doar la momentele de încheiere a unor etape din planificarea
strategică, ci este oportun să constituie un efort cu caracter permanent de-a
lungul implementării strategiei.
În urma activităţilor de monitorizare vor ieşi la iveală, fără îndoială,
probleme sau necesităţi de reconfigurare sau adaptare în anumite privinţe a
direcţiilor strategice, ca efect normal în urma dinamicii înregistrate de-a lungul
timpului în comună. Aceste necesităţi de adaptare a direcţiilor strategice
trebuie semnalate de către factori de decizie competenţi în evaluarea
întregului proces de aplicare a planificării strategice.
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În acest sens se impune efectuarea unor analize intermediare care să
enunţe stadiul în care se află operaţiunile programelor şi în ce măsură
rezultatele se apropie de indicatorii enunţaţi pentru fiecare domeniu de
intervenţie.
O astfel de activitate de monitorizare şi evaluare considerăm că este
oportun a se efectua de către o comisie de supraveghere, stabilită încă de la
începutul procesului de planificare strategică, ale cărei contribuţii trebuie să
fie: efectuarea de rapoarte cu privire la stadiul în care se află procesul de
implementare faţă de obiectivele stabilite în strategie; revizuirea şi adaptarea
planurilor de acţiune strategică; reformularea obiectivelor în cazul în care
acest fapt se impune; revizuirea termenelor de implementare în funcţie de
evenimentele apărute pe parcurs; consultarea şi comunicarea permanentă cu
autorităţile publice locale şi cu părţile implicate şi afectate de evoluţia
procesului de implementare strategică. Este recomandată implicarea tuturor
părţilor interesate în procesul de evaluare (beneficiari, responsabili, parteneri,
finanţatori etc.).
În vederea unei bune evaluări este necesară stabilirea unor indicatori
cuantificabili sau cel puţin uşor de identificat în momentul monitorizării şi al
evaluării, astfel încât procesul de evaluare să poată furniza informaţii cât mai
fidele asupra gradului de succes al îndeplinirii obiectivelor programelor
propuse. Evaluarea trebuie corelată în mod necesar cu obiectivele propuse şi
cu efectele ce se doresc a fi generate.
Acestea pot fi urmărite în cadrul planului de obiective specifice anual şi
dezbătute în şedinţe semestriale.
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