ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMLTNA GORNET.CRICOV
CONSILUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare tocala 2015-2020
a comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova

Consiliul local al comunei GornetCricov, judetul Prahova;
Avand in vedere prevederile art. 36, alin.(1), alin. (2), lit. ,.b" si alin. (4). Iit. ,,e" din
Legea nr. 215/2001- privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Tinand cont de prevederile afi.25,Lit.,,g" din Legea nr.27312006

-

privind finantele

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza prevederilor art. 45, ali. (l) din Legea nr. 21512001 privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTAIIASTE:
Art. Unic. Aprobarea Strategiei de dezvoltare locala 2015-2020 a comunei Gornetcricov, judetul Prahova, conform anexei ce facs parte integranta din prezenta hotarare.
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Cuvent inaintg

adresat de Primarul Comunei Gornet-Cricov

Dragi cetateni,

De la bun inceput am fost constient ca Adminishatia Locala are obligatia st propuna
comunitatii programe pentru reabilitarea zonei.

In

aceste

condifi, de cand mi-ati

acordaJ

incrcderea dumneavoasha am facut tot ce mi-a stat in prtinta sa rrodernizez ace*1u gg11,tna si
sa

o aduc la nivelul dernn de a se integra in Uniuaea Er.nopea.na

.

ln contextul unei analize ample s-a putut observa ca factorul uma a fost elementul
principal care a urmarit identificarea oportunitatilor si tocmai de irc€€a weau sa va multumesc

ca m-ati sprijinit si m- ati ajutat de fiecare data sa gasesc atat pmcte tari sau slabe, cat si
amenintariile si oportmitatiile din localitatea pe car€ o rcprezentam cu mandrie.

Fiind un locuitor al comrmei mr realizrt ca trrebtrie sa cunosc rnai bire posibilitatile de
dezvoltare economico-sociala

a localitatii unde locuiesc si unde imi

desfasor activitatea

profesionala
De acee4

p

baza analizei conditliilor geografice, sociale, culhrale achrale am elaborat o

strategie de dezvoltale a comurei pe

peioda20l5-2020.

Necesitatea $i oportunitatea proiectelor arltate

in eessta strategie a aparut in

vederea

dezvoltarii infrastrucnrii locale, dezvoltarea agroturismului la nivel local
9i implicit ridicarea
standardului de viata al locuitorilor comtmei noasEe.

Ia

nivelul administratiei locale se doreste ameliorarea relatiei intne administratie

cetafenii comunei Gomet-Cricov prin largirea accesului la inforrnatii.

1l Page

qi

"Ptanul de

Duvol6.e Locab Nl 5 - mm' L@ana]t€, Gon d-Cricov, Judstul

PRAHOVA

L

t

In plus fata de cele aratate in cadrul lwrarii putem vorbi de nec€sitatea elaborarii de noi
proiecte prin accesarea de fonduri europene prin Progmmul National de Dezvoltarea Rurala.

L

Proiectele pe care le-am intieprins pana acum

si cele viitoare sunt facute pentru

a

imbunatatii viata locuitorilor comtmei Gomet{ricov.

L

Aceasta straregie de dezvoltare locala

izaza

o perioada de 6 ani si poate fi realizata

prin vointa dumneavoastra Va reamintesc ca scopul acestei strategii este de a demara si finaliza
pmiectele prin cae vom reusi sa modernizam si comrma din care facem prte cu man&ie.

Astfel, impreuna ne vom bucrra de o infrastnrctura stradala dezvoltata ,vom fi fericiti sa
vedem c,m copii sau nepotii nostri invata sa lucreze cu tehnologia moderna sau cum vom putea
sa

folosim sistemul de canalize si epurare al apei potabile.
Ca primar al comrurei Gomet4ricov va multumesc ca m-ati sprijnit pana acum si am

increderc totala ca si de acum inainte vom forma o adevarata echipa si impreuna vom sarbatori
finalizarea oricarui proiect evidentiat in straregia de dezvoltare locala

Primar comuna Gomet{ricov,

on
lr

\dh
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INTRODUCER"E

Actuala stare de planificare, legata de imprcvizibilitafea si complexitatea dinamicilor ce
guvemei\zal procesele adminisnative

si

economice, face sa devina wgenta conc€perea unor

mecanisme ce pot garanta un raport din ce in ce mai strans intre evaluare si proces de plan.

Suprapunerea limitelor induse

de diferitele exigente de sector, indicatiilor

amenajarilor teritoriale, ce provin din directivele te*rnice
sugerate de sistemul de

ftanteri

si din indicatiile pentru

coneret cu Fonduril,e Europoe

-

asupra

dezvoltare

face sa devina mai delicata

tema celui ce planifica si intocmese o stirtegie de dezvoltare.

In fata multiplicarii infornstiilor si asteptarilor, cel care planifica are datoria de a evalua
care swrt caile oporhme pentru o proiectarc orientata

cte

o dezvoltae co€renta si unitara a

t€ritoriului.
Aceasta abordare este cu atat mai actualq cu cat devin active noile mecanisme generat€ de

principiul subsidiaritatii, rcspectiv

&

promovarea descentralizarii economice

deplasarea accentului catre administratia

si financiare si

locala Participarea si pregatirea devin

semnificative pentru implernentar€a ,,Strategiei de Dezvoltare

elemente

hcala", cu scopul de a realiza

strategiile, obiectivele si continutr:rile identificate de Administatia Comrmei Gomet{ricov.
Pe de alta

pate, planificarea in sine impune noi modele si noi metode de abordare pentru

armonizanea strrtegiilor

h

nivel suprecomund. Strategia, pentru a fi eficace, trebuie sa tina

cont de diferitele agumente de dezvoltare a teritoriului, cu obiectivul dezvoltarii integrate in toate
s€ctoarele ce contribuie in general la imbunatatirea calitatii

vietii.

Prezcntt stralegie de dezvoltare locala intentioneaza sa confrunte caracteristicile evidente
ale economiei locale, din ce

il

ce mai orientata spre modelul de dezvoltae

int€grd4 cu diferitele

argumente de &zvoltare pruzlgnte pe teritoriu si rep,re.zentate de indicaiile politicilor comunitare
aplicate prin utilizarea Fondurilor Eumpene.

Verificarea compatibilitatii inGrventiilor,
elernentele semnifi€tive @

in

@rffitcrizaa economia

va trebui sa tina cont de
localitdii, in asa fel incat criteriile de

ac€st sens,

fezabilitarc si coerenta sa poata constitui o vointa precisa de transforrrae reala a tedtoriului
comunei. Cu alte cuvinte, evaluarea trebuie corrceputa nu ca lm instnment de verificare si reflex

static a urg€ltelor sociale

si de mediu ci ca

experinrentare dinamica

interventii capabile sa satisfaca corcret prioritatile indicate

h

a rmui ansamblu

Strategia de Dezvoltae
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necesitatea introdtrcerii Comunei Gomet-Cricov in

pirnofirma dezvoltarii judetului, regiunii si tarii, cat si realizarea unei planificari rationale in

a*esarii finantarilor din

vederea

surse publice

(europw, natiornle, regionale

si judetene) si din

resurse private.

Strategia de dezvoltare a Comunei Crorn€t{ricov trebuie sa aiba

o coerenta proprie,

fondata nu numai pe respectarea urgentelor istorice, de infrastructura si de mediq dar mai ales pe
coordonarea cu directiile generale de dezvoltare ale judetului si ale rcgitmii.
Aceasta apare ca si calea de

u

nat catne integarca diferitelor circuite sustinatoare ale progresului,

care se articuleaza in crearea de sinergii capabile sa dezvolte localital€a ca sistem complex, in
toate aspectele sale esentiale.

,,PROGRAMIIL"

&

fata este instrumentul cenuat prin cae administratia Comunei

Gornet{ricov exercita rolul de strateg pentru lm rnu model
fel incat

sa depaseasca

de dezvolrare, pus

in aplicarc in

asa

dificultatile unei gogmmari fragmetarc care, nu nurnai ca nu favonzazz o

ulterioara dezroltare, dar ar risca sa faca inutil orice efort financiar si de prognmare.
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POLITICA DE COEZITJNTE - FONDTJRI U.E.2OI4 - 2O2O
La 6 octombrie 2011, Comisia Europeana a adoptat un proiect de pachet legislativ care
va constitui un cadru al politicii de coeziune a Unirmii Eunrpene pentru perioada 201+ 2020.

Comisia

a

propus mai multe schimbari importante ale modului

in

care politica de

coeziune este conceputa si pusa in aplicare, si anume:

.

concentrat€:r asupra prioritatilor Strategiei Eumpa 2020 de crester€ inteligenta, durabila

si favorabila incluziunii;

.

r€oompeu;aren performantelor;

.
.

sprijinirea programarii integrare;
accentul pus pe rezultate

- monitorizarea

imegistrate in ceea ce priveste atingerea

obiectivelor convenite;

.

consolidarea coezimii teritoriale si simplificarea aplicarii.

Aceste schimbari

vin ca urmare a adoptarii de catre Comisie, in iunie 2011, a

unei

propuneri referitoare la urmdonrl cadru financiar multianual pentru aceeasi perioada-

In

a decis ci politica de coeziune ar trebui sa ralrltra un element
al urrratorului pachet finarciar si a subliniat rolul sau in ceea ce priveste aplicarea

propunerea sa, Comisia
esential

Strategiei Europa 2020.

Bugetul total propus p€ntru pedoada 2014-2020 va

fi

de 376

miliar& EU& inclusiv fondurile pentru

in

vederea crcsterii numarului proiectelor

noua facilita:te ,,Conectarea Europei", conc€puta
trans&ontaliere

in domeniile

energiei, transporhrrilor

si

tehnologiei infonnatiei.

Arhitectun lcgisletive a politicii de coeziune cuprinde:

.

un rcgulament general de stabilire a unor dispozitii comune rcferitoare la Fondul

european de dez-voltare rcgionala (FEDR), Fondul social eurcpean (FSE), Fondul de coeziune,

Fondul euopean agricol pentru dezvoltae rurala (FEADR), Fondul european pentru pescuit $i
afaceri maritime (EIVIFF), prrcum si de stabilire a unor dispozitii generale privind FEDR" FSE qi
Fondul de coeziune;

. trei regulamente specifice privind FED& FSE si Fondul de coeziune; si doua
regulamente privind obiectivul de cooperare teritoriala europeana si Gruparea europeana de
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cooperare teritoriala (GECT).

Comisia prcpune o serie de principii comune aplicabile tuturor fondurilor. Printre acestea
s€ numara parteneriatul

si

guvernanta pe mai multe niveluri, respectarea legislatiei UE

si

a

legislatiei nationale aplicabile, promovarea egalitatii intre femei si barbati, nediscriminarea gi
dezvoltarea durabilaPentru a maximiza impactul politicii in ceea ce priveste tealizarta prioritiitilor europene,

Comisia propune consolidarea procesului de programare *rategica Aceasta implica intr,oducerea

unui cadru strategic comur! a unor contracte de parteneriat si a unei liste de obiective tematic€
conforme cu Stalegia Europa 2020 si cu orientarile integrate ale acesteia

Cadrul strategic oomun, carc unneaza sa fie adoptat de

cfre

Comisie, va stabili acliuni

cheie pentru r€alizarea priorftailor UE, va oferi orientari privind prograwea aplicabila
tuturor fondurilor, inclusiv FEADR gi EMFF si va promova o mai brma cmrdonare a diverselor
instrumente

stwhrale

ale UE.

Contractele de parten€riat, convenite la inceprt intre Comisie si statele membrre, vor stabili

L

contributia generala la nivel national, corelata

cer

obiec{ivele terratice si cu angajamentele legate

de actiuni concrete in vederea realizarii obiectivelor Europa 2020.

Fondul europeen de dezvoltare regionaE (FEDR)

Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) urmaf,este consolidaea coeziunii
economice, sociale

si

teritoriale ?n cadrul Unirmii Europene prin corectrea dezechilibrelor

existente intre regiuoile acesteia

FEDR sprijina dezvoltaea rcgionala

si locala pentru a contribui la toale obiectivele

tematice, prin $abilirea unor prioritati detaliate in vederea unui mai mare accent pus pe:

cerc€tare si dezvoltare, precum si inovzre;

.

imbunatatirea accesului

la infonnatii si a calitatii acestor4 precum si la

comunicatiilor;
schimbarile climdice si trecerea la o economie cu ernisii reduse de dioxid de carbon;

sprijinul comercial rcordat lMM-uriloc
serviciile de interes economic eeneral
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infrastucturile de telecomrmicatii, energie qi transport;
consolidrea capacit4ii institutionale si o administratie publica eficienta;
infrastructurile de sanatate, educatie si sociale;
dezvoltarea urbana durabila

Consolidarea concentrerii tematice

Pentru

a

asigrrra concentrarea investitiilor

stabilesc alocari minime pentru

m

la nivelul UE pe

aceste

prioritati,

se

anumit nurnar de zore prioritare. De exerrplrl in regiunile

mai dezvoltate si de tranzitie, cel pufin 80 % din resrsele FEDR la nivel national ar trebui sa

fie alocate pentru eficienta energetica si energii regenerabile, inovare si sprijin pentru IMMuri,

din cale cel putin 2U/o ar trebui sa fie alocate pentru eficienta arcrgaica si energii

regenerabile. Regiunile mai putin dezvoltafe ar trebui str dispurm de o paleta mai larga de

prioritAti de investitii, cae sa reflecte nevoile mai mari de dezvoltare ale acestora Insa
acestea

vor trebui sa aloce cel putin

500/o

din resursele FEDR pentru eficienta energetica si

energii regenerabile, inorrae si sprijin pentru IMM-uri.

Consoliderca coeziunii teritoriale

Regulamentul prop.s prevede ua accent mai mare pe dezvoltare urbana drrabila-

Aceasta

ar trebui sa

*

ralizezr prin alocarea rmui procent mirilm de

resursele FEDR p€ntru dezvoltae urbana duabila,

fin

5o/o

dn

stabilirEa rmei platforme de dezvoltare

urbana pentru promovarea consotdarii capacitatilor si a schimburilor de experienta, prec1nn qi
prin adoptarea unei li*e a oragelor in care vor fi puse in aplir:are actiuni inregrae pentru
dezvoltare urbana durabilaPropunerea irchrde, de asemenea, sprijin p@tru actirmile inovatmre
in domeniul dezvoltarii
urbane durabile in baza unui plafon de 02plo dia fondurile anuale.

Se va acorda

o

atentie speciala zonelor cu caracteristici naturale mu demografice
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specifice, preqlrll si o alocare suplimentara pentru regiunile ultraperiferice si slab populate. Un
procent de cel pulin 50plo din aceasta alocare suplimentara va trebui sa fie alocat

actiunilor

care

contribuie la diversificarea

si

modernizarea

economiilor

regiunilor

ultraperiferice, punandu-se wr acc€nt special pe cercetare si inovae, tehnologiile informaliei gi
comunicatiilor si pe competitivitatea lMM-urilor.

In

aceste conditii, autoritatile lccale trebuie

sa faca frfa unor noi pmvocari,

adaplezc strategic la noile tendinte sustinute de uniunea Europeana dar

sa se

si sa raspunda

nevoilor comunirarii locale.
vizirmea strategica devine asfel un factor important in dezvoltarea armonioasa a
tuturor directiilor importante: infrastructur4 educatie, sanarab, cultur4 turism,
agriculhsa.
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CONTEXTUI NATIONAL

Planul national de dezvoltare este un conc€pt specific politicii eumpene de coeziune
economica si scciala (Cohesion Policy). Acasta urmarcste dezvoltarea echilibrata a membrilor

Unitmii, prin diminuarea disparitatilor de dezvoltare intre statele membrdregiunile comunitare si
este sustinuta, in aces scop de instnmrentul financiar numit Fonduri Stnrchrale.

Propmerile Comisiei Europene privind managernentul Fondurilor Structurale in perioada
de programare

201+2020 refler;Ia o reorientare sporita in sensul sustinerii eforturilor de atingere a

obiectivelor fundamenlale de la Lisabona

si

G6teborg, respecti v ctrsteree competitivitatii,

ocuDrrer deDlinr si durrbih si protectir mediului. Pe aceleasi obiective

se

rxeazr si Strategia

de dezvoltare a Planului National de Dezvoltare (PND) 201+2020.
I-n

contextul aderarii Romanei la Uniunea Europeana, Planul National de Dezvoltare a fost

structurat, pentu perioada 2014-2020, pe sase prioritati nationale de dezvoltare socio-economica:

l.

Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere;

2.
3.
4.

Dervoltarasi modemizarea infrastructurii

de transport;

Pmtejarea si imbrmatatirea calitatii mediului;

Dezvoltarea resurselor unane, crcsterca gradului de ocupare

si

combaterea excluziunii

sociale;

5.
6.

Dezvoltarea economiei rurale si crcsterea productivitatii in sectorul agricol;
participarii echilibmte a tutuor regirmilu Romaniei la procesul de dezwoltare

Sprijinirea

soclHcollomrca
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CONTEXTUL NATIONAT

Planul national de dezvoltare este rm concept specific politicii europene de coeziune
economica si sociala (Cohesion Policy). Acasta urmareste dezvoltarea echilib,rata a membrilor

Uniunii, prin diminuarea disparitatilor de dezvoltare intre scatele membre/regiunile comunitare si
este sustinuta, in acest scop de

inshtmentul finarrciar numit Fondwi Structurale.

Propunerile Comisiei Europene privind managernentul Fondurilor Stucturale in perioada
de programare 2OI+2O2O

reflwla o reorientare sporita in sensul sustirerii eforturilor de atingere

obiectivelor fundamentale de la Lisabona

a

si G6teborg, rcspectiv cresterea competitivitatii.

ocuparea deDlina si durabile si Drrtectir medinlui. Pe aceleasi obiective se D(eaza si Strate gia
de dezvoltare a Planului National de Dezvoltare (PND)

201+2020.

In contexh.rl derarii Romanei la Unitmea European4 Planul National de Dezvoltarc a fost
structurat, pentru perioada 2014-2020, pe sase prioritati nationale de dezroltare socio-economica:

1.

Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea ecommiei bazate pe cunoastere;

2.
3.
4.

Dezvoltarca si modernizarea infrastruchrii de transport;
Protejarea si imbmatatirea calitatii modiului;

Dezvoltarea resurselor umale, cr€sterea gradului de ocupare

si

combaterea excluziunii

sociale;

5.
6.

Dezvoltaea economiei rurale si creslerea productivitatii in sectonrl agricol;

Sprijinirea participarii echilibrate a tuturor rcgirmilor Romaoiei la procesul de dezvoltare
socro-econonuca

10
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CONTEXTUT REGIUNII SUD MUITTEI{IA

In perioada febntarie 2005

-

mai 2006, in cadrul Comitetului Regional pentru Elaborarea

in Parteneriat a Planului de Dezvoltarc Regionala (CRP) 201+2020, au avut loc gnrptrri de lucru
ternatice

in

vederea revizuirii analizei regionale socioeconomice pentru elaborarea analizei

SWOT, rcvizuirea prioritatilor regionale pentru programarea si formularea strategiei regionale de
dezvoltare pentru Wnoedra 201+2020.

Prioritatile regionale au fost stabilite

in

suansa corclare cu cele din cadrul politicii

nationale de dezvoltare, orientata spre atingerea obiectivului de coezirme economica si sociala de
catre Romania in

calire

de stat mernbnr al UE. Incepand cu 2007, Rornmia va beneficia de acces

la fondurile care finail€aza Politica de Coezirme, Politica Agricola si Politica Comrma de Pescuit

Prin elaborarca PDR si a Stralegiei de dezvoltare p€ntu perioda 201+2020 s-a creat
cadrul de planificare care sta la baza stabilirii eligibilitatii proiectelor ce vor fi finantate in regiwre

prin diferite programe. Partenerii regionali, precrmr si alte iositutii, matdfesta inter€s fata de
continutul PDR, acesta constituind punctul de plecare

in

elaboraea altor documente de

programare sectoriale si subsectoriale regionale:

o Planul Regional de Actiune pentru Mediu
o Planul Regional pentru Crestionarca Deseurilor
o Planul Regional de Actiune penrru lnvatamantul Profesional si Tehnic

o Planul Regional pentru Ocuparea Fortei de Mmca-

L

Strategia de dezvoltre regionala este corclata cu politicile si reglementarile comunitare,
precum si cu strategiile de dezvoltare la nivel national, obiectivele sale prioritare fiind orienlate in

L

principal spre domeniile de interventie ale Instrumentelor Structurale si ale fondurilor eurcpene
care finanteaza dgzvoltarea rurala si pescuitul.

L

Obiectivul general de mai sus poate fi atins prin:

L
L
L
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L
1) Crearea de noi locuri de munca avand in vedere scaderea numarului de lucratori din agricultura
si alte cateva sectoare industriale

L

2)

Cresterea atractivitatii rcgionale

si

dezvoltarea durabila

infrastructurii, valorificarea zonelor urbane si a potentialului

L
L
L
L
L

L

hri$ic

infrastructurii si calificarea resurselor umane

Pe langa invesitii considerabile, pentru rcalizeea obiectivelor prevaz$e

1.

stabilite

Sprijinul pentru cresterea competitivitatii economice in sectorul privat

2. Modemizarea si dezvoltarea infrastructurii rcgionale

nrismului si valorificarea patrimoniului natural si a mostenirii cultural - istonce

4. Dezvoltarca rcsurselor umane in sprijinul unei ocupari durabile si imbunatatirea seryiciilor
sociale

6. Protectia si imbmatatirea calitatii mediului.

L

12

t

snt

urrnatoarele pioritati:

5. Dezvoltarea mnelor rurale si montane

L

imbuatatirca

3) Cresterea competitivitatii regionale prin sprijinirea intreprinderilor, dezvoltarea

3. Dezvoltarea

t-

a rcgiunii gin
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DESCRIEREA SITUATIEI CUREI{TE A REGIT]MI SUD MT]NTENIA
Regirmea de Dez-voltae Sud Mrmtenia, face parte din cele opt regruni de dezvoltare ale

Romaniei.

A

fost constihrita prin asocierea judetelor Arges, Calarasi, Dambovit4 Ialomita

Giurgiu, Prahova si Teleorman. Urmarc acetei constituiri, rcgiunea si-a dezvoltat ts€ptat structuri
asociative pentru dezvoltarea regionala atat in mediul prival cat si la nivelul autoritntilor locale.

In contextul elaborarii si procesului de

management

al Stretegiei Nationale & Export

(SNE) a aparut tot mai evidenta nec€sitatatea abordarii regionale, locale, a problemelor de
competitivate la export intucat:

- Romania se situeza sub nivelul mediu european sub aspectul deaoltarii regionale

ir

decalajul

de competitiviare la nivel national se rcgaseste si la nivel rcgional c€ea ce va face Romania
eligibila pentru fonduri structurale pe o hmga perioada de timp;
- gradul de intemationalizare al firmelor romanesti, din perspective regionala, este modest;
I

L

- exista dispoitati semnificative intre r€giuni sub aspecnrl perfomantelor economice la export dar
si inegalitati intre diversele judete si zone ale unei regiuni.

I

L

Caracteristici geodemografi ce

Regiunea Sud Mrmtenia este situata in partea de sud a Romaniei, avand o srpra.fata de

34.453 km'z (14.45% din supra.fata Romaniei), corespmztoare judetelor Arges, Calarasi,
Dambovita Giurgiu, Ialomita, Prahova si Teleorman. In partea de srd, regirmea se invecineaza cu
Bulgaria

Reliefrl regiunii este

cilzlcfet"tzat de predominanta fomtelor de

relief

de joasa altitudine:

campii si ltncl - 70,7o/o, dealuri - 19,8% si doar 9,5 7o munti.

Poprlatia totala a celor sqte judete compoDente era, in 2005, de 3342.U2 locuitori,
reprezentand 15,4% din populatia Romaniei. Densitarea populatiei este de 96,6 loc/km'?, valoare
superioara mediei pe tara (90,7

loc/kn). Gradul

de urbanizae este de 4l,7o/o, sub media pe

tar4

explicabil prin faptul ca, exceptand judetul Prahov4 majoritatea populatiei traieste in mediul
rural.
13
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Regitmea Sud Mrmtenia are o retea de localitati alcatuita din 48 de orase (din care 16

municipii),517 comune si 2018 de sarc. cele mai multe orase (32) au sub 20.000 de locuitori,
multe dintre acestea cu o infrastructura deficitara apropiafa de cea a zonelor nrrale. Numai 2
oftlse au peste 100.000 de locuitori (Ploiesti si Pit€sti). Dstributia teritoriata eata o concentrare
mai mare a oraselor in judetul Prahova (1a) si mai redusa in Gurgiu (3).
Partea de nord a Regiunii (iudetele Arges, Dimbovita si Prahova)

*. aralc/taizaza print-

un grad ridicat de industrializarcPrahova detinand locul 1 pe tara in eea ce priveste productia
industriala- Principalele pobleme cu care se confrunta acest areal sunt legate de declinul unitatilor

industriale,

caDe a

genemt o rata ridicata a somajului. lnchiderea unor unitati industriale in zonele

monoindustriale a d€tef,minat aparitia rurcr grave probleme economice si sociale, in special in
zonele urbane monoindustriale:

Mizil, Moreni, Plopeni, Urlati,

Partea sudica a Regiunii (udetele Calarasi,

Cosfiesti si Campuhmg.Muscel.

Giurgiq Ialomita si Teleorman)

este

o

zona

traditional subdezvolrrtr, reprezentand al doilea buzunar de mare saracie in Romania (primul pol

fiind cel din Regirmea Nord - Est). Fa

*

carrcteizraza prin pepondertnta populatiei ocupale in

agricultura De altfel, suprafatajudetelor componente este reprezentata in intregime de campie. In
anii '70, intreaga zona a cunoscut o dezvoltare industriala artificiala.
In prczen! suporta impactul sever al procesului de tranzitie spre ecmmia de piata prin
inchiderea majoritatii unitatilor industriale reprczentative. Ac€asta situatie caracterizeaza toate
resedintele de

jude! precum si alealele

adiacente ale oraselor Tumu Maggrele, Zimnice4

Alexandria Videle, Giurgirl Oltenita Calarasi, Slobozia si Fetesti.
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ANALIZA SWOT Rf,GIONALA
PT]NCTE TARI

/

Preznnla coridoarelor de transport pan-europene: 5 drumuri ewopene (E574, E8l,

E70, E85 si E60) si de autostrazile

Ar

(Bucuresti

- pitesti) si 42

@ucuresti

-

Constanta, allata partial in exploatare), fluvial Dunarea

/
r'

Existenta in cadrul rcgiunii a aeroporturilor Bucuresti- Otopeni si Bucuresti-Baneasa

Profil economic diversificat al regiunii: partea de nord a Regiunii (udetele Arges,
Dimbovita si Prahova) se c*,raclerizvaza printr-m grad ridicat de indusnializare
@rahova detine locul

I

pe tara in productia industriala); partea sudica are un

potentialul agricol deosebit de ridicar (7l,lYo din suprafata totala reprezentata de
suprafete agricole, din care 80,2% terenuri arabile).

/

Yuietalra resurselor naturale (petrol, gaze naturale, carbune, sare, ape minerale,
terenuri arabile, paduri)

r'

Resurse turistice diversificate: $afiunile montane de pe Valea Prahovei-masivul

Bucegi, localitatile turistice si parcurile naturale situate in Mrmtii Bucegi si Muntii
Piatra Craiului, statiunile balneoclimaterice din Subcarpati

r'

Existenta mor societati private reprezentative, cu capital strain sau mixt. In regiune

s-au realizal impotunte investitii straine directe: Renault
Campuftmg Muscel, Samstmg COS

/

-

*

Pitesti, Holcim

-

Targoviste.

Fotla de munca flexibila, ieftina calificata in domenii ca petrochimi4 constructii de
masini, industrie prelucratoare.

/

Retea de asezari dezvoltata echilibrat: 43 de orase (din care 16 municipii), 488 de
comune si 2030 de sate.

/

Existenta a numeroase parcuri industriale: (25%o din numanrl parcurilor industriale
din Romania).

/

Pondere mare a

IMM-urilor din domeniul serviciilor (75,8%)
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PUNCTE SLABE

/

Conditii tehniie prc€re a drumurilor locale, cele mai ridicare ponderi ale
drumurilor
publice modernizate innegistreaza-se in judetele sudice: Teleonnan,
Ialomit4
fiecare cu

peste 33%o.

/

Grad scazut de utilizare a arnen4larilor porhrare de pe Dunare, scaderea taficului generand

declinul activitatilor de profil.

L

r'

L
L
L

Declinul industriei traditionale, cane suporta, in prezent, impactul sever al procesului de
tranzitie sprc economia de piata prin inchiderea oajoritatii tmitatilor industriate
reprcsentative

/
/
y'

Pondere scazuta a tehnologiilor modeme utilizate in industrie si agricultura

Infrastructura de turism invechita, majoritatea struchrilor de cazare de doqa si

Existenta a numeroase zone monoindustriale: Mizil, Plopeni, Urlati, Valea Caltgareasca si

L
L
L
L

L
L
L

- din judetele nordice, dar si a unora din judetele sudice: Turnu

Magurele, Zimnicea Alexandria, Videle, Girngitq

r'

Scaderea populatiei active

ocqata in agricular4

29,5o/o

35,4o/o. Pe

at

gaze.

Cresterea ratei emigratiei, indeosebi in randul populatiei tinere

Proces accentuat de imbatranire a populatiei.Regiune marcata d€ industrializarca fortata

dirl anii '60

y'

r'
{
r'

Prezenta unor zone monoindustriale

Probleme de mediu afectand apa, aerul si solul
Dercalai informational

(digital divide), inclusiv in (si intre) cele mai mari orase

Difrcultati legate de integrarea rmei numeroase minoritati a Rromilor (5{o/o din populatia
totala a regiunii, dupa estimarile facute de organizatiile etniei Rrome)

L

L

domenii de activitatg 39,4o/o e

Utilitati publice degradate: grad avansat de degradare / subdimensionare a conductelor de

L

L

Calarasi, Slobozia si Fetesi.

in industrie si 3l,l% in servicii.

apa, densitate scazuta a retelei de alimentare

r'
r'

Oltedt4

si ocupate. Popularia activa reprezinta 352% dtn populatia

regiunii, in timp ce populatia ocr.ryala reprezinta

/

stele

precum si a structurilor de agrernent fiind construite in perioada anilor 1980.

Campulung Muscel

L

tei
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OPORTUNITATI

/

Potential ridicat de dezvoltare a turismului, datorita resurselor naturale si culturale bogate,

precum si datorita cresterii

€rerii in domeniul turismului monta& ecologic, cultural

si

balneoclimateric.

/
r'
/
/
{
/
/

Crcsterca numarului de investitii straine

Dezvoltareaantreprenoriatului
Extinderea / modemizarea retelei rutiere de Fansport
Dezvoltarea cooperarii cu tarile riverane Dunarii

Demoltarea infrastructurii de sprijin pentru activitatile economice
Imhmatatirea calitatii serviciilorturisticeregionale
Polential mare pentru turismul montaru rural si ecumenic

AMENINTARI

/

l-r:rcallzarea investitorilor

in anumite areale, concomitent cu neglijarea altora. Adancirea

discrepantelor dintre zonele dezvoltate din nord si zonele nedezvoltate din sud.

/
/
/
/
r'
/
/

Lipsa capitalului de sustinere a investitiilor in economie
Adancirea dezechilibrului intre cerere si oferta pe piata mrmcii

Mrjloace financiare insuficiente pentnr dezvoltarea infrastructurii
Trend demografic negativ
Migrarea fortei de munca de inalta calificare
Adancirea dezechilibrului intre comunitatile rurale si cele urbane

Relocalizarea anumitor ramuri industriale datorita cresterilor salariale

si

aprecierii

monedei nationale

/

Impactul UE asupra unor ramwi industriale (indeosebi asupra industriei alimentare)

I

L

L
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II.

CARACTERIZAREA GENERALA A I'NTTATII

ADMIMSTRATW TERITORIALE

Localizare
Comuna Gomet-Cricov este situata in partea de sud-estul judetului Prahova, pe malul
stang al raului Cricovul-Sarat la 40 km de Ploiesti, orasul de resedinta al judetului Prahova

Comuna Gornet{ricov are in componenta

Gornet{ricov
Urlati

-

sase sate:

resedinta comunei - situat in centrul comtmei pe drumul judetean

- Apostolache, si pe malul stang al Cricovului-Sarat

-

Coserele

situat apmximativ

in

;

central comunei pe drumul judetean Urlati

-

Apostolache, si pe malul stang al Cricovului-Sarat;

Dobrote - localitate amplasata in nord-veshrl comunei;
Priscaca - sat apropiat in nordul comtmei, pe malul stang al raului Cricovul Sarat;

Terculcsti

Valea Seacg

L
L

-

situat in nord-vestul comunei, pe malul stang at Cricovului-Sarat;

-

sat situat in cordul comunei;

Comuna Gor:uet Cricov, este situata

in

preajma coordonalelor 45" latitudine

N, 25'

latitudine E.

L

L
L

Comuna Gornet Cricov se invecrneaza cu:

-

nord

-

sud-e$

comrma Apostolache;

comuna Tataru;

-

Podenii Noi;

nord-vest

-

nord-est

Ceptura;

-

Reqedinla comunei, localitatea Gomet-Cricov se afl6 Ia 96 km de municipiul Bucuresti.

L
Teriloriul administrativ al oommei Cromet-Cricov ese de 2794 ha

L
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L

Cadrul natural

Comunr Gornet{ricov este ampl^sata iin zona cenFal-e$ica a junetului Prahova, la

L

nord-est de Mrmicipiul Ploiesti si la o distanta

de

40 km de arada

Reliefirl s-a format odata cu Subcarpatii de Curbura, fiind parte componenta a acesiora-

L

Sub raport genetic, Subcarpatii de Curbura, s-au format in timpul ultimelor faze arogenetice

carpatice din Neozoic.

L

Sub aspect litologic, aceasta mna este formata predominant din roci sedimentare, friabile

argile, nisipuri, calcare si conglomerate.

L
I

L

Satele Tarculesti, Gomet, Coserele si Priseaca sunt aseate pe cde un picior de deal, iar

Valea Seaca si Dobrota sunt asezate pe valea parsului Saratica

Reliefirl dealurilor prezinta in general inaltimi de ,lOG500m, prezertand versanti domoli
si culmi netede, umeri usor arcuiti. Se remarca in peisaj, relieful

L
I

L

fluviatil (valea Cricowlui),

relieful torcntial, atmecari de teren.
Omul prin activitatea sa a influentat intr-o oarecae masur4 aspectul pelsajului, reailtand

reliefirl

antropic.

Reliefrrl fluviatil este evi&nt in zona de vest a comunei, rmde curge Cricovul Sirat. Valea

L
I

L

acestui rau cuprinde : talvegul, albia minora- lalime medie 3-4 nr, adancime medie 25-30 m; albia

majora- lurrca pe rmde curge raul numai la debite foarte

mri,

In partea de mrd-est a comunei, apar mici enptii de noroi si
amestecate cu petrol, c€ea ce

Varfuri si vai importante:
Vdrfinile deluroase, cele mai evidente in peisaj sunt:

L

-

Drdgaica-535 m;
Boba - sub 500 m ;
V6rtosu - sub 500m;
La Popa - zub 500 m;
Cele mai importaate

-

4a

age

foarte rar.

si zone, unde rocile sunt

irala ca in subsol se galrcsc zscamhte d€ petr,ol si gaze naturale,

nesemnificative pentu a fi exploarare.

i

acest fenomen

vii

sunt:

Valea Cricovului;
Valea Mocanului;
Valea Lidii;
Valea Mare;
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Clima apartine tipului temperat continental.
Comuna Gomet-Cricov, este adapostita de dealuri, prezentind rm topoclimat de adapos!
specific mai ales deprcsiunilor subcarpatic€.
Fondul climaic este temperat de dealuri joase.
Elementele caracteristice sunt:
- temperature medii anuale 7-10

A"C;

- nrmarul zilelor tropicale 30-35 pe an ;
- precipitatii in forme diverse, insrrm6nd 600-800 ml/an;
- bate Crivatul din N si NE si Austnrl din S si SV;
- nebulozitatea este accenhrata toamna si iama;

Solul

Solurile specific€ zonei teritoriului Gomet{ricov srmt rezultatul hteractiunii

si

interdependentei factorilor de solidificare: clima relief, roca paentala, vegetatie etc.

Teritoriul comunei cuprinde o gama variata de soluri ce s-au format in conditii diferite de

relief, vegetatie si roca pa.rentala, cu insusiri si caracteristici distfurcte fiecarei rmitnti de sol in
parte.

In zom de campie se htalnesc solurile bnrne erunezobazice ce s-au fomrat pe zuprafete
in general plane (campia inalta), in conditii de clima umeda
Ca prirrcipale roci de formare se pot mentiona pietrisurile fluviatile, pe cea mai mare
parte din suprafata si lutrnile, aceste materiale fiind bogate in calciu sau alte elemente bazice.

In

zona de lunca se intalnesc protosolurile aluviale, formate sub influenta apelor

curgatoarc prin actiuea de eroziurrc, fansport si sedimentare, acestea fiind raspandite impreuna
cu solurile brune argiloiluviale.

Solurile bnme luvice ocrrya terenwile mai slab drenale, aflate slb infltmta rmei cantitati
mai mari de apa, ceea ce a contribuit la orientarea solificaii in directia luvierii, in

timf

ce solurile

brune argiloiluviale ocupa. reliefirl cu drenaj extern bun(coame inguste, versanti etc.), pe care o
parte din apa de prccipitatii se scurge, nu se

infiltrea, si deci, solificarea
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L
L
L

L

avea loc

in conditii de clima mai pufin

umeda, adica levigare4 debazificarea gi migrarea

coloizilor nu sunt prea intense.
Terenurile din perimetnrl construit prezinta zone relativ plane si ap,roape orizontale sau
cu pante line, cu u$oara inclinare generala de la nord-est csre $!d-vest s sunt perfect stabile.

Terenurile din extravilan sunt deasemenea in mare

prte

orizontale, local au pante line

medii, dar in general srurt stabile. Inclinarea accentuata prezinta numai fruntea terasei Cricowlui

L

Sarat, insa erozimile manifestate local, nu pun in pericol stabilitatea perimetrului coostruibil.

L
L

Reteaue hfulrognfica

Dominanta este valea Cricovului Sarat, ce isi are izvoarele in Carpatii Curburii, in zona

L

Poiana Hotilor, judetul B,'?ru.

Trece prin depresiunile Sangeru si Podeni, croindu-si drum printre dealuri.

L

Aici primeSe ca afluenti, Lopatua (pe

partea &€apta

) si Saratica

(pe partea stanga).

Cricovul Sarat este cel de-al heilea rau rnai insemnat dinjudqul Prahova
Pe cursul

Cricovului Sarat

se

pot infiinta balastiere pentru exploararea marterialelor pentru

constructii, petris, nisip.
Bazinul sau, cu o suprafata de 654 kn" se situeaza numai in linutul dealurilor si campiei.

Lungimea raului totalizuza 83

L

ko" din

care mai multe de jumatate

strnb*

carnpia.

In vestul comunei, se afla un lac antropic (helesteu), numit de localnici Baral si care este
alimentat de izvonrl Nevesteasca, ce vine din comuna Mehedinta-

Acsest lac, Batal cu o suprafta de

I

ha se afla

in

Consiliului lncal Gomet

Cricov, si este concesiorut.
Apele subterane sunt reprszentate prin panze fiutice discontinue, carc apar la sprafata
prin fantani.

ln unele zone rcestea surt antrenate spre suprafata" formand mici eruptii de noroi.
In anotimpul secetos, uoele fmtani s@5,

@

c* arzla ca 4ele &eatice sunt hlluentate

de precipiatii, in mna satului Dobrot4 apar izvoare in samburi de sare, iar izvoaele paaului
Saratica" vin din a$fel de zone de rmde si numele.
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Flora si fauna.
Vegetatia arborescenta este fornata din maces, porumhr, gherghinai, corq soc, lemn
cainesc etc., iar vegetatia ietboasa este rcprezentata de cimbrisor,

firut4 pastit4 mierea ursului,

margelusa, laptele cucului, specii de paiusuri.

Cele mai &ecvent intalnite animale sunt iep.nii, dihorii, vulpile, viezurii, popandaii,
harciogii, soarecii de camp, mistretul, etc.

Dintre pasari amintim: privighetoarea, ciocarlia botgxosil, sticletele, vrabia, cinteze,
graurul, fazanul, mierla, pitigoiul, cioara, stancuta, cotofana, pupaz4 ciocanitoarea, fazan, rate
salbatice si altele.

Dinue reptile sunt prezente: soparle, gusteri, serpi, iar ca batracieoi: broasca de padure si
broasca raioasa

In fauna piscicola predominant este bibanul, caasul si crapul.

Resursele

Fondul funciar agricol constituie principala sursa nahnala a teritoriului comunei, functia

dominanta

in profilul economico-social fiind

dezvoltarea agricularrii

principale: cultura vegetala si cresterea animalelor.
In srbteranul zonei suat prezente zacaminte de sare,
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Reperele istorice.

L
L

L

Comuna Gomet-Cricov este o comuna cu adanci rezonante si implicatii
in trecu! deoarece
reprezinta un simbol al tr€c€rii peste veacuri, de la stramosii nostri daci,
la dacoromani si apoi la

romanii de astazi. Asezarile comunei stmt vechi incal se pierd in negura vrcmii
si se explica
printr-o serie de factori, mai ales prin generozitatea pamantului care a oferit
adapost, resurse

materiale si conditii prielnice traiului omenesc. Caracteristica principala a localitatilor comunei
Gomet-Cricov este continuitatea de locuire, o continuitate atestata prin dovezi arheologice si
documentare.

comuna Gomet cricov, a facut parte din cele mai vechi timpuri din judetul Saac, apoi ca si
acum din judetul Prahova

in Tara Romaneasca, vecin cu judet'l Prahova si Buzaq
I

L

timp*i, judeful Sacuieni, care in actele
marca era incrustata o caada

I

din cele mai vechii

slavone, purta denumirea de judetul S"^c, pe a carui

de vita

Marcle istoric N.Iorg4 preciza

L

a existat

ca numele de Sacuieni, foarte vechi, pe care

il

purta

judetul deunazi, de la Bucov la Chiojdeanca, a fost colonizat cu romani din secuime, sau cum

li

s-a spus

romanilor din Transilvani4 "ungureni", judetul fiind

o

regiune transalpina a

seculmll.
La filiala Arhivelor Statului Prahova cel mai vechi document in care se mentioneaza

judetul Saac, este dd de Mdei Basarab, in anul 1637, un act de donatie pentnr mogia Sarbeni,

L

judetul Saac.
Data exacta a infintarii, nu re esile cunoscuta- Mai marc decat judetele invecinare prin

I

teritoriu si prin populatie, judetul Saac, drpa cartografia care s-a efectuat in 193 l, mentionam
cateva date importante:

L

Judetgl Saac, totalizz 15.448 familii in 1831, avea capitala alternand la Bucov si Valenii
de Mtmte, judet care a existat ca rmitate administrativa in Tara Romaneasci, pana la

L

I

ianuarie

1845, cand s-a desfintat.
Paoa

in 1925, comuna Gonnet Cricov,

a fost compusa din c.attmele: Tarculesti, Gomet,

Coserele, Priseaca si Valea Boului.
Sanrl Valea Boului, a apartinut comunei, par,a in anul 1925, cand a

i'rtat in componenla

I

comunei Apostolrche,

In 1936, comrma Comet Cricov,

a

fos impartita in doua:

Gomet Cricov cu satele Gornet, Tarculesti, Coserele, Priseaca si Valea Seaca;
23
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Gomet - cricov, cu satele Mocesti si pravia cu numele de I. Gh. Duca, apoi
comuna plavia.

Dupd 1968' au intmt in compon€nta comunei, in afara satelor

sus mentionate

si

satul

Dobrota.

Denumirea comunei vine de la numele satului Gome! care este in centru si de la numele

L

apei Cricovului Sdrat.

L

Nomenclatura este de origine prcroman4 Gomet de la numele 'Gorneas", care inseamna in

limba preromana 'sus" si Cricov, numele apei de origine slava.

L

Satele vechi erau: Silistea (1543), Muscelul (7 august 1574 ), Valea Lupului
1568), Neagra (3 itmie 1597), Valea Panlui (10 noiembrie 165l), Dobrota

L

( 1509), Coserele

(l 830), Priserca (1612).
Satele

L

( 2 august

noi : Gomet (1640), Tarculesi (24 aprilie 1699), Coserele (1812), Dobrota

qi

Priseaca( I 509).

Satele Gomet si Tarculesi, in asezarile lor de azi, s-au stramltrat in

jtrrul anilor l812-1818,

din deal spre apa Cricovului, de la o distanta de 34
Vechea asezare a satr.rlui Tarculesti, corespunde cu purrctual
exista si azi fantana care se gasea in centnrl satului,

ia cimitirul

nurrit

km.

Silisea, unde mai

era la circa l00m distanta l,[V de

fantana
Biserica cea veche a satului Tarculesti existenta din 1905, consfuite din barne, a pnrvenit

din "Biserica Veche" stramutata din 1840

L

la

indemnul preotului Gheorghe si a prmtului

Ionita.

Satnl Gomet-Cricov s-a stramutat de la circa 2-3

km

distanta de vechea a*zare ae

corespunde astazi cu ptnrctr:I numit Valea Lupului si Biserica Veche.

Clopotnita existcnta azi la biserica acnrala a satului Gomet, a fost strarnutata in 1837, de la
biserica din bame de stejar,cu hramul Cuvincioasa Paraschiva

A servit drcpt lacas pentru cult, pam in

1883, cand s-a ruinat si s-a construit actuala biserica

din zid in 1892.

Astiizi satul Gomet cat si satul Tarculeqti, datmza cel pulin din timpul lui Mihai Viteazul,
concluzie pe care o putem trage din inscriptia de pe clopoul mic din satul Tarculesti, cu dala de

l0

decembrie 161 I , car si din documentele amintite anterior.
Comrma Gornet Cricov, pana in anul

195

a fost compusa din catunele: Tarculesti, Gomet-

Cricov, Coserele, Priseaca si Valea Boului.
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Sarul Valea Boului, a apartinut comunei, pana in anul 1925, cand a intrat in componenta
comunei Apostolache.

in

1936

com,-u Gomet Cricov

a

fost despartita in doua: Gornet Cricov cu satele Gomet,

Tarculesti, Coserele, Priseaca si Valea Seaca si Gornet - Cricov, cu satele Mocesti gi Plavia.

Dupal968 a intrat in componenta comunei, in afara satelor sus menlionate, si satul Dobrota.
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III.

ANALIZA SMUATIEI EXISTENTE

Analiza situatiei curente pentru comuna Gomet-Cricov se va face pe 6 domenii prioritare,
care sunt cuprinse in prioritatile operationale la nivel national.

L
Pentru o analiza mai detaliata a celor 6 domenii s-a impartit fiecare in categorii, dupa
cum
urmeaza:

DOMENII
I.Agricultura

si

CATEGORII

dezvoltarr rurala

Agricultura
Productia vegetala

Pomicultur4 viticultura, legumicultura
Zootehnia
Infi -astructura de tansport

2. Infrastructura si Mediu

Infrastructura de utilitati
Sanatate

Mediu
3. Economic

Economic

t4.

Turism

5. F.ducatie si

Turism

cultura

Invatamant

Cultura
Populatia

6. Resurse Umane
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I . Agricultura si dezvohrre rurele
1.1

Agricultura
Conditiile geografice

si

climaterice deosebit de favorabile ale zonei au determinat

locuitorii sa practice o serie de activitati predominant agricole cum ar fi: cultivalea plantelor si
cresterea animalelor.

Comuna Gomet-Cricov dispune de urmatorul potential:

SUPRAFATA

CATEGORIA

HA

Arabil

575

Pasune

1028

Padure

520

Livezi

28

vii

87

Luciu de apa

1

Faneata

322

Drumuri comunale

113

ST]PRAFATA TOTALA

2796

SI]PRAFATA TERITORIAL ADMIMSTRATIVA
0,04%

4,23%

3,25%

rArat*l

2r,sov"

19.45%

I

Pasune

r

Padure

r

Ulrezi

tvii
r tucfu

de apa

" F Eata

EtXu
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L
1.2. Productia vegetala

Comuna Gomet-Cricov esie situata

in zona submontana, cer;a cn favoruaza

ptezanta

culturilor: graq porumb.

CULTURA

SUPRATE'TE

CAI\TTITATEADE

CTJLTIVATEAI{UL

PRODUSOBTIIYUTA

2014

(rrA)

LAHECTAR(KG)

PRETT]L

KG

Grau

65

3400

0.70 lei

Porumb

4s6

5000

0.80 lei

SUPRAFETE CULTMTE ANriL 2014 (HA)

L2%

-z

a Grau

r

28

L
I

L
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L
CAIT{TITAIEA DE PRODUS OBTII\'UTA I.A IIEC'TAR (KG)

L

L
40y.

I

L

r

60%

Grau

r Pofumb

L
L
L

L
L

13. Pomicultun, viticulturg legumicultura

In comuna Gomet-Cricov, pomicultura este practicata pe o suprafata de 28 ha unde

se

cultiva: meri, peri, visini, caisi, pruni;

L
L

-

legumicultur4 pe o suprafata de 25 ha, unde

varza, vinete, dovlecei, sunt cultivate

se

cultiva: rosii, ardei, castravai, ceapa,

in gospodarii pentru comercializare si pentru consumul

propriu.

L

- viticultura, pe o suprafata de 87 h4 se cultiva soiwi hibride.

L
L

ST]PRAFETE

CULTIJRA

CT]LTIVATE

AIruL 2OI4
(HA)

CANTITATEA DE
PRODUS OBTINUTA

SOIURI

LAHECTAR(KG)

L

L

POMICULTURA

28

30000

LEGUMICULTURA

25

3000

Meri, Peri, Pruni, Caisi, etc.
Rosii, Ardei, Ceap4
Usturoi, etc.

L

VITICULTURA

87

15000

L

L
L

29

|

Page

Hibrid

'Hanul cb D€zyolt'rc LoEab mi S - 2O2t

SUPRATETE

L@atitu

@tn(,.-Ctif,,v,

CfTLIMTE ANUL

Juttu t

aRAHOVA

2014 (HA)

2W.

r

PC'MICT,LTURA

r

I.EGUMICI'LTU RA

18%

62%

TWNCUTTURA

CANTITATTADE PRODUS OBTII\'UTA LA IIECTAR (KG)

37Pl

r xrMlct.
6%

63%

-/
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1.4. Zootehnia

Efectivul de animale pe categorii din comuna GomehCricov declarate la Registrul
Comertului la sfarsitr.rl anului 2014 se Fezinta astfel:

CATEGORIA

NIJMAR

Pasari

5400

Bovine

87

Caprine

456

Ovine

118

Porcine

ll5

Cabaline

31

Familii de albine

780

Aceasta rarnura se afla

in

descrestere fata de anii precedenti, se doreste ca pe viitor

crescatorii de animale si pasari, sa fie informati, si sa acceseze progrtme, masuri, submasuri,
pentru dezvoltarea acestei ramuri.

a,44%

EFECTIVUL DE AI\IMALE

L,69%

6,53%

I

11,16%

Pdsari

I Bdine

t,25%

r

Caprine

rOvin€

r Pofcine
rCabdine

. Fanilii
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Din cauza Preturilor scazute, a lipsei desfacerii precum si costurilor crcscute ale obtinerii
furajelor, tendinta este de scadere a ponderii aceshri sector, in economia localitatii.

2. Infrastructura si Mediu
2.1. Infrastmctura de transport
Principalele cai de acces in comrun:

o
o
r
o

DJ l02C - Gomet-Cricov

-

Ploiesti;

DJ l02C - Gomet-Cricov - Valenii de Munte;

DJ 102R - Coserele

-

Tataru;

DJ 102N-Tarculesti-Cephra

Comuna Gomet-Cricov se afla pozitionata in apropiere de orase importante, ceea ce

ii

sporeste potentialul.

r
r
o

Ploiesti

40 kno, resedinta judetului Prahov4,

-

Urlati-9 km;
Bucuresti

-

96 km. capitala tarii:

Din centrul comunei se parcurg urmatoarele disante pana la cele mai importante cai de
acces

*
*
*
.t
{.
{.

Gara

- 14 km;

DN-14km;
Autostrada

-

40 km;

Cale ferata industriala

Aeroport
Port

-

-

-

14 km;

96 km, Bucuresti Baneasa;

180 km;
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L
L

*

Benzinarie

-

9 km.

L
L

2.2. Infrastructura de

utilitati

Satele componente ale comunei Gomet-Cricov dispun

L

&

o serie de rctele si echipamente

tehnico-edilitare caraloterizzrte pintr-un grad de acoperire a teritoriului.

Electricitate - gospodariile, insitutiile si societatile comerciale sunt racordate in
procent de l00o/o la reteaua de distributie a energiei electrice.

Alimmtarea cu energie electrica a comrmei se face cu o retea de distibutie de
medie tensiune (LEA 20 KV), care vine din reteaua de t l0 KV.

L

Reteaua de joasa tensirme,

tip aeriaq

d€stinata consumatorilor casnici si

iluminatului public, este racordata la posturi de tip aerian. Retelele electrice sunt pe

L

stalpi din beton precomprimat tip

RENEI iar iluminatul pblic se realizraza cn

lampi cu vapori de mercur.

L

c

Gaz

-'tn

prezent locuitorii comunei nu beneficirzs de reteaua de alimentarc cu gaz

metan. Consiliul local are in plan pentru perioada

L

20 I

5 - 2020 realizarca acesteia

pana la acoperirea intregului neoesar.

L

c

Canalizse

-

comuna

nu beneficia"a de retea de

realizarea ei pe perioadra20ls

L

.
o

L

AW potabila
Drum

-

-

canalizare, urnarindu-se

2020.

exista retea de apa potabila in localitate, in pmportie de 100o/o.

- Drumurile sunt asfaltate ( 7 km drumuri

locale, 13 km drunuri judetene),

fiind necesara modernizarea si extinderea lor in perioada 2015 - 2020.

o
L

Infras{nrctura de telecomrmicatii din comuna Gornet-Cricov este bine dezvoltata.

In ultimii 5 ani domeniul telecommicatiilor a cmoscut rm ritrn accelerat de
dezvoltare, aspect carc se dator€aza in principal aparitiei si promovarii unor

L

pmduse si servicii noi si a diversificaii celor existente. Cea mai rnare rafia de dez-

voltare s-a inregistrat in domeniul serviciilor de intemet si al telefoniei mobile. Cu

L

toate acestea, potentialul in domeniul telecomtmicatiilor este inca departe de a fr

epuizar

L
L
L

o

Telefonie

fixa

-

este utilizata de

locuitorii comunei.
33
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'

o marc parte din locuitorii comunei Gomet{ricov sunt racordati la retele de
dishibutie televiziune.
Internet

4

porte din gospodarii dispun de acces la internet.

Telefonie mobila

-

exista acoperire datorita instalart de turnuri si antene pentru

toti furnizorii de telefonie mobila Mqioritatea locuitorilor comtmei o folosesc.
Penhu protejarea cetatenilor in cazul situatilor de urgenta, cum ar

fi: inundatii, incendii,

secete, inzapeziri, administratia publica locala va incheia parteneriate cu

administatiile publice

locale invecinate penfru achizitionarea de: autospeciala PSI, buldo-excavator, vola, tractor cu
remorca, pentru Centrul Zonal de Interventie Rapida

In prezent comuna Gomet{ricov are in proiect pe arnli 2015-2020 proiecte de dezvoltare
durabila a commei.

2.3. Sanatate

Asigurarea serviciilor medicale in comrma Gomet-Cricov se face de catre rm dispensar
uman si o famracie.

L

2.4. Mediu

In comuna Gomet-Cricov nu exista factori industriali care contribuie la poluarea mediului
inconj urator al comunei.

Poluarea se ralizmza din deversarea deseurilor in locuri neamenajaG, cane detenoareaza

tercnul in locurile unde este depozitat.
Inchiderea platformelor de gumi, dotarea cu utilaje pentru serviciul de gospodarire
comunala si salubritate si organiarea sistsmului de colectare selectiva a spatiului de depozitare

temporara si transportul deseurilor fac parte din viziurea administrafiei in urrratorii ani pentru
dezvoltarea durabila a comunei.

34

1 Page

'Planul de D?Eyolhre LoEab

*ti

- nm. L@atitu

Gr1,r'.r/.-Crrcov, Ju.r&rt pRAHOVA

3. Economic

Functia economica agricola

w

matqializeaza in comuna prin productia agricola vegetala

si productia animalier4 in conditiile rmei

dez-voltari reduse a prelucrarii primarc

a

acestor

pduse, ace$ea fiind destinate majoritar pentru satisfacerea autoconsumului populatiei locale, si
mai putin pentru valorificari pe piata libera

Lipsa unei agrotehnici avansate din gospodariile taranesti, practicate pe loturi mici de
teren, constituie impedimente priviad ridicarea productiei agricole

si animaliere din

cadrul

comuner

De asemeneq vor trebui solutionate greutatile pe cane le intampina populatia in
valorificarea pe piara libera a produselor agricole in principalele centre de desfacere din zona,
situate la distante apreciabile de comuoa

Gomet4ricov.

Mica industrie este rcpezentata in comuna de catre societati comerciale care desfasoara
activitati cu ar

fi

zoot€hnie, agricultura comercializarea si exploatarea lemnului, materiale de

constructii, asistenta medicala, panificatie, comercianti precum si asociatii agricole.

L

I)enumire

Sat
TARCULESTI

SC DONAQUELE SRL

Domeniu de activitate
Comert cu amanmhrl

TARCULESTI

PFA.STOICA ADRIAN

Comert cu amanuntul

TARC1ILESTI

SC SEXAX PROD SRL

Panificatie

TARCULESTI

SC NASTA FERM SRL

Agricultura

GORNETCRICOV

BANCA COOPERATISTA
FLAMI.]RA PLOIESTI

Banca de credit

GORNET CRICOV

S.C.T]NIVERSAL COMPROD
SRL

Comert cu amanrmhrl

GORNETCRICOV

SPERANTA

SRL

Comert cu amanuntul

GORNET CRICOV

SCDROSERATRADE

Comert cu amanuntul

PRISEACA

S.C.MARGAB PROD INVEST
SRL

Comert cu amanunhrl

2OOO
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L
PRISEACA

SC

ASTI]N COM SRL

Comert cu amamrntul

PRISEACA

SC

CANDYMINO SRL

Comert cu amanunful

COSERELE

PFA IOSIF FLORIN

Comert cu amanunful

COSERELE

PFA IOSIF MARCEL

Comert cu amanuntul

VALEA SEACA

PFA RADU MARIA

Comert cu amamrntul

DOBROTA

PFARADUMARIA

Comert cu amanuntul

DOBROTA

PFATOMAGABRIELA

Comert cu arnanmtul

4.

Turism
Datorita organizaii regionale, facilitatilor fiscale si avantajelor oferite, la nivelul zonei

exista posibilitati multiple de a se investi in turism.

Cadrul natural cu valoare deosebita favoli.zrazz dezvoltarea turismului de agrement. De
as€menea se poate dezvolta

si agroturismul. Se doreste construirea unui complex turistic si de

agr€ment in comuna" in perioada 2015-2020.

5, f,ducrtie si cultura
5.1. Invetamant

In comuna Gomet{ricov ftmctioneaza

isi

desfasoara activitatea

o

scoala si patru gradinite. Unitatile de invatamant

in cladiri proprii, fiind

necesan dotarca corcsprmzatoare, cat si

modemizarea lor, amenajarea si dotarea centretor de joaca si recreere pentru copiii comunei'
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5.2. Cultura

Spiritualitatea crestin-ortodoxa din comuna este reprezentata prin patru par,ohii care au
imprumutat tmele elemente din cultul ortodox si din folclonrl tracic al iraintasilor nostrii reusind
sa se deosebeasca

in linii mai si

sa creeze asdel

stilul local original.

Tot in comuna gasim si un camin cultural.

Alte institutii importente din comune Gomet-Cricov:
Primaria

Politia

6. Resurse Umane

6.1. Populatia
Gomet - Cricov

370

Tarculesti

749

Coserele

493

Priseaca

328

Populatie:

Populatia
pe sate:

2318

Valea

Seaca

Dobrota
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\

r

Coserel€

r

Priseaca

rvdca

S€aca

r Dobrota

L
L
L
L
I

L
L

L
L
L
L
L

L
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ANALIZA SWOT
Orice comuna trebuie sa asimileze si sa promoveze o viziune strategica in ceea ce priveste
dezvoltarea sa in viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativa haotica in

cadrul careia s€ pot rata oporfunitati si se consuma irational resurse pretioase. Experienta
intemationala a aralat ca prciectele si programele operationale fimctioneaza cel mai bine atunci
cand fac parte dintr-un cadru coerent si cand exista o coordonare la nivel strategic.

Proc€sul de planificare strategica @PS) a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare
a

comunitalii p€ o perioada de 6 ani. Etapele metodologice principale ale PPS au fost unnatoarele:

realiur€a unei enalize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltarii stafegicc a comunitatii,
analiza sectoriala a domeniilor stralegice principale si articulalea documentului sfategic.

Principiile care au stat la baza PPS au fost asigurarea validitatii stiintifice, implicarea
commitatii, transparenta obiectivitatea, coerenta si continuitatea demersului.
Pentru a da roade, insa, planificar€a stralegica trebuie hsotita de promovaea, la nivelul

administratiei publice,

a rmui

managerrent strategic integra!

la toate nivelurile, capabil sa

identifice si sa speculeze oportrmitatile apanrc in beneficiul commitatii.

Anelize SWOT este o metodologie de ar.alizz a unui proiect. Numele este descriptiv:
Strengths (puncte tari), Wealaresses (prmcte slabe), Opportunities (oportunitati), Threats (riscuri).

Pentnr a avea certitudine ca politicile si progmmele €xistente cor€spund necesitatilor de
dezvoltare a comunei Gomet{ricov, in cadrul limitarilor impunse de resursele locale disponibile

si pentru accqnrea fondrnilor prin care Unirmea

Europeana sustine politica de dezvoltare

regionala s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locala pentru periocdrzz0l+z020.
Punctele forte si cele slabe sunt legate de comuna si de strategiile acestei4 si de modul

cum se comp:tra cu concrr€nta Oporhrnitatile si amenintarile vin dinspre mediul de piata si din
directia concurentei; de rcgula smt factori rrupra carora zona in general nu are niciun control.

Analiza SWOT ia in considerare orgadzarea asezadi, performantele acesteia, produsele cheie si
pietele strategice.

Analiza SWOT permite concentrarea atentiei asupra zonelor cheie

si

realizarea de

prezumtii (presrymeri) in zonele asupra urrora exista crmosinte mai putin d€taliate. In urma
acestei analize se poate decide daca zona isi poate indepliai plaoul si in ce conditii.
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Unele "opornmitati" si "amenintarin vor aparea din "punctele tari" si ,'punctele slabe" ale
comunel.

Amenintarile pot fi concrete sau potentiale.
Intrcbari cheie care indruma analiza strategica:

CE PUTEII FACE?

CE AM PUTEA FACE

(Purrciele forE si prncteb slabe)

(Oportunitati si amenintari)

STRATEGIE

CE SE ASTEAPTA CEITTLTI SA FACEM?

CE VREM SA FACEM?

(Ddirade

(Valonle cofiiurlei si l@ribtrilor ei)

hofukcdrlfE0

€

Rafinare utterioara
CE OPORTUNITATI PUTEM
FRUCTIFICA?

CE RESURSE SI POTENTIAL
VREM SA DEA/OLTAM?

STRATEGIE

CE TREBUIE SA NE

CUM PUTEU IMPLINI ASTEPTARILE

PREOCUPE?

LOCUITORILOR COMUNEI?
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In urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui sa stea la baza
elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile, si antnne:

COMUNA

GORNET.CRICOV

Dezvoltare
economica

1

.

2.Dezvollare
infrastructura

reare locuri de
munca

Programe de
formare
profesionala

l.

3.Cresterea
atractivitatii

Competitivitate

Agrement

Cultural

Confort social

Viata economica a comunei Gornet-Cricov, trebuie revigorata si dezvoltata in toate

domeniile sale: agricultur4 zootehnie, industrie si comert.

Consilul Local va trebui sa investeasca pentru rcvitalizare vietii economice a comunei,
trebuie sa fie prioritatea numarul unr! deoarece produce cele mai

mri

efecte benefice.

2. Infrastructura necesita imbunatatirii continuq de aceea investitiile trebuie facute dupa
anumite criterii economice asfel incat sa produca beneficii:

- siguranta si securitatea locuitorilor comunei impotriva calamitatilor;
- raportul valoarea invesftie/ efecte economico.financiare produse;
- raportul valoare investitie./numarul beneficiarilor.

3. Conex factorului economic un

alt

punct importatrt p€ntru crester€a atractivitatii

comunei il constituie facilitatile culturale si de agrement pe care le ofera sau pe care ar putea sa le

ofere comuna Gomet{ricov, astfel incat confortul social
Complementar acest

lrrru va crde

al locuitorilor sa fie

si atractivitatea turistica a comunei.

41
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1.

PUNCTE TARI

r'

-

admini strativa a comunei este

AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA

r'

Utilarea tehnica este precara in
sectoarele din agricultura;

OPORTUNITATI

AMENINTARI

Existenta cadnrlui legislativ pentru
intemeierea si dezvoltarea exploatarilor
agricole;

Odata cu inharea in UE a
crescut si numarul de concurenti
pentru produsele agroal imentare;
Cadnrl legislativ instabil;
Absenta unui cadru legal
pentru protejarea productiei
agricole inteme;
Informare deficitara cu
privire la la normele euopene a
producatorilor;
Cunostinte sumare legate
de elaborarea si implementarea
proiectelor finantate din Fonduri
Structurale,
de
Coeziune, FEADR si FEP;
Resurse financiare reduse
pentru finantarea si co-finantarea
proiectelor finantate prin Fonduri
Structurale,
de
Coeziune, FEADR si FEP;
Capacitati reduse de
prelucrare;
Eroziunea si degradarea
solurilor, ce poate duce la
scadera randamentului;
informare a
producatorilor agricoli, cu privire
la fondurile europene;

r'

de 2796 ha, din care arabil r'
Sistemul de colectare,
prelucrare
ha;
si valorificare superioara a {
Accesarea Fondului European
575
{
Dezvoltarea activitatii produselor specifice se face in cantitati Agricol pentnr Dezvoltare Rurala si
zootehnice in comuna prin mici;
Fondului European pentru Pescuit
/
existenta conditiilor si
Sistemul de irigatii lipseste in pentru proiectele de investitil realizate
traditiei pentru cresterea zona;
dupa I ianuarie 2007, pentru finantarea

,/

Fondurile

animalelor in gospodarii ;
financiare
Predomina culturile insuficiente pentru modernizarea si
popularea infrastructurii zootehnice;
de, porumb si pasunile;

r'
/

I

Pesticidele

si

r'

Serviciile

de

consultanta

se

ingrasamintele se folosesc in confrunta cu numarul scazut de
cantitati foarte mici.
specialisti;
Posibilitatea extinderii
Proprietari de teren agricol cu
parcele mici, de cateva ha, sunt in
activitatilor agrozootehnice;
numar foarte mare;
Cenhe
insamantare
Existenta fortei de
munca
comuna si in artificiala sunt inexistente in comuna;
Inexistenta accesarii finan
special
tineri fara loc de
munca ;
tarilor de proiecte prin FEADRT

,/
r'

in

Existenta unei bogate recolte
de fructe de padure,ciuperci ,
etc; Existenta unor productii
bogatate de fructe si struguri;

{

Potential

ridicat

de

agriculturii

si

dezvoltarii rurale

pisciculturii;

r'

si

unor unitati de profil zootehnic si din
industria alimentara;

r'

Existenta Planului

National
Strategic pentru Dezvoltare Rurala;
Sprijinul oferit de Oficiul Judetean
pentru Consultanta Agricola din judetul
Prahova cu privire la accesarea fondurilor

/

europene,

121 -

Accesarea Fondului European
Titlurilor de Proprietate
eliberate proprietarilor de terenuri Agricol pentru Dezvoltare Rurala si
persoane fizice pentru a facilita Fondului European pentru Pescuit pentru
Lipsa

schimburile,vanzarile,infiintarea de
42
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r'

r'
r'

r'

- {

Aprobarea Programului National
Cadru de Restructurare si Modernizare a

Existenta cadrului legislativ pentru
M6sura
Modemizarea intemeierea si dezvoltarea sau infiintarea
exploatatilor agricole/ferme zootehnice ;
exploatatiilor agricole s.a.;

r'

I
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PUNCTE SLABE

Suprafata teritorial

trttt
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I

I

Fonduri

r'

Fonduri

r'
/

{

Slaba
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proiectele de investilii;
asociatii agricole;
in
Media de varsta ridicata a celor

pentru agriculture ecologica;

r'

Teren arabil

Existenta unor asociatii
punctul *La Gradina* cu ce se ocupa de activitat i agricole,
posibilitati de irigare a utilaje agricole invechite, rudimentare profesionale si a unor organisme de sprijin
culturilor pentru infiintarea
a producatorilor.
unei ferme legumicole;

gi tehnologii neperformante;

de

Restructuare si
Cadru
Faramit area terenurilor agricole
modernizare
unor unitati de profil
si inca probleme de posesiune;
zootehnic si din industria alimentara;
Scaderea productiilor medii la

a

aproape toate culturile;

Neintretinerea paj istilor;
Negenerarea raselor de animale,

rase cu o productivitate scazuta si
servicii medical- veterinare sporadice;

Piata

de

pondere mare

produselor

desfacere

de

redusa,

comercializare a

pe plan local fara

respectarea standardelor UE;

Inexistenta sectorului
prelucrare a produselor animaliere;

{3 1 Page
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r'

Absenta unui cadru legal
pentru protejarea productiei
agricole inteme;
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PUNCTE TARI
r' Traversarea prin
comuna a DJ 102 C, DJ 102
R, DJ 102 N;
Gospodariile racordate la
reteaua electrica in procent
de 100%;

r'

Existenta retelei de
alimentare cu apa potabila
in proportie de 100%;
/
Existenta
infrastructurii de telefonie
mobila in comuna 100%,

cablu

TV

intemetului
fixe 100%;

r'

precum

si a

si

a

telefoniei

Orase importante
Urlati 9 km,

apropiate

Ploiesti la 40 km, Bucuresti
la 96 km, Valenii de Munte
Sinaia (Perla
Carpatilor) 90km;
Drumuri asfaltate;
unui
dispensar uman, si a unei
farmacii;
Eforn:ri ale autoritatilor
locale de aplicare riguroasa
legislatiei privind

35 km,
r'
r' Existenta

a

lrtrttt

I

-
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2. INFRASTRUCTURA SI MEDIU
OPORTUNITATI
PUNCTE SLABE
r' Dotarea necorespunzatoare cu r' Modemizarea drumurilor comunale
si a ulitelor satesti;
echipamente;
r' Infrastructura de transport slab r' Realizarea de alei pietonale;
r' Modemizarea sistemului rutier;
dezvoltata;
r' Interesul scazut al agentilor r' Realizarea retelei de canalizare si a
statiei de epurare a apelor reziduale;
economici in protectia mediului
r'
Realizarea
retelei de alimentare cu
inconjurator;
/
gM;
Inexistenta retelei de
r' Lucrari de reabilitare a retelei de
alimentare cu gaze natwale;
r' Inexistenta retelei de canalizare
iluminat public in comuna;
r' Dotari pentru interventii in caz de
si a statie de epurare;
,/ Colectarea neselectionata a
situatii de urgenta (autospeciala PSI,
deseurilor, in vederea reciclarii,
buldo-excavator, vol4 tractor cu
refolosirii, recuperarii sau valorifi carii
remorca...etc.).
r' Lucrari de cadastru imobiliar
lor;
intravilan, extravilan si reactualizare
Distanta mare pana la calea ferata;
PUG;
Prezenta pe cursurile de apa a r' Dotari ale administratiei locale;
r' Construirea unui complex social cu
deseurilor menajere;
camin azil, pentru batranii comunei
Starea tehnica necorespunzatoare a
si dotarea acestuia cu mobilier;
drumurilor comunale, locale si y' Montarea unui post de transformare
electrica;
vicinale ;
r' Lucrari de regularizare a albiilor
paraurilor, aparari de maluri;
Resurse financiare insuficiente pentru
lucrarile de intretinere, reparatii si / Amenajarea si dotarea unui centru
de joaca si recreere penftu copii in
reabilitari ale drumurilor comunale,
satul Dobrota.
locale si vicinale;
r' Amenajare parc in satul Gomet-

{{l Page
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AMENINTARI

r'

Cunostinte sumare legate
elaborarea si implementarea
proiectelor;

de

r'

Normele europene

de

mediu in randul IMM nu prea se
cunosc;
financiare
insuficiente pentru finantarea si
co-finantarea proiectelor finantate
prin Fonduri Structurale, Fonduri
de Coeziune, FEADR si FEP;
Cunostinte insuficiente

r'

Resurse

r'

legate de elaborarea si
implementarea proiectelor

finantate din Fonduri Structurale,
Fonduri de Coeziune, FEADR si
FEP, pentru proiecte de
infrastructura si mediu;
protectia
Indiferenta fata

de

mediului;
Mentalitatea de indiferenta fata de
protectia mediului.
Reducerea investitiilor publice in
infrastructura ca urmare a cdzei
economico-financiare;

I

I

I

I

I

I

I
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protectia mediului;

Relief variat (dealuri si vai

l

I

-

Cricowl

Sarat;

Educatie ecologica superhciala, slaba
cunoa$tere a normelor de mediu gi a
legislatiei in vigoare;

y'

abundenta,

forestiera

implicit

in

resurse accesorii ale padurii

(cinegetice,

ihtiologice,

flora);

Fondul forestier in
buna neafectat de

stare

boli,

uscare sau poluare;

Neutilizarea fondurilor nerambursabile

public-privat;
Amenajarea si montarea unui parc
cu panouri fotovoltaice

(datorita dificultatilor de accesare)
pentru dezvoltarea zonelor rurale gi
protejarea mediului, poluarea apelor
si solului;
Lipsa unei strategii pe termen mediu si
lung pentru dezvoltarea infrastructurii
fizice de baza si a unor proiecte pentru

accesarea fondurilor nerambursabile
si fanete corelate cu (fonduri structurale alimentate prin
bugetul UE si bugetul de stat al tadi)
cresterea animalelor;

Nu exista poluatori Exploatarea forestiera necontrolata
industriali pe teritoriul cu consecinte grave asupra
eroziunii solului si alunecarilor
teren etc;

Zona protejata natural de
dealurile si padurile din
imprejurime;
15
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de

r'

Scaderea interesului investitorilor;

Modemizarea retelei de iluminat
public prin utilizarea ledurilor si Orientarea programelor europene
lampilor solare la corpurile de si guvemamentale spre alte zone
iluminat;

Suprafete extinse de pasuni

comunei;

Cricov;

Slaba infrastructura rutiera in
r'
interiorul satelor in afara drumului
r'
national;

Vegetatie

ltrt
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submontane)

Resurse hidroenergetice

trt

considerate prioritare;

Constructie sala sport;

Constructie si dotare centru de Crepterea traficului pe soselele
recuperare medicala in parteneriat
adiacente comunei cu toate
consecintele aferente;

Accesarea redusa a programului
guvemamental
reabilitare
termica;

de

I

I

r

I
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3. ECONOMIC

PUNCTE TARI
{
Materii prime existente pentru
industria alimentara: grau, porumb si
florea soarelui;
Existenta potentialului pentru
obtinerea produselor ecologice;
serviciului
centrului de consultanta in comuna;
pentru
introducerea tehnologiilor noi si
pentru activitatea
cercetaredezvoltare;
Existenta unei comunitati de afaceri

/
y'

Sustinerea

r'

Preocuparea
de

locale reprezentata prin

societati

comerciale;

Prczenta unor activitati economice
neagricole in ultimii ani;

OPORTUNITATI

PUNCTE SLABE

Folosirea unor r'
Punerea la dispozitie de terenuri
tehnologii vechi, cu si spatii din comuna care pot fi folosite
productivitate si eficienta pentru dezvoltari antreprenoriale;

{

economica scazuta;
Resurse financiare
la nivel local insuficiente
pentru
sustinerea,/promovarea
unor investitii;
Absenta
implementarii sistemului
calitate
cadrul
proceselor de productie si a
produselor;
Lipsa canalelor de
produselor
colectare
agricole;
Informarea succinta
privire
normele
euopene;

r'

/

de
r'

in

a

,/
cu

la

{6
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Programe guvemamentale pentru
incurajarea initiativelor locale, in special
in domeniul dezvoltarii zootehniei si a
infrastructurii aferente ;
Existenta resurselor locale, cum
ar suprafete de padure si produse

{

fi

conexe

ale

acestora care

pot fi

valorificate la potentialul maxim al lor;
Programe nationale de sprijinire

r'

a

r'

IMM;
Posibilitatea accesarii creditelor

cu dobanda subventionata pentru crearea
de noi locuri de munca in mediul rural;
Asistenta financiara din partea
Uniunii Europene pentru IMM-uri, prin
Fonduri Structurale, Fonduri de
Coeziune, FEADR si FEP;
Incheierea de parteneriate a autoritatilor
locale, cu investitori locali sau striini;

r'

(

AMENINTARI

Oferte

de

creditare

greu

accesibile (garantii mari) pentru IMM-

uri;

r'

Datorita infrastructurii sociale
neadecvate, raportate la potentialul

comunei investitorii au un interes
scazut pentru inceperea afacerilor in
comuna;

r'

Legislatia in

schimbare;

r'

Nivelul scazut

al

continua

taxelor

si

impozitelor locale;

r' Rata ridicata a dobanzii la
credite;
./ Cresterea ponderii muncii la

negru, cu efecte negative asupra pietei
muncii, economiei locale si asistentei
sociale in perspectiva;
Numarul in scadere a populatiei
active;

r'

ltr

I

I
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4. TURISM

PUNCTE TARI
r' Existenta a patru biserici
crestine care detin obiective
culturale religioase cu potential
turistic.
Pozitionarea comunei la 40 km de
Ploiesti si 96 km de Bucuresti,
capitala Romaniei, cca. 35 km de
Valenii de Munte si cca. 90 km de
Sinaia - Perla Carpatilor;

PUNCTE SLABE
{
Resurse financiare
insuficiente pentru investitiile

r'

OPORTUNITATI
Incurajarea unor noi forme

AMENINTARI

Reactia redusa a mediului
huism (religios, rural, ecologic); local la schimbarile si provocarile
r' Construtirea unui complex zilelor noastre, conducand la
autohtone;
,/ Preocuparea populatiei si a turistic si de agrement in comuna; scaderea competilivitatii teritoriului
autoritatilor locale pentru imbunlt[tirea
condiliilor comunei, in favoarea altor teritorii,
conservarea mediului nu este la infrastructurii frzice gi de utilittrti;
considerate mai interesante de catre
nivel ridicat;
turisti si investitorii in turism;
r' Promovarea insuficienta a Cererea suplimentara de produse, r' Tranzitul turistic catre alte
comunei pentru cresterea numarului cauzata de cresterea numerica a regiuni;
de turisti pe teritoriul acesteia;
clientelei (inclusiv a celei turistice
Promovarea insuficienta a zonei
sau cei din tranzitul turistic);
Cadru natural deosebit;
Inexistenta investitiilor autohtone
pentru atragerea furistilor;
sau
straine;
Poate permite expansiunea retelei
Existenta unui mediu inconjurator
comerciale, sustinerea unor lucrari Traversarea comunei de catre
nepoluat ;
Inexistenta locurilor de cazare,
de
ameliorare a habitatului potentiali turisti catre Cheia si
pe
comunei
nu
deoarece
raza
exista
Brasov si implicit catre Ploiesti Existenta obiceiurilor populare;
(modemizarea
drumurilor,
pensiune;
nicio
canalizari, electrificari, semnalizari Valea Prahovei ;
Potential de dezvoltare a
agroturismului si a turismului de Pregatire profesionala de slaba rutiere si turistice), dezvoltarea Legislatie in continua modificare;
calitate in domeniul serviciilor transportului in comun, a serviciilor
week-end;
Mentalitat i de indiferenta fata de
postale si de comunicatie;
turistice;
Existenta izvoarelor cu apa sarata
mediu in general si fata de
Disponibilitatea
populatiei
unor
resurse
sia
Preocuparea
patrimoniul turistic in special;
si constructia unei statiuni
posibil
suplimentare,
a
fi
accesate
pentru
locale
autoritatilor
balneoclimaterice;
conservarea mediului nu este la prin utilizarea programelor de Poluarea mediului prin practi
unui turism ,,neecologic" din
Existenta lacului BATAL si nivel ridicat;
finantare ale Uniunii Europene.
unor vizitatori;
infiintarea unui loc de campare
Promovarea insuficienta a comuner Realizarea unor investitii
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pentru iubitorii de pescuit

Potential peisagistic deosebit;

turismului rural.

-

dezvoltarea

promovare

unor forme de
a comunei pentru

cresterea numarului
teritoriul acesteia;

I

I
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Inexistenta
aproape

nepoluat;

Potential pentru

2O15

pentru cresterea numanrlui de turisti
pe teritoriul acesteia;

;

Climat bland, mediul

I

de turisti

pe

agrement (trasee turistice pentrui Slaba infrastructura de bazz:
drumetii, hasee pentru ATV-uri
apa/apa vzzt4 gaz metan, drumuri
'li
biciclete, dezvoltarea turismul u,l comunale etc.
ecvestru etc.)l

Infiintarea
agroturistice;

Preluarea unor ,,importuri"

unor

penslunr

traditiilor (Valentine's Day

actiuni concentrate in Valorificarea potentialului turistic al Irosirea sansei de
fondurilor europene;
sensul schimbarilor de mentalitate zonei;

rural(intocmirea
proiectelor, accesarea fondurilor,
calitatea serviciilor);

Lipsa

firmelor

autorizate;

Utilizarea programelor de finantare
ale Uniunii Europene, spre exemplu:

PNDR 2007-2013
agroturistice (FEADR), Masura 313 - Incurajarea
activitat ilor ttristice, Masura 3 12 -

Lipsa unui ,,brand" local.

fonduri prin

Sprijin pentru diversificarea catre
activitati nonagricole. crearea gi
dezvoltarea

de

microintreprinderi;
POR 2007-2013

fonduri prin
(FEDR), Axa Prioritara

5:

Dezvoltarea durabila si promovarea
turismului;
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Dragobete);

llipsa unor

privind turismul

in locul

accesare a
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EDUCATIE SI CULTURA
PUNCTE SLABE
OPORTUNITATI
Scaderea demografica a Modemizarea scolilor
5.

PUNCTE TARI

{ Existenta unei scoli r'
generale;
populatiei va conduce la micsorarea
r' Existenta a patru gradinite; populatiei scolarizate in
r' Existenta unui camin invatamantul primar si gimnazial;
cultural;

Populatia scolarizata

in

Prezenta spiritualitatii crestine invatamantul primar si invatamantul
reprezentatata prinr-un numar de gimnazial in scadere datorita
patru biserici;

Management scolar adecvat
unitatile de invatamant public;

scaderii demografice a populatiei;
m

Gradul de acoperire relativ ridicat al

posturilor didactice

din scoli cu

si

gradinitelor;
Dotarea cu mobilier a scolilor si a
gradinitelor;
Reabilitare si modemizare Sooala
gimnaziala Gomet-Cricov;
Amenajare spatiu de joaca pentru
copii in satul Dobrota;
Reabilitare camine culturale
Coserele si Dobrota;
Amenajarea si dotarea unui
centru de joaca pentru copii
comunei;

,/

{

AMENINTARI

Restrangerea sctivitatii

scolii generale din comuna,

cu

impact asupra scaderii gradului de
instruire scolara;

Scaderea gradului

de

instruire

scolara a populatiei tinere;
Scaderea natalitatii datorata si lipsei
de coerenta a politicilor sociale;

Buget inca insuficient alocat
invatamantului public generand

r'
Amenajarea si dotarea fenomene de dotare materiala la
Implementarea programelor de
caminelor
integrare a copiilor de etnie in Procentajul relativ ridicat de elevi corespunatoare a
limita necesarului unitatilor sau
culturale;
unitatile invatamantului obligatoriu; scolarizati in invatamantul cu clase ,/
paralela prin
Modernizare si dotare camin recurgerea la finantare
simultane.
aportul familiilor;
cultural;
Reducerea numarului de elevi ce
r'
Constructie scoala cu
revin la un cadru didactic.
Lipsa unei sali de sport modeme ;
Plecarea cadrelor didactice din
program tip
school"
cadre suplinitoare;

r'

,,After

Politici de stimulare a

ocuparii posturilor vacante pentru
cadrele didactice si a mentinerii
cadrelor calificate;

r'

Existenta unor progame

comunitare si nationale de asigurare
educatie pentru
accesului
populatiile dezavantaj ate;

a
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P

age

la

sistemul de invatamant;
Imbatranirea
comuna.
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6. RESURSE UMANE. PIATA MUNCII
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
AMENINTARI
OPORTUNITATI
r' Populatia in numar de 23 18; r' Locuitorii zonei au o
Cresterea ponderii muncii la
Orad relativ redus de
/
Autoritatiile publice locale capacitate fi nanciara relativ scazuta; inadaptare sociala a locuitorilor negru, cu efecte negative asupra
pietei muncii, economiei locale si
dotate cu retea de calculatoare, /
Adaptarea mai lenta a comunei;
intemet si servicii gestionate cu populatiei rurale mature si varstnice
Exemple de succes ale unor asistentei sociale in perspectiva;
sistem IT;
Iesirea persoanelor calificate
ce la schimbarile si provocarile localnici cu initiativa;
,/ Specialisti in domenii lumii actuale, in general, si la
Existenta
Strategiei din viata activa, ceea ce duce la
variate de activitate;
fenomenul mobilitatii si Nationale Antisaracie;
micsorarea numarului acestora;
numarului
Majorarea
reconversiei profesionale, in
Posibilitatea accesarii unor
procent
Populatia apta de munca in
programe de
finantare somerilor in randul tinerilor
special;
r'
persoanelor
guvemamentale
pentru
Migrarea
tinere
absolventi;
reconversie
mare;
profesionala
Estomparea ff aditiilor locale,
spre mediul uban si srainatate, mai
si crearea de noi locuri
o data cu trecerea timpului.
Rata de activitate si de ocupare cu seama a celor cu pregatire de munca pentru someri;
profesionala
puse
inalta;
Fondurile comunitare
ridicate;
Fenomenul de reducere a populatiei
la dispozitie in domeniul social;
Forta de munca poarta amprenta Locuitorii zonei au o capacitate
rurale;
Implicarea autoritatilor locale in
caracteristicilor economiei rurale financiara relativ scazuta;
Imbatranirea demo grafi ca;
problemele comunitatii;
predominant agricole;
Adaptarea mai lenta a populatiei
Numar relativ redus al persoanelor rurale mature si varstnice la Fondurile comunitare puse la Cresterea ponderii muncii la negru,
schimbarile si provocarile lumii dispozitie dupa ianuarie 2007 in cu efecte negative asupra pietei
inapte de munca;
muncii, economiei locale si
actuale, in general, si la fenomenul domeniul social;
Nivel al somajului mai redus;
asistentei sociale in perspectiva;
mobilitatii si
reconversiei
accesarii
unor
Posibilitatea
Infractionalitatea exhem de redusa profesionale, in special;
progmme de
finantare Disparitia traditiilor locale, o data
in comuna;
Generalizarea procesului
de guvemamentale pentru reconversie cu trecerea timpului;
profesionala si crearea de noi locuri
Nivel relativ ridicat al gradului de imbatranire;
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anumite domenii Insuficienta informare a populatiei

industriale;

cu privire la

programele

de munca pentru someri.

Migrarea fortei de munca;

de

Potential important de forta de Natalitatea scazuta in continuare;
calificare si reconversie existente in
munca locala (datorita gradului
Existenta unui numar insemnat de judet;
redus de ocupare) la salarii Reducerea ponderii populatiei active,
absolventi ai invatamantului
implicit a persoanelor calificate;
Densitate
demografica relativ competitive la nivel regional;
superior;
Nivel scizut al inadaptatilor sociali;

redusa;
Imbatranirea populatiei;

Existenta unor familii care traiesc la
subzistentei datorita
veniturilor scazute sau inexistente;

limita

Depopularea satelor (spor natural
negativ, migrarea persoanelor tinere
spre mediul urban si strainatate);

Mentalitatea populatiei fata de
schimbare in general si reconversie
profesionala in special.

Infrastructura precara si lipsa
utilitatilor poate afecta negativ
interesul antreprenorial;
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Scaderea gradului de instructie
Existenta unor exemple de reusita a
scolara a populatiei tinere; cresterea
unor localnici cu initiativa;
somajului
randul tinerilor
Implicarea autoritatilor locale in absolventi;
problemele comunitat
si
deschidere
realizarea unor Cresterea ponderii ,,muncii la negru"
cu efecte negative asupra pietei
parteneriate;
muncii, economiei locale si
Elaborarea unei politici de atragere a asistentei sociale in perspectiva;
unui segment de ,,emigranti" prin
Cresterea delicventei;
turism;
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Iv.

STRATEGIE

Obiectivele de dezvoltare se pot rcaliza numai in conditiile rmei stategii care sa
stabileasca cu claritate altemativele de dezvoltare ale comrmei si, in firnctie de aceasta, sa se
stabileasca structura cursurilor de calificare.

Strategiile pe termen lung trebuie evaluate cu atentie mai ales cu privire la viitoarele
rezultate. Trebuie luat in vedere si fapful ca rezultatul real nu poare

fi

prevazut deoarece

situatiile neprevazrte pot si ele sa exercite o influenta importanta asupra lor.

Principiile strategiei de dezvoltare durabila

/

:

durabilitate- conditii mai brme de trai pentru populatia defavonzata precum si un
minim de conditii necesare pentru un trai decent sanatatea si bunastarea tuturor;

/

competitivitrte. permite dezvoltaea economiei proprii in context rcgional, national si
chiar international, pomovarea unui sector privat productiv si competitiv;

/

sprijin financiar- facilitarea accesului la o varietate de

surse financiare p€ntru a

satisface nevoile de investitii si dezvoltare;

r'

o buna rdministrrro- reactia eficienta si efectiva la problemele comunitarii prin
responsabilizalea autoritatilor locale si part€neriatul cu societntea civila

Obiectivele strategiei de dezvoltare durabila:
I

.

sa directioneze @muna sp,re dezvoltare economica cu scopul de a crea mai multe
locuri de munca;

2.

sa dezvolte un proces comun de organizare pentru a stabili prioritatile comunitatii,
strategia si actimile sale;

3.

sa sprijine autoritatile publice locale

in

prezentarea strategiilor financiare

si

de

investitii;

4.

sa determine eficientizarea managementr.rlui.

Strategia de dezwoltare durabila er,te carar/reriz la de cel putin saPte trasatud c€re se
recomanda managerilor de

la nivel local responsabili cu acest domeniu
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L
L
L

cele sapte caracteristi ale shategiei slrrrt: imagine asupra viitorului,

credtivitate,

flexibilitate, activitate, create wntnt actiune, orientate swe schimbare, orientdte spre castig
viabil.
Strategia de Dezvoltare [,ocala se adreseaza comunitatii locale, care si-a aratat interesul

L

pentru obiectivele prezentei strategii si pe care le sustinem, asa cum reiese din consultarea
prin chestionar a locuitorilor comunei.

L
Principalele obiective ale dezvoltarii durabile ale comunei Gomet-Cricovconstau in:

L
L
L

1. dezvoltarea infrastructurii de baza a comunei;
2. profectia mediului;
3. intarirea coeziunii sociale si reducerca saraciei;
4. regenerare rurala.
Formularea strategiei pomeste de la urmatoarele pcmise:

L

*
L

munca la standarde europene);

&
L

L
L

sa ridice

standrdul calitativ al desigului comunei, al constnrctiilor, serviciilor si al

imaginii in general;

tt
I

sa imbunatateasca conditiile de viata ale populatiei comunei (locuinte si locuri de

sa ofere oportunitati pentru interventia sectonrlui

privat in operatiunile comunei, fie

sub forma investitiilor dfuecte in proiecte imlate, fie sub forma parteneriatelor sau
consultarilor permanente intre parteneri;

a

sa permita

o anumita flexibilitare de adaptare la inevitabilele schimbri ce au loc in

comlllla De aceea procesul de planificare trebuie sa fie creativ, participativ si

L
I

L

anticipativ.

Confonn premiselor de formulae a sFategiei si a perspectivelor

&

dezvoltare a

comunei Gomet{ricov, conceptul sfafegic trebuie fonnulat as$el irrcat transprmerea sa intr-

L

un plan sEalegic sa asigure un ptrhet de actiuni care vor conduce la cresterea economica,
cresterea bazei de impozitare, creares de locuri de munca si imbunatatirea calitatii mediului

L

de viata al comtmitatii.

L

t
L

53

I Page

N15- mm"

"Planut de D@yott,re Leala

LocaliE,t€a

@mdQicov, Ju(tuiPRAHOVA

Conceptul stralegic de dezvoltare se traduce astfel print-o dezvoltare economica
datorata pozitiei geostrategice

a

comrmei, determinata de atragerea de firme/activitati

economice/investitii. In acest sens, trebuie urmale doua puncte prioritare: oesterea gradului

de atractivitate a comunei

(pril

imbunatatirea imaginii, a calitatii vietii, prin revitalizare

rurala) si facilitati de atragere a firmelor private (prin investitii in infrastnrctura, oferta de
terenuri si cladiri, servicii strategice, facilitati fiscale, etc.)

Avand in vedere ca o asezare rurala nu este un sistem inchis, iar realizarea celor cinci
obiective generale se htemeiaza pe aplicarea unui management care sa conduca la dezvoltare

si/sau rcgenerarc rural4 politicile, planificarea shategica rurala, precum

si

realizarea

programelor si proiectelor se vor face cu respectarea urmatoarelor principii:

D

dezvoltarea durabila astfel incat pe termen lung sa se produca schimbari majore de

cultura si atitudine in ceea ce priveste utilizarea resurselor de catre populatie si
operalorii de piaf4

D

intarirea capacitatii institutionale: prin management eficien! d€finiea serviciilor
publice in ftrport cu resursele financiare achrale, cu obiectivele dezvoltarii durabile,
precum si cu ceiltele populatiei;

F

twining

nral

privire

la

(retea/networ&) in scopul schimbului de informatii intre localitati cu

utilizarca celor mai bune practici

(in

manag,ementul

rurd

sau

managemenhrl de proiect);

F
)
F

realizarea programelor si proiectelor prin garteneriat public-privat;
realizarea acelor programe si proiecte pe carc sectonrl privat nu le poate realizq
integrarea politicilor atar pe orizontala" petrtru a se realiza un efect sinergic simultan

intre sectoare, cat si pe verticala, avand in vedere corelarea si integrarea politicilor
de dezvoltare a comunei cu politicile de dezvoltare ale judetului si ale regiunii din
care face parte;

)

managemenhrl resurselor, c€ presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice,

materiale, financiare si umane, prec,m si integrarca fluxtrrilor de resurse energetice
si materiale intr-un ciclu natural;

D

utilizarea mecanismelor de piara pentru a alinge tinta durabilitatii, rcspectiv emiterea
de reglementari pentru ecc.taxe si functionarea

utilitatilor publice in sistern de piata,

evaluarea investitiilor dupa criterii de mediu, h:area in considerae a problemelor de

mediu Ia intrrrnirca txrcetului local:
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descentralizarea managemenflrlui in sectonrl energetic;

design-ul durabil arhitectonic

in temeiul caruia se stabilesc reguli privitoare la

materialele de constructii, design-ul unei cladiri, bioclimatul, densitatea cladirilor

intr-un areal, orientarea spatiala a cladirilor, -structuri verzi" in juml cladirilor,
microclima! efi cienta energetica;

F

realizarea unui program sau proiect fara a afecta cultura unei comunitati, ori pentru a
recupera mostenir€a culturala a tmei comunitati si/sau traditiile intregii comunitati
locale;

D

interziceres multiplicarii serviciilor publice, daca acestea nu servesc unei nevoi
locale;

F

fixarea regulilor de utilizare rationala
dezvoltare

in

a terenurilor pentru toate proiectele

de

baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare

spafiala;

F
F
F

analiza capacitatii tehnice de executie;
evaluarea eficientei utilizarii resrrselor financiare si umane;

evaluarea viabilitatii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor
fiscale obtinute;

F
F
F

identificarea nevoilor comrmitatii locale si a prioritatilor acestei4
corespondenta intre lansarea unui program sau prciect si nevoile

commitatii;

evaluarea nevoilor comunitatilor sarace si a capacitatii municipaliratii de a asigura
accesul acestora la locuinta, locuri de munca si serviciile publice de baza;

F
F

protectia mediului;
realizarea unui program sau poiect in part€nerial cu sectorul pnva! ori realizarea

unui program sau proiect de cate sectorul privat, pentru a transfera costurile unei
investitii, daca exista oportunitarea de

D

a obtine

profituri viitoare;

asigurarea publicitatii infomratiilor cu impact

in investitii (informatii topografice,

informalii statisice privind economia locala si regional4 regulamentul de urbanism,
planul de urbaoism general si planurile de urbanism zonal).

Principiile de realizarr sau de reabilitare a unei zone de locuit pohivit planului de
urbanism general, conform Agendei Habitat de la Istanbul-1996, sunt:

planificarea unei intregi zone de locuit va

clediri .lF lmrrir (indirridrrale

fi

integrata astfel incat sa cuprinda

cnler+ive rrrtrivit s;<tprnrrlni de rlecion
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arhitectonic), cladiri cu destinatie comerciala, parcari, scoli si infrastructura
edilitara necesara pentru nevoile zilnice ale locuitorilor;

r' zona de locuit va contine o diversitate de cladiri;
r' in situatia in care in zona sunt cladiri istorice (din patrimoniul national
cultural), acestea vor fi reabilitate (fatada si interior), fara a afecta proiectul in
baza carfia s-a construit.

Il

nici un caz, aceste cladiri nu vor fi transformate

sau demolate;

/

zona de locuit va avea lm centru care combina functiunile comerciale, cu cele

civice, culturale si de agrernent;

/

znna va contine spatii deschise

in fonna de scuar, spatii de

verdeata sau

parcuri;

/

spatiile deschise vor avea un design cale sa incurqieze pruzetta locuitorilor si
pentru a intari relatiile in cadrul comunitatii sau comunitatilor din acea zona
functionala;

/

vor fi proiectate in mod generos spatiile pietonale si de circulatie cu bicicleta
Acestea vor

/

fi exclusive in sait-ul istoric al comunei;

tercnurile nafuiale - forestiere, cu vegetatie florala sau cu luciu de apa vor
pastrate pe cat posibil sau integrate in

r'

fi

prcuri;

comwritatile vor respecta regulile de oonservarc a resurselor si de reducere a
deseurilor;

/
r'

comunitatile vor utiliza in mod rational resursele de ap4
orientarea strazilor si plasamentul cladirilor vor contibui la cresterea eficientei
energetice.

OBIECTIW GENERALE
Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comrmei Gomet-Cricovsunt:

.!.

Asigurarea conditiilor pentru crearea lmor activitati rentabile

in

zootehnie,

agricultura in special cultura cireselor, visinilor si vitei de vie;

*

Protejarea m€diului prin cooformarca progresiva cu standatdele de mediu din
Uniunea Europeana pe care Romania va trebui sa le atiaga in totalitate;

.!.

Optimizarea sistemului de sanarate si protectie sociala in comunq
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Garantarea accesului neingradit al populatiei si al consumatorilor economici la

infrastructura (apa, canalizare, dishibutie gaze, cai de transport telefonie);

1.. Reabilitarea si modemizarea scolii conforrn standardelor europene;
..!. Luarea de masuri pentru excluderile sociale, a inlaturarii dezechilibrelor
sociale

si

cresterea

ratei de ocupare prin creerea de noi oportunitati

investitionale.

OBIE
1.

SPECIFICE

Agricultura si dezvoltare rurela

Agriculture

.

Prin utilizarea unor tehnici specifice agricole adaptate la normele eurcpene se urmareste
dezvoltarea durabila a agriculturii;

.

Dezvoltarea rmor ferrne zootehnice

si puncte de prelucrare si

colectare a resurselor

rezultate din domeniu care vor crea cresGri la veniturile bugetului local;

.

Sustinerea producatorilor de a forma asociatii pentru a beneficia de oportunitatile care
decurg din aceasta;

.
.

Crearea conditiilor necesare aplicarii irigatiilor pe terenurile arabile din cadnrl comrmei;

Profitabilizarea practicilor agricole pentru a facilita si prodrrtivitatea lucrarii aplicate pe
terenurilor agricole;

2.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Infrastructura si Mediu
Conservar€a si intletinerea mediului natural;

Constructia unui complex social pentru batranii comunei.
Constructie sediu primarie;
Amenajare parc in satul Coserele;
Amenajare parc in mtul Gomet-Cricov;

Dotari pentnr administrarea domeniului public

-

buldo-excavator;

Constnictie baza de tratament balnear la Dobmta in pdteneriat public-privat;
Amenajarea si dotarea rmui parc cu panouri fotovoltaice;
Constructie sala sport;
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Transport

L
L

r
.
r
.
r

Modemizarea drumurilor comunale si a ulitelor satesti;
Constructie santuri betonarfr'dala& in comuna;
Modemizarea sistemului rutier;
Realizarea de alei pietonale;

Construirea si reabilitarea podurilor si podetelor;

L
Utilitati

.
.
.
'
.

Realizarca retelei de alimentare cu apa potabilq

Lucrari de cadastru imobiliar intravilan, extravilan si reactualizare PUG;
Dotari ale centrului de interventie rapid4
Dotari ale administratiei locale;
Modemizarea reGlei de iluminat public prin utilizarea ledurilor si lampilor solare, la
corPurile de illminat;

.
.
.
.
i

Realizarea retelei de gaz metan;
Lucrari de reabilitare a retelei de iluminat public in comunq,
Montarca unui post de transformare electrica;

Realizarea retelei de canalizare si a statiei de epurare si tratare a apelor reziduale;
Respectarea regulilor de folosire durabila a terenurilor

din comuna conform planului de

urbanism general, ca instrument de planificare spatiala;

Sanatate

.

Dezvoltarea infrastnrcturii de sanatate pentru a putea raspunde oricand cetaGnilor care au
nevoie de serviciile medicale in cazwi de urgenl4,

r
I

Conskuctie ba.q tmtatngrl balnear la Dobrota, in parteneriat public-privat;
Constructie si dotare centnr de recuperare medicala in parteneriat public-privat;
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Educarea populatiei cu privire la accesarea serviciilor de sanatate la o perioada regulata de

timp pentru prevenirea situatiilor de urgenta prin sustinerea si promovarca modului de
viata sanatos;

Mediu
Lucrari de regularizare a albiei raurilor si paraurilor si aparari de maluri;
Crearea sistemelor specifice de management al deseurilor;

Informarea locuitorilor comunei asupra consecintelor produse de deversarea apelor uzate

in locuri neamenaj ate;

calitatii mediului pentru

preinampina consecintele negative asupm lui;

a

Conserva.r,ea

a

Folosire cu masura

I

lndeprtarea deseurilor de pe domeniul public;

a

Educarea populatiei din comrma pentru colectarea selectiva a deseurilor;

a

Prevenirea alunecarilor de teren prin impadrnirea tercnurilor nerentabile;

a resurselor de

a

apq

3. Economie

.

Stimularea persoanelor care nu $mt incadrate in activitate prin crearea rmor programe de
ocuparc a posturilor in comrmq

.
.
.

Organizarea industriei durabile care sa nu deteriorcze mediul;
Economia productiva de venit la bugetul local;

Dezvoltarca afacerilor prin erearea unor locatii specifice

si

promovarea produselor

industriale si a serviciilor pe piara intern4

Comert si Servicii
Marirea numarului de intreprinderi mici si mijlocii pentru a oferii populaliei zonei o gama
r'*t mai largr de setricii;
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Mediu de afaceri
ra

Dezvoltarea serviciilor si activitatilor productive din comuna de calre inheprinzatorilor
local i

4.

.
.
.
.
I
r

Turism
Sustinerea actiunilor locale prin masuri eficiente de marketing;

Constructia rmui complex agroturistic in comuna
Practicarea tmor produse variate turiSice;

Reabilitarea si conservarea capitalului turisic;
Crearea parteneriatului public-privat in turism;

Dezvoltarea actiunilor de monitorizarc si control in turism;

5. Educatie si

cultura

Invatametrt

.
r
'
r
.

Reabilitare, modemizare, dotarea cu mobilier a scolilor si a gradinitelor din comuna;

Constuctie scoala cu pmgram tip ,,after school";
Reabilitare si modernizare Scoala Gimanaziala Gomet-Cricov;
Amenajarca si dotarea cenhe de joaca si recreere pentru copiii commei;

Accesul liber la sistemul educarional perfomant, flexibil si adap{at conditiilor din mediul
rural;

.

Modemizarea caminelor culhrrale din comuna, Coserele si Dobrota, si dotarea lor
coresprmzatoare;

r
r
r
r

Sustinerea permanenta a calitatii procesului de invalamant;

Formarea continua a cetatenilor comrmei prin cursuri de perfectionare;
Crearea unei baze materiale capabile sa satisfaca nevoile legate de actul educational;

Indrumarea scolarilor pentnr formarea pmfesionala;
60
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Cultura

.
.

Impartasirea obiceir.rilor si traditiilor generatiilor viitoare;

Modemizarea caminelor culturale din comuna, Cosercle

si Dobrota, si

dotarea lor

corespunzatoare;

6. Resune Umane

Populatia

.
.

Crearea de conditii famililor tinere care doresc sa locuiasca in comuna;

Aplicarea unui mmagement coreq)rmzator administrarii fortei de munca.

Piata muncii
a

Crearea

uui

numar suficient de locuri de munca care sa acoperc lm

nurur variat

domenii de activitate pentru salisfacerea nevoilor de trai;
Sprijinirea persoanelor care se afla in somaj pentru a-si gasi un loc de munca.
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CONSIDERATII GEI\ERALE
Planul I-ocal de Actirme @LA) este un instnrnent de planificare si implementare si

contine rm set de politici pe domenii de activitate ce se vor aplica intr-un termen determinat in
scopul realizarii obiectivelor generale fixate intr-o strategie. Termenul de realizare a planului

local de actirme trebuie sa corespunda termenului de lG20 de ani, fixat pentru realizarea
Strategiei Locale de Dezvoltare tlurabila (SLDD).
Planul de actirme este procesul participativ de dezlrollare a unui plan relativ scurt, care

utilizrazz resrrse disponibile pentru a atinge obiective limilate, de obicei intr-o zona bine
definita
Periodic, PLA va

fi

revizuit, astfel incat tintele fixale sa tina cont de evolutia

macroeconomica la nivel national, starca economiei la nivel regional si local, precum si de

opiniile comrmitatii locale cu privire la implementarea lui. Cu cat revizuirea se face la
intervale mai scurte, cu atat marja de eroare in privinta evaluarii resurselor la un prroiect este

L

mai mica, avand in vedere c4 pe masura ce se inainteaza in timp, variabilele economice ce
trebuie luate in calcul la o prognoza economica se multiplica

Planul [oca] de Actiune pentru implerrentarea Strategiei Locale de Dezvoltare

L

Durabila a comrmei Gomet{ricov, reprezinta rm pachet de masuri si proiecte n€cesar€
schimbarii comunitatii locale pentrt atingerea unor pararnetrii specifici societalii modeme,

L

astfel ca durabilifatea sa devina punctul forte al acesteia

Dimensiunile dezvoltarii actuale economice, sociale, de mediu si tehnologice au fost

arnlizate in cadrul procesului de analiza-diagnostic din cadrul stratqre de dezvoltare, iar
tintele-obiective strategice au fost creionate, fixandu-se cateva r€p€rr ca referinte pentru
dezvoltarile ulterioare.

'?lanul l,ocal de Actiune", prczinta principalele masuri si proiecte neo6&B fazei
planificare si implementare a dezvoltarii durabile, as$el: in procesul de dezvoltare sa poata

de

fi

evaluat continuu complexitdea factoritor SEMT (social-economic-mediu-tehnologrc) prin
indicatorii de dezvoltae durabila (dimensiuni ale durabilitatii) selectionati ca relevanti pentru

comuna Gomet-Cricov. Utilitatea

mui plan de actiune
62
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complexitatea actiunilor ce trebuie executate pentru atfutrerea obiectivel,or sfategice definite

in Strategia de Dezvoltare Drabila a comunei.
Pentru a realiza un ma[agerrent unitar srmt necesarc 3 faze distincte astGl incat
procesele necesare atingerii obiectivelor sa poata

l. Planul

fi bine coordonale:

de dezvoltare al Planului l,ocal de Actiune (planificare activitatilor);

2. Planul de executare al Planului local de Actiune (implementarea activitatilor);
3. Planul de monitorizarc aI Planului

hcal

de Actiune (evaluarea activitatilor).

Pentru a asigura o dezvoltare coerenta a comrmei Gomet-Cricov, srportul necesar
trebuie sa fie asigurat de cate:
1

.

Admhistratia

t

cala (primaria) si Consiliului Local, care trebuie sa-si replanifice

dezvoltarea institutionala pentru acordarea unui suport logistic complex necesar
Planului [,ocal de Actiune;

L

2.

prin atitudine si participare activa;

L

3.

L

Mediul de afaceri - firme si institutii finantatoare, drept suport financiar si logistic
(informatii si tehnologii modeme).

L

L

Comunitatea locala - cetateni si organizatii, actorii principali ai dezvoltarii locale,

2.

PRINCIPI SI CONDITII
Pentru realizaea Planului

Iocal de Actiure, primria comrrei Cornet{ricov,

ca

autoritate publica locala Eebuie sa-si intareasca capacitstea institrnionala la toate nivelele de

L

decizie si executie, ac€asta presupure atagerea si firrnizarea de resrnse finarrciare suficiente si

mobilizarea resurselor umane, identificarea celor mai eficiente nrecanisme de comunicare, dar

L

si analizarea cadrului administrativ de alocare a respwbilitatilor.

Remlvarea problemelor curente, cal si a celor de ce vor apare in viitor depinde in

L
l

L

foarte mare masura de gmdul de competenta al conducerii administratiei publicr locale.

Materializarea capacitatii insitutionale este un proc€s de duraa in care administsztia
publica trebuie sa actioneze pentru schimbarea radicala a atitudinii fiurctionamlui public fata

L

de accesul cetatenilor la activitatea adminishatiei.
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In acest sens o principala proocupare a primiliei comunei Gomet{ricov a fost de

I

armonizare a procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene.

Ia ceea ce priveste relatia cu ceta:teanul, primaria comunei a demaral rm amplu proces
de consultare a opiniei cetetenilor, cu

3.

privire la obiectivele strategice dilr piocd.a 2014-2020-

OBIECTIVE GENERALE
Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Gomet-Cricov sunt:

r'

Asigurarea

rccsului neingradit la infrastructura (apa distributie

gaze si canalizare) a

h.*uror locuitorilor si al constrmatorilor economici din comuna;

r'

Reabilitarea si modernizarea in codormitate cu necesitaile si standarde euopene a

scolii;

r'
r'

Optimizarca si dezvoltarea infrastructurii de transpor! telecomunicatii si energie;
Protejarea mediului prin conformarea progresiva cu standardele de mediu din Uniunea
Europeana pe cae Rornania va tr,ebui sa le athga in totalftafe;

L

/

Garanlara conditiilor pentnr cr€area unor activitati reatabite

/

Combaterea excluderii

si dezechilibrelor sociale prin

in

zoorchnie si

crearea de noi oportunitati

invesitionale.

L
I

L

4. CONSOLIDAREA CAPACITATII INSTITUTONALE A PRIMARIEI

Conditiile car€ stau la baza unei dezvoltari social - economice rapide smt sustinerea si
participarea activa, respectarea legilor si onorar€a obligatiilor primariei comrmei, precum si

implicaea cetatenilor la luarea deciziilor in ceea ce priveste rczolvarea propriilor probleme.
Primari4 fiind o interfata intre cetatean si institutiile statului, trebuie

dezvolte

tm sisiem de

administrare Mzzt

p

sa elaboreze si sa

promovarca autorrcmiei locale reale si

consolidarea cadrului institutional.

Activilalea publica locala

F

vtfi

orientolo spre:

Sprijinirea dezvoltarii comunitatii in scopul rezolvarii tuturor problernelor comunei;
64
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Sustinerea dezvoltarii infrastructudi prioritare pentru comunitate (aprovizionarea cu
apa, gaze naturale, energie electrica, etc.);

F

L

Sporirea responsabilitatii persoanelor

cu fimctii de

limitelor stabilite de cheltuieli si utilizarea neeconomica

F
)

raspundere pentru depasirea
a

alocatiilor bugetare;

Controlarea stricta a bugetului local si distribuirea lui in mod eficient;

Ajustarea in continuare a cheltuielilor bugetare la posibilitatile reale de acumulare a

veniturilor la buget.
Efrcientizarea gationatii m$laacelor publice, prin:

F

Organizarea de licitarii pentu achizitionarea de marfuri, lucrari

si servicii

pentru

necesitatile institutiilor bugetare din banii publici;

F

Reducerea cresterii volurnului de cheltuieli, inclusiv prin reducerea numarului de
personal angajat in institutiile bugetare, acolo unde este cazul;

)

Reevaluarea inhegutui sistern de servicii
sfera

pblice si tansmiterea rmor activitati

catre

privata

C o ns o I idar ea ftnante lo r p ubl ic e :

F

Asigurarea cu surse financiare a masurilor pentru satisfacerea necesitatilor socialeconomice si culturale ale populatiei, pentru dezvoltarea comunei;

)

Intreprinderea unor masuri corrcrete pentru acumularea venitr:rilor proprii si
mentinerea echilibrului bugetaq

)
)
S tab

)
)

Constituirea de fonduri extrabqetare pentru sustinerea unor programe de interes local;
Sustinerea

dezvoltaii antreprenoriahrlui

ca motor de crestere a economiei de piala.

ilbe a si promovwtea
Sprijinirea orgmizaliilor nonguvemamentale;
Participarea

la proiecte investitionale comune cu sectorul economic in domeniile

social, cultural si de mediuConsolidarea managsvrentului administratiei puHice locale consta in:
a. Dezvoltarea

F

melagementul rcsurselor umane

Preocuparea primariei comunie Gomet-Cricovpentru pregatirea continua a

publici pe dorneniile prioritare dezvoltarii comunei.
b. Ilezvoltarea nivelului de pregatire profesionala
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Stabilirea necesitatilor si oportunitatilor de instruire;
Corelarea necesitatilor cu potentialul uman exisGn!

Stabilirea unui sistern de training adecvat.

c. tr'olosiree eficiente a resursel,or umane

>

Stabilfu€a rcgulamentului de organizare si fimctiooare a personalului si a regulamentului
de ordine interioara;

D

Personalul trebtrie sa lucreze in domedi de activitare bire definite.

d. Crestenea rcsponsebilitetii si e independentei profesionele

)
)
>
F

Responsabilit"te finctionarilor publici in conforrnitate cu prevederile legale;
Constientizarca importantei activitatii fiecarui angqiag
Transparenta firncfionarii sistemului institutional pentru fiecae angaja!

Acordarea de stimulente financiare in fimctie de eficienta si competivitatea activitatilor
depuse.

e. Schimbrreo de fond a

)
>
F
F
)

reportului dintre edministratie si cetatean

Serviciul public trebuie sa fie orientat in folosul cetateanului;
Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntati cetatenii si agentii economici;
lntarirea si extinderea cadrului de perticipare a societatii civile la procesul decizional;
Crearea unei strafegii de comturicare operativa cu cetatenii;

tmplementarca unui sistem de management al calitatri.

f. Reglizerci unui sisterr de monitorizare

r c.litatii serriciilor publice

F
)

Administrarea eficienta a banilor prblici;

D

Cheltuirea eficienta a veniturilor.

Dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte si programe cu finantare nerambursabila;

g. Dezvolterce menegementul

)
)

informatiilor

Corclarea si integrarea bazelor de date din institutie;
Analizarea nevoilor in domeniul software.
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AL(rcARE,FTNAI\CIARA

Oricat de interesanta si de novatoare este realizarea unui proiec! un manager este
interesal, in cele din urma, de aspectele financiare ale proiechrlui in care se implica Din acest

motiv, trebuie acordata toata atentia documentelor referitoare la aspectele financiare ale
proiectnlui prezollrt:rte prin intermediul snrdiului de fezabilitate si proiectr.rlui tehnic (evolutia
estimata a veniturilor si cheltuielilor pentru urmaloarea perioada de timp - de regula unnatorii

cativa ani, indicatori de rentabilitate etc.).

Un element cheie al oricarui proiect

il

reprezinta modul de satisfacere al nevoilor

comunitatii locale.

Volumul cheltuielilor trebuie prcvizionat cu atentie si monitorizat pe tot parcursul

in

derularii proiectului. Cheltuielile p€ care urmezrzz sa se efectueze

vederea realizarii

proiectului nu vor avea o structura orrogena si, din ace$ motiv, trebuie sa se faca distinctia
intre diferitele destinatii ale resurselor de care dispune primaria
O prima distinctie importanta este cea dintre cheltuielile initiale
pentru a pune in miscare noul proiect

-

si cele aferente

-

rr.alizaii effective

care vor

fi

efectuate

a proiectului.

Primele trebuie efectuate de regula o singura dafa, in pedoada initiala Cea de-a doua
categorie de cheltuieli va avea rm nivel mai stabil in timp, dar este si mai indepartata in timp
fata de morrentul intocmirii studiului de fezabilitate si/sau proiectului tehnic.

Ese foate important sa existe un grafic al celor doua categorii

&

cheltuieli si sa

se

detemrine cu precizie momentul in care proiectul sa se realizeze.

Ia cazul in carc acest moment €ste mai indepartat in realitate decat s-a presupus initial,

s-ar putea ca rentatilitatea proiectului sa nu mai

fie cea scontata. Atunci cand se

previziomza cheltuielile cu activitatea curenta, va f€bui sa se determine si marimea
resurselor necesare.

Un volum prea marc va tire resurse imobilizafe in mod inutil, in timp ce un volum
prea redus cresaza riscul rmor intreruperi fortate ale tealizarli proiectului. Va trebui sa se
poata

justifica nivelul pentru cae s-a optat.
Datele referitoare la veniturile si cheltuielile previzionate vor da o imagine asupra

re[tabilitatii proiectului. In aprecierea acestei rentabilitati este bine sa se evalwze cum vor
arata rezultatele in cazul in care apar evenimente neprevazute.

De acm, s-a stabilit ca planificarea strategica din

ptrct

de vedere finmciar este greu

de realizat datorita schimbarilor legislatiei. Din aceeasi cauza, bugetr.rl local pe urmarorii 6 ani

nu se poate exprima exact.
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Repartizarea veniturilor arata gradul mare de dependenta fara de bugetul de stat si
necesitatea alocarii

mor sume qrrc sa permita macar asigurarea unui buget minim

functionare.

L
L
L
L
L
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DESCRIEREA PARTENERIATUL{II IN PROCEST]L DE

In confomritate cu prircipiul european

d

parteneriatului, in proccsul de elaborare a

PND 2014-2020, pe langa autoritatile publice trebuie consultati si parteneri neguvernamentali
reprezentativi: organisme regionale, sindicate, patronate, hstitutii de cercetare si invatamant

superior, organizatii neguvernamentale etc. Consultarile parteneriale au loc

in

cadrul

structurilor parteneriale constituite pentm elaborarea PND privind elaborarea in parteneriat a
Planului National de Dezvoltare.

Documentele Consultaive pentru PND 201+2020 se dezbat si se avizeaza in cadrul

Comitetului Interinstitutiond pentru ehbonrcr PND (CIP), structrrra parteneriala la
nivel national formata

din

Ia nivel de

&izie

ai miniserelor, altor institutii

publice centrale, Agentiilor penau Dezvolta€ Regionala (ADR), institselor de cercetare si

institutiilor de invatanrant srperior, precurn si din rcprezentanti ai parlenerilor economici si
sociali.

Informarea

si

promovarea privind Planul National de Dezvoltare

si

Fondurile

Structurale si de Coeziune (inclusiv diseminarea informaliei pe Intem€*) a reprczentat de
asemenea o componeota furdamentala in cadrul procesului de elaborarc a PND 201+2020.

Structure parteneriatelor
Complementeritrte: rctirmile comrmitare trebuie sa fie complementare sau sa contibuie la
operatiunile nationale corespondente.

Partenerirh actiunile Comunitae trebuie realizafe printr-o

stransa consultae

inte Comisie

si Statele Membre, impreuna cu autoritati si organisme numite de Statele Membre, cum ar fi
autoritati regionale si locale, parteneri economici si sociali. Parten€riatul trebuie sa acopere
pregatirea, finantarea, monitorizarea si evaluarea asistentei finarrciare. Statele Membre trebuie
sa asigure asocierea

prtenerilor relevanti Ia diferite stadii ale progmmmii.

Subsidieritete: fondurile nu sunt direct alocate proiectelor alese de Comisie. Principalele

prioritati ale programului de dezvoltare sunt definite de autoritati nationaldregionale in
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cooperarc cu Comisia, dar alegerea proiectelor si managemennrl lor sunt zub responsabilitatea
exclusiva a autoritatilor nationale si regionale.

Aditionalitete - Ajutoml Comunitar nu poate inlocui cheltuieli publice sau altele echivalente

ale Statelor Membre. Bugetele Programului pot include atar fonduri UE cat si fonduri
nationale din surse publice sau private.

Compatibilitate

L

-

Operatirmile finantate de fonduri trebuie sa

fie in

conformitate cu

prevederile Tratanrlui UE, precum si cu politicile si actiunile UE, inclusiv regulile privind
concurenta" achizitiile publice, protectia mediului, eliminarea inegalitatilor, promovarea
egalitatii intre barbati si femei.

Multianoelitrte:

-

Actiunea comuna

implementala pe

o

baza multianuala pintr-rm proces

finantare bazat

6,

a Comunitatii si

Statelor Membre trebuie sa fie

&

organizare,

luae de decizii

si

formularea de sn-ategii integrate si coerente multi-anuale si definirca de

obiective concrete.

Concentnre: - Fondurile sunt corrcentmte pe cateva obiective prioritare; de fap! o mare
parte a c€stora acopera un numa limitat de zone, care au nevoie de sprijin pentru &zvoltarea

lor, iar rcsursele ramase sunt dedicate anumitor grupuri sociale care se confrunta cu dificultati
in toata Uniunea Europeana, fara a satisface criterii geografice speciale.
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I
PORTOI'OLIUL DE PROIECTE

1. DRUMURICOMUNALE
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1

2

Regiunea
Titlul proiectului

MT]NTENIA
Modernizerea si extindcrea drumurilor locele

REGIT JNEA SUD

ulitelor satesti
Prehova

in

si

a

comuna Gornet{ric',ov' judetul

-

Asfaltare

-

Asfaltere si nodernizsre drumuri de
irteres local-etepe 2
Asfelterc si modetnizare stnda Paizeni

-

si modemizerc dmmuri

de

interes local

satul Dobrota
3

4.

Domeniul
acoperit de
proiect
Localizarea proiectului

6

Durata proiechrlui
Grupurile/Zonele tinta

7

Institutia responsabila cu

5

8

implementarea proiectului
Coordonatele de contact
ale
beneficianrlui
proiectului

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT

JUDETUL:

PRAHOVA
LOCALITATEA: GORNET-CRICOV

I-6ANI
- locuitorii comunei Gornet-Cricov;
- participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna;
- potentialii investitori;
- CONSILIUL LOCAL

LOCALITATE:

GORNET{RICOV

JUDET:
COD POSTAL:
TELEFON:

PRAHOVA
1o7290

0244440.649
0244 1,t0.il9

FAX:
DESCRIEREA PROIECTULUI
I

Obiectivele proiectului

Asigurarea accesului neingradit al
locuitorilor, turistilor si consumatorilor
economici la infrastructura &b^72.
Modemizarea dnnnrnilor comrmale si a
ulitelor satesti vor avea efecte benefice
asupra dezvoltarii economice viitoare a
comunei prin conectarea diferitelor zone la
drumurile locale, imbtmatatirea legaturilor
nrtiere cu comunele invecinate si cu satele
componente.
Va deveni o zona de interes alat pentru

investitori cat

si

tranziteazz comuna
71
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consolidarea retelei de

drumuri locale;

la locuri de munc4
servicii medicale, educatie, cultur4

Accesul populatiei
recreere;

Consolidarca terenurilor afectate

de

ahmecari;

Fluidizarea hansportului de marfrri cu
impact direct asupra dezvoltarii economice
teritoriale echilibrate.
Principalele activitati din Elaborarea proiecnrlui Gbnic
proiect
Apmbarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiechrlui: Proiectul este cuprins ca obiectiv
Strategia de
pe
perioada
nevoi indentificate in Dezvoltare Locala
2015-2020.
Regiune/tocalitare
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comrma lor.

3.

in

4

STADIUL PROIECTULUI
Executie
PT-in faza de autorizare
PT-tn faza de a*oizzre

Stadiul pregatirii
proiectului

t.

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR

1.

6.060.566

Coshrl total al proiectului
estimativ,
EIIRO (fa:a TVA)

484.476
72.071

Sursa de finantare

Foarte
important

88%

lmportant

8o/o

Fonduri europene
Contributie locala

Oarecare

Putin

Lipsit de

importanta

important

importanta

1o/o

o%

ooh

?2
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NS/NR

3o/o

'Planul de Dqvothre Locab ml

5

-

m2O" Locali',,€a @met-Cticoy, JudeArt PRAHOVA

2. ALIMENTAREACUAPA
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

l.
2.
3

4.
5

6
7
8

Regiunea
Titlul proiectului

REGII.]NEA SUD MUNTERalizarea retelei de alir
Gornet-Cricov udetul Pr

Domeniul
acoperit de INFRASTRUCTT]RA ALII
proiect
Localizarea proiechrlui
JUDETUL: PRAHOV
LOCALITATEA: GORNI
Durata proiectului
I-6ANI
Grupurile./Zonele tinta
- locuitorii comurci Gornel
investitori
Institutia responsabila cu
- CONSILITJL LOCAI
implementarea proiechrlui
Coordonatele de contact LOCALITATE:
beneficiarului JUDET:
proiectului
COD POSTAL:
TELEFON:

ale

FAX:

Tulect

pr*u=*t

GORNET-CRICOV
PRAHOVA
t07290
0244440.649
0244440.649

DESCRIEREA PROIECTULUI

I

Obiectivele proiectului

-

si

Acoperirea necesamlui
satisfacerea
cerintelor de ap ale populatiei;
Utilizarca eficienta a resurselor de apa;
Asigurarea serviciilor de apa la tarife
accesibile;
Asigurarea calitatii corespunzatoare a apei
potabile in toafa comuna.
imbunatatirea conditiilor de
a
populatiei comunei;
reducerea poluarii;
reducerea factorilor
pentru
sanatatea populatiei;
atragerea de investitori;
dezvoltarea de locuri de munca;
reducerea riscului inundalilor .rsupra
suprafetelor agricole si localitatilor;
diminuarea riscurilor provocate de catre
seceta prin crearea si utilizarea sistemului
de irigatii;
diminuarea fenomenelor de eroziture si
degmdare a terenurilor.
Elaborarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectul ui
Pregatirca si deprmerea cererii de finantare
Contractarea proiectului

-

2.

Rezultatele obtinute

viata

de risc

J

Principalele activitati din
proiect

73
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I

Organizarea licitatiilor
Monitorizarc, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia
nevoi indentificate in Dezvoltare Locala pe perioada 2015-2020.

4

Regime/Localitate

de

Majoritatea locuitorilor srmt de acord cu implementarea
ui in comuna lor.

STADIUL PROIECTULUI
Stadiul pregatirii
proiectului

1

Infiintate prsiecg realizat 100%

Executat

Bxtindere retea 2007-201 0

COSTT]L PROIECTT]LUI SI PLANUL FINANCIAR
Costul total al proiectului
estimativ,
LEI (fara TVA)

1.224.224
1.088.843

1

Fonduri europene
Contributie locala

Sursa de finantare

pteconizata

Foarte
important

91Yo

lmportant

4o/o

Oarecare

Putin

Lipsit de

importanta

impodant

importanta

3o/o

10h

1Yo
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3. RETEA DE CAI\ALIZARE SI STATIE DE

EPURARE

PRAHOVA

SI TRATARE A

APELOR R.EZIDUALE
INFORMATtr GENERALE DESPRE PROIECT
I
2.

3

4

Regiunea
Titlul proiectului

Domeniul
acoperit de
proiect
l.ocalizarea pmiectului

6

Durata proiectului
Grupurile/Zonele tinta

7

Institutia responsabila cu

5

8

implementarea proiectul ui
Coordonatele de contact
beneficiarului
proiectului

ale

REGIUNEA SUDMI]NTENIA
Rcalizere retea publice de canalizare r rpclor uzate
mctrejere si strtic de epurare in comunr GornetCrfurv, iudetul Prrhsva
INFRASTRUCTURA CANALIZARE

JUDETUL:

PRAHOVA

LOCALITATEA: GORNET-CRICOV
16ANI
- locuitorii comunei Gomet-Cricov;
- potentialii investitori;
- CONSILIUL LOCAL

LOCAI-ITATE:

GORNET-CRICOV
PRAHOVA
107290
0244440.649
0244440.@9

JUDET:
COD POSTAL:
TEI-EFON:
FAX:

DESCRIEREA PROIECTULTI
1

Obiectivele proiectului

Realizarea retelei de canalizare

va

la reducerea impactului asupra
calitatii factorilor de mediu datorat
deficientelor in cadrul sistemului de
conduce

colectare si epurare a apelor uzate
menajere la nivelul localitatii. Realizarea
statiei de epurare si tratare a apelor
reziduale reprezinta un lucru primordial in
dezvoltarea societatii actuale, localita:tea se
va integra astfel in limitele de poluare
admise de Uniunea Eumpean4 prinicipalii
beneficiari fiind locuitorii aceste zone. Se

va imbunatati calitatea vietii si vor fi
diminuati factorii cu un grad ridicat de risc
pentru sanafatea populatiei.
Znra va deveni mai atractiva pentru

investitori, iar activitatea ac€stora va
genera venituri zuplimentare la bugetul
local. Proiectul va avea un impact social si
economic direct asupm comunitatii, prin
existenta urx)r resurse frnanciare pentru
finantarea si dezvoltarea unor activitati in
domeniul sanatatii, invatamantului,
75
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L
L

-

Rezultatele obtinute

2.

L

-

accesul populatiei la infrastuctura edilitara;
scaderea factorilor de risc pentru sanatatea

populatiei;

imbunatatirea conditiilor

de viata a

populatiei comrmei;
scaderea factonrlui de poluare;
reducerea efuelor unor dscuri naturale,
cum ar fi inundxiile;
atragerea de investitori;
dezvoltarea de locuri de munca
Principalele activitati din Elaborarea proiectului tehnic
proiect
Aprobarea inceperii proiectului
Prcgatilea si depunerca cercrii de finantare
Contractarea proiecfu lui
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv
Strategia de
nevoi indentificate in Dezvoltare Locala pe perioada 2015-2020.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor srmt de acord cu implementarea
proiechrlui in comuna lor.

-

L

-

L
J.

L

L
L

culturii.

in

4

STADIUL PROIECTULUI
Stadiul prcgatirii
proiecnrlui

1

SF
SF

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR
1

Costul total al proiectului
estimativ,
EURO (faraTVA)

1.006.352

Sursa de finantare

Fonduri europene
Contributie locala

preconizata

Foarte
lmportant
important

82o/"

11o/o

Oarecare

Putin

Lipsit de

importanta

important

importanta

3%o

104

1o/o
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4. RETEADEGAZ
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1

2

J.
4

Regiunea
Titlul proiecnrlui

Domeniul
acoperit de
proiect
Localizarea proiectului

6

Durata proiectului
Grupurile/Zonele tinta

7.

Institutia responsabila cu

5

8

implementarea proiectului
Coordonatele de contact
beneficiarului
proiecttrlui

ale

REGIUNEA ST'D MUNTENIA
Realizeree retelei de rlimentrre cu grze naturale in
comure Gomet-Cricov, judetul Prehova
INFRASTRUCTURA - GAZ

JUDETUL:

PRAHOVA
LOCAIITATEA: GORNET.CRICOV

I-6ANI
- locuitorii comrmei Gomet-Cricov;
- potentialii investitori;
- CONSILIUL LOCAL

LOCALITATE:

GORNET-CRICOV
PRAHOVA

JUDET:
COD POSTAL:
TELEFON:
FAX:

107290

0244440.&9
0244440.649

DESCRIEREA PROIECTULUI

I

Obiectivele proiectului

Realizarea retelei de alimentare cu gaz

metan

va

avea

ca efect reducerea

substantiala a costurilor de transport,
precum si a cheltuielior de zubzistenta a
locuitorilor comrmei. Se vor eficientiza

activitatile gospodaresti si cele

de

productie desfasurate pe raza localitatii si

se va oferi astfel un grad ridicat

2

Rezultatele obtinute

-

imbunatatirea conditiilor

de viata a

populatiei comunei;
scaderea factorului de polure;
atragerea de investitori;
&zvoltaea de locuri & mrmcaPrirrcipalele activitati din Elaboraea studiului & fczabilftae
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiechrl ui
Pregatirea si deprmerea cererii de finantare
Contractarea p,roiectului
Organizarea licitariilor
Monitorizae. evaluae, cotrtsol

-

J

de

civilizatie pentru cetatenii comunei. Se va
facilita astfel si accesul populatiei la
centralele termice.
accesul populaliei la infrashrcttna edilitarq,
scaderea factorilor de risc pentru sanatatea
populatiei;
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Auditul proiectului

Justificarea proiechrlui: Proiechrl este cuprins ca obiectiv in Strategia
nevoi indentificate in Dezvoltare Locala pe perioada 2015-2020.

4

Regirme/t ocalitate

de

Majoritatea locuitorilor srmt de acord cu implementarea
proiecfului in comuna lor.

STADIUL PROIECTULUI
Stadiul pregatfuii
proiectului

1.

SF

PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR
1

Costul total al proiectului
estimativ,
EURO (faraTVA)
Fonduri europene
Contributie locala

Sursa de finantare
pte,c,ontzala

Foarte
important

8Oo/o

lmportant

1Oo/o

Oarecare

Putin

Lipsit de

importanta

importar*

importanta

10h

5o/o

406

I

L
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5. MODERMZARE SISTEMRUTIER
INFORMATI GENERALE DESPRE PROIECT

l.
2.
J.

4
5

6

7
8.

Regirmea
Titlul proiectului

REGIUNEA ST]D MI]NTENIA
Moderrrizare si intretinere sfutem
Gornet-Cricov, judetul Prahova

rutier,

comun&

Domeniul
acoperit de INFRASTRUCTURA RUTIERA
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL: PRAHOVA
LOCALITATEA: GORNET-CRICOV
Durata proiechrlui
I-6ANI
GrupurildZonele tinta
- locuitorii comunei Gornet-Cricov;
- participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna;
- potentialii investitori;
Institutia responsabila cu .
CONSILruL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
GORNET-CRICOV
beneficiarului JUDET:
PRAHOVA
proiectului
107290
COD POSTAL:
TELEFON:
0244440.649
FAX:
0244440.@9

ale

DESCRIEREA PROIECTULUI
1

2

Obiectivele proiectului

Rezultatele obtinute

Asigurarea
locuitorilor,
economtcl
asigurarea

-

accesului neingradit al
turistilor si consumatorilor
la infrastructum de baza si

conditiilor

la

europene.

modemizarea sistemului rutier;

a
imbunatatirea conditiilor de viata
populatiei comrmei;
revigorarea mediului comuneil
crcarea de noi locuri de mtmcq
Principalele activitati din Elaborarea studiului de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperi i proiecnrlui
Pregatirea si depunerea cererii de finaatare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Strategia de
Justificarea proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv
pe
perioada
2015-2020.
Dezvoltare
l,ocala
indentifrcate
in
nevoi
Majoritatea locuitorilor srmt de acord cu implementarea
RegiuneA,ocalitate
pmiectului in comuna lor.

-

3.

4

standarde

in
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STADIUL PROIECTULUI
I

pregatirii
Stadiul
proiectului
COSTUL PROIECTULTJI SI PLANUL FINANCIAR

I

Costul total al proiecrului
estimativ,
EURO (fara TVA)
Fonduri europene
Contributie locala

Sursa de finantare

ptecnnizala

Foarte
important

78o/o

lmportant

12o/o

Oarecare

Putin

Lipsit de

importanta

importart

importanta

SYo

3Yo

1o/o

80

I Page

NS/NR

1o/o

L
"Ptanul de DezvotE/re Lor,,,a

6.

m15- NN"

Lof,;alitaf€€

@m€'-Cricw, JUdA PfuAHOVA

IX)TAREA CU MOBILIER A SCOLIII)R SI GRADIMTELOR
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

1

2.

Regiunea
Titlul proiectului

REGIUNEA SUD MLTNTENIA

Achizitie mobilier si material didactic in vederea
imbunatatirii conditiil,or de invatemant la nivelul
comunei Gornet-C ricov, judetul Prahova

- Reabilitare si modernizere scoala
gimnaziala Gornet-Criov
Constructie scoala cu prognm tip after
school
Dotaree cu mobilier si materid didactic
e scolilor si gadinitelor din comuna

J

4
5

6.

Domeniul
acoperit de
proiect
tocalizarea proiectului

JUDETUL:

Durata proiectului
Grupurile/Zonele tinta

I-6ANI
viitorii si actualii scolari

SERVICI PUBLICE . INVATAMANT
PRAHOVA
LOCALITATEA: GORNET-CRICOV
si prescolari din comrma

Gomet-Cricov;
7
8

Institutia responsabila cu
implementarea proiectului
Coordonatele de contact
ale
beneficiarului
proiectului

- CONSILIUL LOCAL

LOCALITATE:

GORNET-CRICOV
PRAHOVA
t07290
0244440.649

JUDET:
COD POSTAI-:
TELEFON:
FAX:

02M440.&9

DESCRIEREA PROIECTULUI

I

Obiectivele proiectului

Necesitatea urgenta a unor investitii
responsabile intr-o educalie de inalta
calitate, accesibila tuturor copiilor.

2.

Rezultatele obtinule

Asigurarea calitatii procesului
invatamant;

Accesul

la

educatie gratuit

a

de

tuturor

copiilor comunei;

Adaptarea la nevoile determinate de
dorinta de a imbunatati gradul si calitatea
ocuparii fortei de mrmca;
Cresterca competentelor profesionale in
randul tinerilor;
Rezolvarea prcblemelor de dezvoltare cu

carc atat scolarii cat si prcscolarii se
confrunta prin intermediul unor activitati

J.

educativ-recreative.
de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehdc
Armbarea inceoerii nrnier:trrhri

Prircipalele rctivildi din Elaborae shdiu
proiect

81
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Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului

Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia
nevoi inderrtificafe in Dezvoltare locala pe perioada 2015-2020.

4

Regirme/I-ocalitate

de

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comtma lor.

STADruL PROIECTULUI
PT

Stadiul prcgatirii
proiectului

1

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR

I

Costul total al proiectr.rlui
estimativ,
EURO (faraTVA)

t21.673

Sursa de finantare

Fonduri europene
Contributie locala

preconizata

Foarte
important

&4o/o

lmportant

2o/o

Oarecare

Putin

Lipsil de

importanta

important

importanta

9o/o

5o/o

Oo/o
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7. CAMIN CULTURAL

L

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
I
2.

Regiunea
Titlul proiectului

REGI1JNEA SUD MI.JNTENIA

Modemizarea, sfutcnatizarea si doteree caminelor
culturele din comuna Gormet4ricov, judetul Prehova

-

)

4

Domaniul
acoperit de
proiect
Localizarea proiectului

Reebilitere camin cnltunl Coserele
Rerbiliterr cemin cultural Dobrote

CULTURA

JUDETUL:

PRAHOVA

LOCALITATEA: GORNET{RICOV
5

6

7
8

Durala proiechrlui
Grupurile/Zonele tinta

1-6ANI
- locuitorii comunei Gomet-Cricov;
- tinerii din comuna;
- cadrele didactice;

Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implernentarea proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
ale
beneficiarului JUDET:
proiectului
CODPOSTAL:
TELEFON:
FAX:

GORNET-CRICOV
PRAHOVA
107290

0244440.U9
0244-440.649

DESCRIEREA PROIECTULUI
I

Obiectivele proiectului

2.

Rezultatele obtinute

-

regenerarea mediului cultural si a valorilor
acestuiaa
imbunatatirea conditiilor de

viata

populatiei comunei;
revigorarea mediului cultural al comuryi;
cresterca consumului de cultura in randul
locuitorilor comunei;
atragerea de investitori;
crearea de locuri de munc4,
proiectului
tehnic
din
Elaborarea
Principalele activitari
proiect
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectutui
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
u1
Auditul
Skaregia de
Justificarea proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv
nevoi indentificate in Dezvoltare Locala p piocd,a 201 5-2020.
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
Regiune/I-ocalitate
proiectului in comuna 1or.

-

-

J

4

in

STADIUL PROIECTULUI
83
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1

Stadiul
proiectului
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pregatirii

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR
1

Costul total al proiectului
estimativ,
EURO (faraTVA)
Sursa de finantare

Fonduri europene
Contributie locala

precooizata

Foarte
important

80o/o

lmportant

90

Oarecare

Putin

Lipsit de

importanta

important

impodanta

7o/o

1o/o

0o/o
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8. IX)TARI

PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE SITUATtr DE URGENTA

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

l.
2

3.

4
5

6

7
8

Regiunea
Titlul proiectului

Domeniul
acopedt de
proiect
Localizarea proiectului
Durata proiectului
Grupurile/Zonele tinta

REGIUNEA SUD MI]NTENIA
Asiguraree bazei tchricc.metcriele pentru interventii
i1 orz {6 situatii de urgcnt& }r nivelul camutrei
Goraet{ricov, judctul Prahove
- Dotari pentru edministrrrea
domeniului public-buHoexcrvator
INFRASTRUCTURA SOCIALA

JUDETUL:

PRAHOVA
LOCALITATEA: GORNET-CRICOV
1- 6

ANI

- locuitorii comunei Gomet{ricov;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- instituti ile publice;

Institutia responsabila cu .
CONSILIT]L LOCAL

implementarea proiectului
Coordonatele de contact
beneficiarului
proiectului

ale

LOCALITATE:
JUDET:
COD POSTAT,:
TELEFON:
FAX:

GORNET-CRICOV
PRAHOVA
107290
0244 140.&9
o2M-440.649

DESCRIEREA PROIECTULUI

l.

Obiectivele prroiectului

Reducerea riscului

de

producere

a

dezastrelor naturale;

Imbunatatirea capacitatii

de

raspuns in

situatii de urgenta la nivelul fiecarei
regrwri, prin reducerea timpului de
interventie pentru acordarea primului ajutor
calificat si pentru interventii in situatii de
urgenta;
Dezvoltarea capacitatii autoritatii locale
pentu gestionarea mai eficienta a serviciilor
publice descentralizate
continuarea
procesului
modernizare prin
achizitionarea unei autospeciale PSI si alte
echipamente de interventie pentru stingerea
incendiilor la nivelul comunei si a satelor
componente.
voluntariat pentru
compartimentul
situatii de urgenta mai bine dotat tehnic, cu

de

2.

Rezultatele obtinute

pin

de

posibilitati de mentinere a functiilor
institutiilor vitale, a conditiilor de
corntrricae directa si de interventie in timp
851 P a g e
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real, in scopul utilizarii optime a resurselor
aflate la dispozitie in caz de necesitate;
personal mai bine instruit, cu competenta
ridicata
utilizarea echipamentelor
modeme, a inaltei tehnologii, in scopul
eficientizarii serviciilor publice oferite
c€tatenilor;
Principalele activitati din Monitorizare, evaluare, control
proiect
Auditul proiectului
Justificarea proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv
Strategia de
nevoi indentificate in Dezvoltare Locala pe perioada 2015-2020.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
Eoiectului in comuna lor.

in

,

in

4

STADIUL PROIECTULUI
Stadiul pregatirii
proiectului

1

Realizat

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR
I

Costul total al proiectului
estimativ,
EI-IRO (faraTVA)

91.780

Fonduri europene
Contributie locala

Sursa de finantare

preconizata

Foarte
important

78o/o

lmportant

14o/o

Oarecare

Putin

Lipsit de

importanta

important

importanta

3Yo

10h

1o/o

L
85
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L
9. DOTARI ALE ADMIMSTRATIEI LOCALE

L
L

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
I

2

Regiunea
Titlul proiecnrlui

REGITJNEA SUD MT]NTENIA

Doterea cu echipamente informetice in vederea
imbunatatirii serviciilor din cadrul administratiei
publicc locale comuna Gornet-Cricov, judetul

L

Prahova
t

L
L

L

T

4

Domeniul
acoperit de
proiect
localizarea proiectului

6

Durala proiectului
Grupwile/Zonele tinta

7

Institutia

5.

8.

L

la

cu
implementarea proiectului
Coordonatele de contact
beneficiarului
proiectului
responsabi

ale

L

SERVICI PUBLICE

JUDETUL:

PRAHOVA

LOCALITATEA: GORNET-CRICOV
1.6 ANI
- Functionarii publici si personalul contractual din cadrul
Primariei
- CONSILIUL LOCAL

LOCALITATE:

GORNET-CRICOV
PRAHOVA
107290
0244-440.&9
0244440.649

JUDET:
COD POSTAL:
TELEFON:
FAX:

DESCRIEREA PROIECTULTI

L
I

Obiectivele proiectului

2

Rezultatele obtinute

L
L
L

echipa.mente IT si alte
componente, echipamente, instrumente
pentru asigurarea unei activitati eficiente la
nivel local.
- eficientizarea activitatii functionarilor
publici;
Achizitionarea de:
o mobilier

dotarea

o
o
o

t
J

L
L

4

cu

echipamente IT
soft-uri specializate
UPS-uri

info-kiosk-uri.
Principalele activitati din Elaborae studiu de fezabilitate
proiect
Elaborarea studiu de fezabilitate
Elaborarca proiectului tehnic
Apmbarea inceperii proiechrl ui
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
proiectului:
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Justificarea
nevoi indentificate in Dezvoltare Locala pe perioada 201 5-2020.
Reqirme/Localitate
Maioritarea locuitorilor smt de acord cu imolem€r area
87
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proiectului in comuna 1or.

I

STADIUL PROIECTULUI
Stadiul pregatirii
proiectului

1.

Realizat

COSTUL PROIECTULU SI PLANUL FINANCIAR

I

Costul total al proiechrlui
estimativ,
LEI (faraTVA)

23.200

Sursa de finantare

Fonduri europene
Contributie locala

preconizara

Foarte
important

78o/o

lmportar(

1',lo/o

Oarecare

Putin

Lipsit de

importanta

important

importanta

3o/o

5o/o

0o/o

I
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REALIZAREA DE ALEI PIETONALE
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

1.

2.
J

4
5

6.

7
8

Regiunea
Titlul proiectului

Domeniul
acoperit de
proiect
Localizarea proiectului
Durata proiechrlui
Grupurile/Zonele tinta

REGII-]NEA SUD MUNTENIA
Amenajare alei pietonele pe razs comunei GornetCric.ov, iudetul Prahove

INFRASTRUCTURA TRANSPORT

JUDETUL:

PRAHOVA
LOCALITATEA: GORNET-CRICOV
1- 6

ANI

- locuitorii commei Gomet{ricov;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- insitutiile publice;

Institutia rcsponsabila cu .CONSILruLLOCAL
implementarea proiechrlui
Coordonatele de contact
beneficiarului
proiectului

ale

I-OCAI,ITATE:

GORNET-CRICOV
PRAHOVA

JUDET:
CODPOSTAL:
TELEFON:
FAX:

1072N)
0244440.649

02M440.@9

I

L
DESCRIEREA PROIECTULUI
1

Obiectivele proiectului

Reabilitarea
locale;

si

consolidarea retelei de drumuri

Evitarea circulatiei pietonilor

p€

drumul

judetean;

-

fluidizareacirculatiei;
sigurantapietonilor;

2.

Rezultatele obtinute

3.

Principalele activirati din Elaborare studiu de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectul ui
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiecnrlui
Justificarea proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
nevoi indentificate in Dezvoltarc Locala pe perioada 2015-2020.
Majoritatea locuitorilor smt de acord cu implementarea
Regiune/Localitate
poiectului in comuna lor.

4.

stabilizarea zonei;
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STADIUL PROIECTULUI
Stadiul pregatirii
proiectului

1

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR

I

Coshrl total al proiectului
estimativ,
EURO (faraTVA)
Sursa de finantare

Foarte
important

83o/"

lmportant

9Yo

Fonduri europene
Contributie locala

Oarecare

Putin

Lipsit de

importanta

important

importanta

8o/o

Oo/o

ooh

L
L
L

L

t
L
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AGREMENT COPII

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1

Regiunea

REGIUNEA SUDMT]NTENIA

2

Tiflul proiectului

Amearjare si doture oentre dc joace si recnoere
pcntnr copii li dveld comunei Gomet-Crieov,

judetul Prrhova
- Amenejare spetiu de jmee pcatru copii in
satul Dobrota
-r.

4.
5

6

Domeniul
acoperit de
proiect
l,ocalizarea proiectului

JUDETUL:

Drrata proiectului
Grupurile/Zonele tiata

LOCALITATEA: GORNET{RICOV
I- 6 ANI
- locuitorii comunei Gornet{ricov;

INFRASTRUCTURA SOCIALA
PRAHOVA

- potentialii investitori;

- agentii economici;
- institutiile publice;
7
8

Institutia responmbila cu
implementarea proiectului
Coordonalele de contact
beneficiarului
proiectului

ale

- CONSILruL LOCAL

LOCALITATE:

GORNET-CRICOV
PRAHOVA
107290
0244 440.649
0244440.649

JUDET:
COD POSTAL:
TELEFON:

FAX:
DESCRM,REA PROIECTULUI
1

Obiectivele proiectului

Prin amenajarca si dotarea centre de

joaca
destinate celor mici, se urmareste crearea unui

spatiu prietenog familiar, dorit si iubil care
stimuleaza imaginatia si creativitatea. Un loc in
care obiectele de joaca in fomre de animale,
pictate in culori vii, o lume a frumosului care ii
intampina stimuland si educand simtul artistic al
copiilor.
Prin implementarea aceshri proiec! autoritatea
publica locala se asteapta sa atraga alentia celor

cu putere economica, pentru a demara Pmiecte de
mai rnare amploare in comunitate.
2

Rezultatele obtinute

acces

Ia

centnr

de joaa a tuturor

comunei;

stimularea implicarii parintilor

in

copiilor
educatia

copiilor;
desfasurarea numeroaselor activitati artistice,
festive (sarbatorirea zilelor de nastere ale
copiilor), educative si sportive pentru si impreuna
cu copii;
91
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Principalele activitati din Elaborare studiu

3

de fezabilitate
proiectului
Elaborarea
tehnic
Aprobarea i nceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

proiect

Justificarea proiechrlui: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
indentificate in Dezvoltare Locala p peioada 2Ol 5-2020.

4.

revoi

Regiune/Localitate

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.

STADIUL PROIECTULUI
Stadiul pregatirii
proiectului

1.

PT

COSTUL PROIECTULUI SI PLANT]L FINANCIAR
1.

Costul total al proiectului
estimativ,
EURO (faraTVA)

6.017

Sursa de finantare

Fonduri euopene
Contributie locala

pteronitzaiz

Foarte
important

80o/o

lmportant

12o/o

Oarecare

Putin

LiFitde

importanta

important

importanta

3Yo

1Yo

4o/o

L

L
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LUCRARI DE REGULARIZARE SI CONSOLIDARE A ALBIEI RATJRILOR
SI PARAIJRII,,O& DECOLMATAR.E, APARARI DE MALURI

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

L

REGIUNEA SUD MT]NTENIA

I

Regiunea

2

Titlul proiectului

Reguhrizerc, decolnrtrrc, rpereri dc meluri,
rrzr locditrtii Gomet-

cursuri reuri si prrruri pe
Cricov, judetul Prahove
3

4
5
I

6

Domeniul
acoperit de
proiect
Localizarea proi ectului
Durata proiectului
GrupurildZonel e tinta

MEDII]

JUDETUL:

PRAHOVA
LOCALITATEA: GORNET-CRICOV
1- 6

ANI

- locuitorii comunei Gomet-Cricov;
- potentialii investitori;
- agentii economici;

- irstitutiile publice;

L
7

Institutia responsabila cu

8

implementarea proiectului
Coordonatele de contact

I

ale

beneficirului

proiectului

-

Administratia Nationala "Apele Romane"

I-OCALITATE:

GORNET-CRICOV
PRAHOVA

JUDET:
COD POSTAL:
TELEFON:
FAX:

107290
0244-440.649

02M440.649

DESCRIEREA PROIECTULUI
I

I

Obiectivele proiectului

Obiectivele proiechrlui lucrari de regularizare

a

albiei paraurilor sunt:

-

2

Rezultatele obtinute

''

Principalele activitati din
proiect

4

realizarea de lucrari de aparare impotriva
inundatiilor;
intarirea malurilor in zonele de risc;
refacerea florei spontane;
consolidarea malurilor paraurilor dln zana

comunei.
lucrari de regularizare a albiei paraurilor
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarca I icitatiilor
Monitorizarc, evaluare, control
Audinrl proiectului

Justificarea proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia
nevoi indentificate in Dezvoltare Locala pe perioada 2015-2020.
Regiune/Localitate

de

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiechrlui in comuna lor.
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STADIUL PROIECTULUI
I

Stadiul
proiectului

pregatirii

L
COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR
I

Costul total al proiectului
estimativ,
EURO (faraWA)
Sursa de finantare

Fonduri europene
Contributie locala

ptecontzata

Foarte
important

lmportant

Oarecare

Putin

Lipsit de

importanta

important

importanta

3o/o

0o/o

0o/o

NS/NR

L
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L
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REABILITAREA RETELEI DE ILUMINAT PTJBLIC
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

I
2.

Regiunea
Titlul proiectului

REGII.JNEA Sl]D MI]NTENIA
Asigunree gradului de confort si sigurante pe timpul

noptii pentru cetatenii comunei Goraet-Cricov,
judctul Prahova
- Lucrari de reabilitarc e netelei de iluminat

3.

4

Domeniul
acoperit de
proiect
Localizaea proiectului

Public
Modemizenee rctelei dc ilnminet publie prin
utilizarea ledurilor si lrmpilor solare Ia
corpuril,e de iluminat

INFRASTRUCTURA

JUDETUL:

PRAHOVA

LOCALITATEA: GORNET-CRICOV
6

Dr:rata proiechrlui
Gruprrile/Zonele tinta

7.

Institutia responsabila cu

5

8

implementarea proiectului
Coordonatele de contact
ale
beneficiarului
proiectului

1-

6ANI

- locuitorii comunei Gomet{ricov;
- potentialii investitori ;
- agentii economici;
- institutiile publice;

-CONSILULLOCAL
LOCALITATE:

GORNET-CRICOV
PRAHOVA
t07290

JUDET:
COD POSTAL:
TELEFON:

o2M440.G9

FAX:

0244440.649

DESCRIEREA PROIECTULUI
1

Obiectivele proiectului

imbunalatirea retelei

de iluminat public

si

cresterea randamenfului energetic la sistemele de

iluminat;
aducerea sist€mului la standardele europene, in
acord cu CIE 11511995;
satisfacerea cerintelor de vizibilitate pentru

L

drumurile publice corespunzator

cu

nomla

romatra SR 1343311999.

L
2

Rezultatele obtinute

marirea gradului de confort din punct de vedere
al iluminahrlui public;
ceea ce priveste consumul de
economii
enorgle;
Elaborare studiu de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic

in

3.

Principalele activitati din
proiect

95
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L
Aprobarea inceperii proiechrlui
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizalea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Audihrl proiectului

Justificarea proiectului: Proiechrl este cuprins ca obiectiv in Strategia
nevoi indentificate in Dezvoltare Locala pe perioada 2015-2020.

4.

Regiune/Localitate

L

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.

STADTT]L PROTECTI ]LI ]I
Stadiul p,regatirii
proiectului

1.

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR

L
t.

Costul total al proiectr.rlui
estimativ,
EURO (faraTVA)
Fonduri europene
Contributie locala

Sursa de finantare

preconizata

Foarte

lmportant

important

79o/o

1Oo/o

Oarecare

Putin

Lipsit de

importanta

important

importarta

3o/o

5o/o

1o/o

L

L
L

L
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SALADESPORT
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

1

2
3.

4
5

6

Regiunea
Titlul proiectului

REGIUNEA SUD MUNTENIA
Constructie sala de sport in comuna Goraet-Cricov,
judetul Prahova

Domeniul
acoperit de
proiect
Localizarea proiectului

JUDETUL:

Durata proiectului
Grupurile/Zonele tinta

LOCALITATEA: GORNET.CRICOV
I- 6 ANI
- locuitorii comunei Gornet{ricov;

INFRASTRUCTURA
PRAHOVA

- potentialii investitori;

- agentii economici;
- copii comunei;
7.

Institutia responsabila cu .
CONSILIUL LOCAL
proiectului
implementarea

8

Coordonatele de contact
ale
beneficiarului
proiectului

I,OCAI,ITATE:

GORNET-CRICOV
PRAHOVA
1072x)
0244440.649
0244440.@9

JUDET:
COD POSTAL:
TELEFON:
FAX:

DESCRIEREA PROIECTULUI
1

Obiectivele proiechrlui

Sala de

sport in

conformitate cu standardele

europene;
2.

Rezultatele obtinute

imbrmatatirea conditiilor

de

practicare

^

sporturilor;
regenerarrea mediului

ruml si

a

valorilor acestuia,

prin sprijinirea noii generatii de a invata in
conditii modeme si asigurarea conditiilor

de

tecreere
cresterea activitatilor sportive in randul scolarilor
si al tinerilor;

dezvoltarea activitatilor sportive
competitionale;
atragerea de investitori;
crearea de locuri de muncq
3

Principalele actnrftai din Elaborare studiu de fezabilitate
proiect

Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperi i proiectului
cererii de finantare
SI
97 1 Page
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Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia
nevoi indentificate in Dezvoltare Locala pe perioada 2015-2020.

4

RegiuneA-ocalitate

de

Majoritatea locuitorilor srmt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.

STADIUL PROIECTULUI
Stadiul pregatirii
proiectului

1

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR

I

Costul total al proiectului
estimativ,
EURO (fara TVA)
Fonduri europene
Contributie locala
Parteneriate
Alte surse

Sursa de finantare

preconizda

Foarte
important

78Yo

lmportant

70

Oarecare

Putin

Lipsit de

importanta

important

importanta

8o/o

5o/o

2o/o
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BAZA TRATAMENT BALI{EAR
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

1

2.

-t

4

Regiunea
Titlul proiectului

Domeniul
acoperit de
proiect
Localizarea proiectului

6

Durata proiechrlui
Grupurile/Zonele tinta

7

Institutia responsabila cu

5

8

implernentarea proiectului
Coordonatele de contact
beneficianrlui
proiectului

ale

REGIUNEA SUDMTINTEMA

Constmctie baza de trrtement balneu, satul
Dobrota, in partenerirt public-privat in comuna
Gornet{ricov, judetul Prahove
INFRASTRUCTURA SOCIALA

JUDETUL:

PRAHOVA
LOCALITATEA: GORNET-CNCOV
.I6 ANI
- locuitorii comunei Gornet-Cricov;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- potentialii turisti;
- CONSILIUL LOCAL

LOCALITATE:
JIIDET:

GORNET-CRICOV
PRAHOVA
107294
02/i4 /iri0.ug
0244440.649

COD POSTAL:
TELEFON:
FAX:

DESCRIEREA PROIECTULUI
1

Constnrctie si doWe hza tratament balnear;

Obiectivele proiectului

Aohizitionarea
2

Rezultatele obtinute

-

L

-

L
L

t
L

L

de

nincipatete activituili dir
proiect

terapeutice, gazele terapeutice, salinele, plantele
medicinale, factorii climatici
cura,
aeroionizare4 pr€cum
evenimentelor
cultural-artistice, monumentele de arta, vestigii
istorice, traditia populara;
Elaborare studiu de fezabilitate
Elaborarea proiectr.rlui tehnic
Aprobarea inceperii proiectul ui
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
I

L

materiale

noi locuri de munca, aviurd o conhibutie majora
la atragerea excedentului de forta de munca din
alte sectoare si, implicit la atenuarea somajului;
Prin intermediul turismului sunt valorificate in
mod eficient elemente cum sunt: frumusetea
peisajului, calitatile curative ale apelor minerale
sau termale, lacurile terapeutice, namolurile

si a

J

si

Baza & tratment pentu toate tipurile de boli;
Promovarea turismului balneal
Turismul balnear, prin specificul s:r! genereaza

991

L

echipamente

necesare rmei bune ftmctionari a bazei balneare.
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Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

4

Justificarea proiectului: Proieclrl este cuprins ca obiectiv in Strategia
nevoi indentificate in Dezvoltare Locala pe perioada 2015-2020.
Regiune/Localitate

de

Majoritarca locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.

STADruL PROIECTULUI

l.

Sradiul
proiectului

pregatirii

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR
1

Costul total al proiectului
estimativ,
EURO (fara TVA)
Fondwi europene
Contributie locala

Sursa de finantare

preconizata

Foarte
important

Uo/o

lmportant

7o/o

Oarecare

Putin

Lipsit de

importarfa

important

importarta

3o/o

1o/o

2o/o

100 1
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16. AZIL BATRAM

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.

2

3

4

Regiunea
Titlul proiectr.rlui

Domeniul
acoperit de
proiect
Localizarea proiectului

6.

Durata proiectului
Grupurile/Zonele tinta

7

Institutia responsabila cu

5

8

implementarea proiectului
Coordonalele de contact
beneficiarului
proiectului

ale

REGILTNEA SUD MLINTENIA

Construirea unui complex sociel pentnr batranii
comunei, in parteneriet public-priva{ si dotarea
acestuia cu mobilier in comune Gomet-Cricov,
iudetul Prahova
INFRASTRUCTURA _ ASISTENTA SOCIALA

JUDETUL:

PRAHOVA

LOCALITATEA: GORNET.CRICOV
I- 6 ANI
- locuitorii comunei Gomet-Cricov;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;
- CONSILruL LOCAL

LOCALITATE:

GORNET-CRICOV
PRAHOVA
to12m

JUDET:
COD POSTAL:
.I'ELEFON:

0244440.99
440.99

FAX:

02,14

DESCRIEREA PROIECTULUI

I

2.

J

Obiectivele proiectului

Crearea conditiilor nec.esae ingrijirii batrailor din
comuna si din localitatiile invecinate prin oferirea
de:

servicii medicale,
servicii de ingrijire de baza
servicii sociale,
servicii de recuperare medicala,
servicii de gazduire intr-un complex social de
servicii.
Ingrijirea batranilor comunei,
Rezultatele obtinute
Crearea de noi locuri de munca,
Instruirea personalului prin urmarea tmor cursuri de
specialitate.
Prirrcipalele activitati din Elaborae snrdiu de fezabilitare
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiecnrlui
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului

Orsmiurea licitdiil,or
101
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L
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

L
4

L

Justificarea proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia
nevoi indentificate in Dezvoltare Locala pe perioada 2015-2020.
Regiune/Localitate

de

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
p,roiectului in comuna lor.

L
STADIUL PROIECTULUI

L

1

L

pregatirii

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR
1

L

Stadiul
proiectului

Coshrl total al proiectului
estimativ,

EURO(faraTVA)

L

Fonduri europene
Contributie locala
Parteneriate

Sursa de finantare

preconizala

L

L

Foarte
important

lmportant

Oarecare

Putin

Lipsit de

importanta

important

importanta

1o/o

5%

0o/o

NS/NR

L
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SISTEMULUI

DE

DEPOZMARE

DE

COLECTARE

TEMPORARA SI

SELECTIVA A
TRANSFORTUL

DESEURILOR
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1

2.

Regiunea
Titlul proiectului

REGIT]NEA STID MLTNTENIA

Olgrnizereo sistenului de colccterc selectiva, a
sprtiului de depozitene temporrrr si transportul
deseurilor, in oomutr! Gornet{ricov, judetul
Prehova

3

4
5

6.

7
8

Domeniul
acoperit de
proiect
Localizarea proiectului
Durata proiechrlui
Grupurile/Zonele tinta

MEDIU

JUDETUL:

PRAHOVA
LOCALITATEA: GORNET-CRICOV

I- 6 ANI
- locuitorii comunei Gornet{ricov;
- potentialii investirori;
- agentii economici;
- institutiile publice;

Institutia responsabila cu .
CONSILUL ruDETEAN

implementarea proiectului
Coordonatele de contact
beneficiarului
proiectului

ale

LOCALITATE:
JUDET:
COD POSTAL:
TELEFON:
FAX:

GORNET-CRICOV
PRAHOVA
107290

0244440.&9
0244-440.99

DESCRIEREA PROIECTULUI

1

Obiectivele proiectr.rlui

-

2

Rezultatele obtinute

-

Eliminarea materialelor periculoaseltoxice din
volumul deseurilor si reducerea poluarii din
mediului ambiang
scaderea costurilor de colectare, tramport si
depozitare;
@nservarql si protejarea resurselor natumle;
eliminarea marerialelor periculoase din volumul total
de deseuri;
Transportul trebuie sa aiba dotarea tehnica si
personal corespunzator pentru interventie.
imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor;
prcmovarca calitatii si eficientei activitatilor de
salubrizare;
dezvoltarea durabila a serviciilor;
103 1
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protectia mediului inconjurator.
3

Principalele activitati din Elaborare studiu de fezabilitate
proiect

Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectul ui
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizar€, evaluare, control
Auditul proiectului

L
L
L

4

Justificarea proiectr-rlui: Proiechrl este cuprins ca obiectiv in Sfategia
nevoi indentificate in Dezvoltare Locala pe perioada 2015-2020.
Regiune/Localitate

L
L

de

Majoritatea locuitorilor srmt de acord cu implernentarea
proiectului in comuna lor.

STADIUL PROIECTULUI
I

I

Stadiul
proiectului

pregatlnl

L
COSTUL PROIECTT]LT]I SI PLANUL FINANCIAR
I

Costul total al proiectului
estimativ,
EURO (fara TVA)
Sursa de finantare

Fondrni europene
Contributie locala

preconizata

Foarte
important

860/o

lmportant

100h

Oarecare

Putin

Lipsit de

importanta

important

importanta

1o/o

2o/o

1o/o
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LUCRARI DE CAI}ASTRU IMOBILIAR INTRAVILAN, EXTR,AYILAI{ SI
REACTUALIZARE PUG
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

I
2

Regiunea

Titlul pmiectului

REGITJNEA SUD MTINTENIA
Rerctuelizere, PLrn Urbenistic Generel si reguhment

loeel de urbanhm Gomnni Gonet-Cricov, judetul
Prahova
3.

4

Domeniul
acoperit de
proiect
Localizarea proiectului

INFRASTRUCTURA

JUDETUL:

PRAHOVA

LOCALITATEA: GORNET-CRICOV
5

6.

Durata proiechJui
Grupurile/Zonele tinta

IAN
- locuitorii comunei;

- potentialii investitori;
- agentii economici;
- instituti ile publice;
7
8

Institutia responsabila cu
implementarea proiectului
Coordonatele de contact
beneficiarului
proiectului

ale

- CONSILIUL LOCAL

LOCALITATE:
JUDET:
COD POSTAL:
TELEFON:

FAX:

GORNET-CRICOV
PRAHOVA
107290

w44440.649
02M440.649

DESCRIEREA PROIECTULUI
1

Obiectivele proiecnrlui

-

PUGail cuprinde aaliza regrffitrtui si rcgulmtent
local de urbanism pentru intreg teritoriul comunei,
este necesar in vedera amenajarii si dministrarii
teritoriului comunei.
Scopul realizarii PUG-ului este:
o mai buna valorificare a potentialului natural,

economic si uman al comunei;

-

2.

Rezultatele obtinute

si

delimitarea teritoriului intravilan, a
zonelor construibile si protejate, delimitarea zonelor cu
interdictie temporara sau definitiva de construire.
Lrrrarea va contribui indircct h creg€rea nivelului
de trai al populatiei prin gasirea rmor solutii de
amenajare a teritoriului care sa asigure un grad de
confort acc€ptabil, o suma de utilitati si obiective de
utilitate publica care sa satisfaca nevoile colective in
stabilirea

spatiul administrativ;
Optimizarea relatiilor in teritoriu privind tendinta de
dezvoltare din punct de vedere:

turistic,
a cailor de comunicatii si transport
SI
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tatarea deseurilor menajerc si industriale, a extinderii
retelelor de alimentare cu apa, gaze, energie electric4
etc.

Principalele activitati din Monitorizare, evaluare, control
proiect
Auditul proiectr.rlui
Justificarea proiectr.rlui: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
nevoi indentificate in Dezvoltarc Locala pe perioada 2015-2020.
Regiune/Localitate
Majoriratea locuitorilor sunt de acord cu implernentarea
proiectului in comrma lor.

-)

4

STADIUL PROIECTULUI
Stadiul pregatirii
proiectului

I

In ctrs de realizare

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCI,AR
I

Costul total al proiechrlui
estimativ,
EURO (fara TVA)

19.030

Fonduri europene
Contributie locala

Sursa de finantare

preconizata

Foarte

lmportant

important

Uo/o

60/o

Oarecare

Putin

Lipsit de

importanta

important

importanta

5o/o

3o/o

1o/o

106l Page
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INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1

Regirmea

2

Titlul proiechrlui

J.

Domeniul
acoperit de
proiect
Localizarea proiectului

4.
5

6.

Durata proiectr.rlui
Grupurile/Zonele tinta

REGIUNEA SUD MUNTENIA
Constructie s€diu prinerie in comuna Gomet-Cricov,
judctul Prahova

SERVICI PUBLICE

JUDETUL:

PRAHOVA

LOCALIATEA: GORNET{RICOV
I.6ANI
- Functionarii publici si personalul contractual din cadrul

Primariei;
7.

Institutia responsabila cu .
CONSILUL LOCAL
proiectului
implementarea

8

Coordonatele de contact
ale
beneficiarului
proiectului

LOCALITATE:

GORNET-CRICOV
PRAHOVA
t07290
0244440.649
0244440.649

JUDET:
CODPOSTAL:
TELEFON:
FAX:

DESCRIEREA PROIECTULUI
1

Obiectivele proiectului

realizare sediu primarie pentnr rm mediu de lucru cat
mai placu! pentru a eficientiza muaca in rclatia cu
lucra intr-o cladire care
cetatenii, p€ntnr
frrnctioneaza la standarde
lici
eficientizarea activitatii functionarilor
Elaborare studiu de fezabilitate
Elaborarea proiechrlui tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control

a

')

Rezultatele obtinute

J

Principalele activitati din
proiect

4

ul
Auditul
Justificarea proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
nevoi indentificate in Dezvoltare Iocala pe perioada 2015-2020.
Regiune/tocalitate

Majoritatea locuitoril,or sunt de acord cu implemeatarea
in comuna lor.

10?l Pagre
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L
STADII]L PROIECTULUI

L

Stadiul pregaririi
proiectului

I

Realizat

L
COSTUL PROIECTULU SI PLANUL FINANCIAR

L
I

1

Costul total al proiectului
estimativ,
LEI (fara TVA)

2.971.000

L
Fonduri europene
Contributie locala

Sursa de finantare

preconizata

L
L

L

Foarte
important

lmportant

Oarecare

Putin

Lipsit de

importanta

important

importanta

7o/o

3Yo

3o/o

NS/NR

L
I

72o/o

14o/o

L

L

L
L
L
L
L

I

L
I

L
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20. PARC F'OTOVOLTAIC

L

INFORMATU GENERALE DESPRE PROIECT
I

L

2

Regiunea
Titlul proiectului

t

J-

Domeniul acoperit

4

Localizarea proiectului

REGIUNEA SUD MT]NTENIA
Amenejarea si mont rea unui perc fotovoltaic in
comuna Gornet-Cricov udetul Prahova
de

INFRASTRUCTURA, MEDIU

JUDETUL:

PRAHOVA

LOCALITATEA: GORNET-CRICOV
5.

6.

Durata
ectului
Grupurile/Zonele tinta

lAN
- locuitorii comunei;
- porentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile
lice;

7

Institutia rcsponsabila cu .
CONSILIUL LOCAL
proiectului

8

Coordonatele de contact
ale
beneficiarului
proiectului

implementarea

L
L

t.

2

L
L

JUDET:
COD POSTAL:
TELEFON:
FAX:

GORNET-CRICOV
PRAHOVA
107290
0214 /i/i0.&9

0244440.U9

DESCRIEREA PROIECTULUI

L

L

LOCALITATE:

3.

4

Obiectivele proiectului

mor sisteme de prodrrcerc a curentului
electric din surse regenerabile, pentn"r a putea trai

Necesitatea

intr-un mediu sanatos, nepoluat si nepoluant.
Rezlltatele obtinute
Producerea energie solare( regenerabile) se face cu
deseuri zeroProducrrea de energie ieftina;
tocuitorii comunei pot beneficia de aceasta energie
ieftina si ,,curata".
Principalele activitati din Monitorizare, evaluare, control
proiect
Auditul proiectului
Justificarea proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
nevoi indentificate in Dezvoltare Locala pe perioada 2015-2020.
Majoritatea locuitorilor srmt de acord cu implementarea
Regiune/Localitate
proiectului in comuna lor.

L
I

L

L
1091 Page

"Planut.te Duyotbre Leala

N,r'- mm. LoE.tiffi tunet-Cticoy,

Jutt6,,,rt qRAHOVA

STADIUL PROIECTULUI
Stadiul pregatirii
proiectului

1

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR
I

Costul total al proiectului
estimativ,
EURO (fara TVA)
Sursa de finantare

Fonduri europene
Contributie locala

preconizata

Foarte
important

810h

lmportant

8o/o

Oarecare

Putin

Lipsit de

importanta

important

importanta

SYo

6%

0o/o

L
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21. CENTRU DE RECUPERARE

MEDICALA

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1

Regiunea

REGIUNEA SUDMUNTENIA

2

Titlul proiectului

Constnrctie si dotarea unui centru de recuperare
medicala in partelerirt public-priyat in comuna
Gomet{ricrv, judetnl Prahova

3

Domeniul
acoperit de INFRASTRUCTITRA SOCIALA
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL: PRAHOVA
LOCALITATEA: GORNET-CRICOV
proiectului
Durata
1- 6 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei Gornet-Cricov;
- potentialii investitori;
Institutia responsabila cu
-CONSILruLLOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
GORNET-CRICOV
ale
lrcneficiarului JUDET:
PRAHOVA
proiectului
107290
COD POSTAL:
0244440.649
TELEFON:
0244440.649
FAX:

4.
5.

6.
7
8

DESCRIEREA PROIECTULUI
1

Obiectivele proiectului

Constructie si dotare c.entru

de

recuperare

medicala;

2

J

4

Achizitionarea de echipamente si materiale
necesare unei bune fimctionari a centrului
medical.
Rezultatele obtinute
Centrul este cadrul adecvat in specialitatile de
recuperare medicala;
Sanm pacientilor de a se recupera mai repede si
mai eficient;
Principalele activitati din Elabomre studiu de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
proiect
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiechrlui
Justificarea goiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
nevoi indentificate in Dezvoltare Locala pe perioadt 2015-2020.
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
Regiune/Localitate
proiecarlui in comuna lor.
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STADIUL PROIECTI]LUI
1.

Stadiul
proiectului

pregatirii

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR
1

Cosh.rl

total al proiectului

estimativ,
ElJRO (fara TVA)
Fonduri europene
Contributie locala
Parteneriate

Sursa de finantarc

preconizata

I

Foarte
important

79o/o

lmportant

8o/o

Oarecare

Putin

Lipsit de

importanta

important

importanta

5o/o

2o/o

2o/o

L
L
L
L

L

L
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22. AMENAJARE PARCURI

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

l
2

,
4.
5

6

7
8.

Regiunea
Titlul proiectului

REGII-INEA SUD MI]NTENIA

Amnenajare parcuri, la nivelul comunei GornetCricov, judetul Prehove
- Amenajere parc in satul Coserele
- Amenajere parc in satul Gornet-Cricov

Domeniul
acoperit de
INFRASTRUCTURA
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL: PRAHOVA
LOCALITATEA: GORNET-CNCOV
Durata proiectului
I- 6 ANI
Grupurile/Zone le tinta
locuitorii comrmei Gomet-Cricov;
- potentialii invesitori;
- agentii economici;
- instituti ile publice;
Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
GORNET.CRICOV
Coordonalele de contact LOCALITATE:
PRAHOVA
beneficiamlui JUDET:
107290
proiectului
COD POSTAL:
0244440.649
TELEFON:
02/i4 ,110.649
FAX:

ale

DESCRIEREA PROIECTULUI
1

Obiectivele proiectului

2

Rezultatele obtinute

necesitatea unor pa.rcuri in comuna pentru
recreerea atat a
, cat si a adultilor.
locuitori
lor
comunei;
recreerea
zona verde pentru sateni;

pmmovarca localitatii;
atragerea de investitori;

J.

4

crearea de locuri de muncq
Elaborare studiu de fezabilitate

Principalele activitari din
Elaborarea proiectului tehnic
proiect
Aprobarea inceperii proiectul ui
Pregatirea si depunerea cererii de frnantare
Contractarea proiechrlui
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
iectului
Audihil
Jusificarea proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Stralegia de
nevoi indentificate in Dezvoltare t ocala pe perioada 2015-2020Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
Regiune/tncalitate
in comuna lor113
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STADIUL PROIECTULUI
Stadiul pregatirii
proiectului

1

PT
PT

L
COSTI]L PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR

L

1

Coshrl total al proiectului
estimaliv,
EURO (faraTVA)

6.017
27.996

L

Fonduri europene
Contributie locala

Sursa de finantare

I

ptecontzata

L
L
Foarte

L

important

L

7$Yo

lmportant

14o/o

Oarecare

Putin

Lipsit de

importanta

important

importanta
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L
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L
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23. CONSTRUCTIE SANTTJRI BETONATE

INFORMATtr GENERALE DESPRE PROMCT
1.

Regiunea

REGIT]NEA SUD MUNTENIA

2

Titlul proiectului

Constructie santuri betonate/dalete in

comuna

Gornet-Cricov, judetul Prahova
.,
4.
5.
6.

7
8.

Domeniul
acoperit de INFRASTRUCTURA
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL: PRAHOVA
LOCAIITATEA: GORNET.CRICOV
Durata proiectului
I-6ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comrmei Gonret-Cricov;
- prticipantii la traficul rutier care tranziteaza comrma;
Institutia responsabila cu
- CONSILruL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
GORNET-CRICOV
beneficiarului JUDET:
PRAIIOVA
proiectr.rlui
COD POSTAL:
107290
TELEFON:
024+440.649
0244440.649
FAX:

ale

DESCRIEREA PROIECTULUI
1

Obiectivele poiectului

Asigurarea accesului reingradit al
locuitorilor, turistilor si consurratorilor
economici la infrashrctura & bzaDalarea sau batonarea santurilor aferente

drumurilor comtmale, pentru preluaxea
apelor cat mai eficient si a evita astfel
inundarea dnnrrurilor si gospodariilor;

2

J

4.

Imbunatatirea infrastructurii de tansport
nlr
si rutier;
Reabilitarea
si consolidarea retelei de
Rezultatele obtiaute
drumuri locale;
- Inlaturaea aspectului neingrijit si neunitar
al aleilor ce deservesc spatiile urbane;
- Reducerea riscului inundatilor asupra
suprafetelor agricole si localitatilor;
- Cresterea eradului de confort al populatiei;
Principalele activitati din Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
proiect
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contrrctarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul
Proiectul estre cuprins ca obiectiv in Strategia de
proiectului:
Jusificarea
2015-2020.
nevoi indentificale in Dezvoltare Locala
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Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiecnrlui in comuna lor.

STADIUL PROIECTULUI
Stadiul prcgatirii
proiectului

l.

COSTUL PROIECTULU SI PLANUL FINANCIAR
Costul total al proiechrlui
estimativ,
EIJRO (faraTVA)
1

Sursa de finantare

Fonduri europene
Contributie locala

preconizata

Foarte
important

880/6

lmportant

SYo

Oarecare

Putin

Lipsit de

importanta

important

importanta

2o/o

2ljh

1o/o

1161 Page

NS/NR

2o/o

"Planul de Dazvot'are L@ata 20,-5 -

mT
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M$ticov,
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Cadnrl Straegic Commitar pentru

pioada 2014-2020;

Cadrul Strategic National de Referinta (CSNR) 2007-2013;
Metodologia privind planificarea dezvoltarii regionale 2014-2010

-

MinisGnrl Dezvoltarii

Regionale si Adminishatiei Publice, august 2012;

Recensnmantul Populatiei

si al

Locuintelor, 2011, Institutul National de Statistic4

\\a\M'.lnsse.ro:

Informatii de pe site-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Adminishatiei Publice,
www.mdrt.ro;

Informatii de pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, www.madr.ro ;
Strategia Europa 2020;

Informatii de pe site-ul Primariei Gornet-Cricov: \4"wrv.pdlualiaGgllt9lelilol.Jg
Monografi a comunei Gornet{ricov;
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Efrctcitttct sdiuailot puse in pmdica prh Strutegit de Ddtore Locala este
struns lzgslt de accaibilitutea poleilielilor beaeftciari la iafonmtiilc si oporturrilatile
oferile de ae*t progam opentfunal

Consilisl Ineat va ovea grija sa fanizctc asisE rta lehniea peatu punerea in
pruclica a mosurilor necesare imbaaolotirii kgatuilor cu participantii din udtoriu (si
anumc cei eaaomici si sacioli aatoritdile localc si alle oryanizfrii congetenle hleraate)

si sa htorntzc opinia publica daprc raaltatele obtkfie in urma tnleneltiilor prueazule
dc

Strolcgit

dc Dcryoltare

lauh

2A$ - 2020 a Comanci Gorne{ricou

COMITETUL DE COORDONAREA CONSIUULUI LOCAL:

CALIN ION-PRIMAR

CALIN GRIGORE

-

WCEPRIMAR

ZAIIARIA AURICA - SECRETAR

UDRESCAANA.CONTABIL
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