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1.INTRODUCERE

1.1.Date generale despre UAT

Comuna Valea Doftanei este situata in nordul judetului Prahova, in zona Carpatilor de Curbura,
pe cursul mijlociu al raului cu acelasi nume. Ea se afla situata in partea nordica a judetului Prahova,
intre vaile Prahova si Teleajen., la o distanţa de 60 km de municpiul Ploiesti, Campina, 30 km si de
Comarnic, 14 km. Comuna are o suprafata de 286,37 km2. In componenta localitatii intra satele: Tesila –
resedinta comunei si Traisteni.

Comuna Valea Doftanei este amplasata intr-un cadru natural pitoresc, cu multe valente turistice
si lipsit de surse de poluare si degradare a mediului. Campina lui Grigorescu si Hasdeu se afla la
rascruce de drumuri. Din ea pleaca in directia nord o sosea ce serpuieste pe valea apei Doftana.Este
atestata documentar in prima jumatate a secolului al XVI-lea in timpul domniei lui Radu Paise ( 1535 -
1545 ) cu satele Tesila si Traisteni.

1.2.Incadrarea in regiune, in cadrul tarii, in sistemul urban national si regional.

In componenţa comunei intra satele:
 Tesila
 Traisteni

Principala ruta de transport si de acces in comuna este soseaua judeteana DJ 102I. In cadrul
localitaţii exista staţii de autobuze, transportul cu mijloace auto asigurand legatura cu orasele.

Faţa de resedinţa comunei, satul Trasteni este situat la o distanţa de 5 km. In apropierea localitaţii
cele mai importante orase sunt :

 Campina la 20 km,
 Ploiesti la 60 km
 Comarnic la14 km.
 La o departare de doar 25 km de centrul zonei se afla drumul european E60, la 27 km este situata

Gara Campina si la 16 km Gara Comarnic. Aeroportul cel mai apropiat este la Bucuresti.

2.CARACTERIZARE GENERALA UAT IN CARE SE VA IMPLEMENTA
STRATEGIA DE DEZVOLTARE

2.1.Delimitarea spatiala a UAT

Localitatea Valea Doftanei este comuna componenta a judeţului Prahova, situata in partea de nord
muntoasa a acestuia, intre vaile Prahova si Teleajen, la o distanţa de 60 km de municpiul Ploiesti si 30 km
- Campina cel mai apropiat oras.

Faţa de resedinţa comunei, satul Trasteni este situat la o distanţa de 5 km. In apropierea localitaţii
cele mai importante orase sunt : Campina la 30 km pe drumul naţional DJ 102I, Ploiesti la 60 km,
Comarnic la 14 km. La o departare de doar 25 km de centrul zonei se afla drumul european E60, la 27 km
este situata Gara Campina si la 16 km Gara Comarnic. Aeroportul cel mai apropiat este la Bucuresti.
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2.2.Caracteristici geografice (forme de relief, retea hidrografica,etc)

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul comunei Valea Doftanei se incadreaza in zona
muntoasa cu soluri podzolice.

Din punct de vedere geologic, zona muntoasa corespunde stratelor de Sinaia, excesiv cutate, asa
cum se remarca in defileul Doftanei de la sud de Tesila. Muntii sunt alcatuiti din flis cretacic predominant
grezos. Rocile predominante in teritoriul studiat sunt reprezentate prin gresii. Depresiunea s-a format prin
eroziune. Cea mai mare parte din suprafata teritoriului Valea Doftanei este ocupata de soluri brune-acide
urmate de solurile brune eumezobazice si rogosolurile.

Regimul climatic general se caracterizeaza printr-un climat de munte, ce se desfasoara in zona
reliefului inalt, cu altitudini de peste 1.000 m, si clima de deal, cu relief avand inaltimi de 580 – 1.000 m.
Precipitatiile atmosferice medii anuale variaza intre 812,6 mm in zona Tesila si 827,8 mm in zona
Traisteni, in modul de deplasare a precipitatiilor anuale se constata o crestere gradata a acestora dinspre
sud spre nord. Medii temice anuale, in functie de altitudinea reliefului astfel pe vai temperaturile sunt mai
ridicate cu 1 - 2 gr. C fata de cele de pe culmi, inregistrandu-se in general de-a lungul timpului
temperature minime de -27 gr C si maxime de 37 gr C.

Vanturile caracteristice zonei sunt reprezentate de Crivat local venit din Est, spulbera si troieneste
zapada si Brize Montane de seara si de noapte. In general, aceste vanturi dominante pot provoca
schimbari bruste de temperatura mai ales primavara si toamna.

.
Clima comunei Valea Doftanei face parte din doua zone predoclimatice distincte;

 Zona climatica rece – foarte umeda, in rtegiuni cu relief puternic accidentat, la peste 1,000 m
altitudine, unde predomina clima de munte.

 Zona climatica racoroasa – umeda, in regiuni cu relief moderat accidentat, unde predomina clima
de deal, la altitudini cuprinse intre 580 – 1.000 m.
Valoarea medie anuala cea mai mare a temperaturii aerului este de 11grade Celsius.
Precipitatiile atmosferice prezinta aceeasi influenta ca si temperatura aerului si ele cad mai mult

sub forma de ploi, sumele medii anuale fiind de circa 800 – 1,200 mm/an.
Vara si iarna, ca anotimpuri de mare contrast termic si pluviometric, sunt separate prin toamna si

primavara ca anotimpuri de tranzitie.
Vara - se caracterizeaza prin cer senin, aer uscat si calduros, cu temperaturi extreme ce depasesc 30

grade Celsius.
Iarna - se caracterizeaza prin frecvente valori sub zero grade celsius ale temperaturii aerului si prin

prezenta stratului de zapada, variabil in timp si spatiu, ce se depune in general in timpul adecvatiei
maselor de aer rece. Numarul mediu al zilelor cu strat de zapada nu depaseste 50 zile/an.

Grosimea medie de cadere variaza intre 30 si 45 centimetri, valorile cele mai mari inregistrandu-se
la sfarsitul lunii ianuarie si inceputul lunii februarie. Fenomenul cel mai caracteristic al iernilor este cel
de viscol, care are loc de obicei sub influenta Crivatului si se produce in timpul invaziilor puternice ale
maselor de aer rece dinspre est si nord.

Minimele anuale depasesc - 20grade Celsius si ele indica geruri uscate.
Primavara - se evidentiaza mai ales prin ridicarea temperaturii la peste 9,5 grade Celsius in luna

martie si creste treptat ajungand in luna mai la 16 - 20 grade Celsius, ca si prin cantitatile de precipitatii
care depasesc in aceasta luna 50 sau 60 mm. Durata mai lunga sau mai scurta a acestui anotimp.

Ca si caracterele termice si pluviometrice depind de dinamica maselor de aer dinspre nord, sud, vest
si est, care acopera teritoriul comunei in aceasta perioada. Predominarea celor dinspre nord si vest
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determina precipitatii mai bogate si valori mai scazute ale temperaturii aerului, in timp ce masele de aer
dinspre est si sud conditioneaza valori mai ridicate ale temperaturii aerului si uscaciune mai mare a
acestuia.

Toamna - se caracterizeaza in general prin scaderea temperaturii cu 3 – 4 grade Celsius in luna
septembrie ( in raport cu luna august ). Toamna devine evidenta in luna octombrie cand temperatura
scade cu 6 - 7grade Celsius raportat cu luna septembrie iar precipitatiile sunt cantitativ mai bogate.

Luna noiembrie face trecerea spre anotimpul de iarna prin temperaturi scazute in jur de 0 grade
Celsius, si prin cantitati de precipitatii care depasesc in general 700 mm si care se produc in unii ani sub
forma de zapada.

Comuna se incadreaza in zona de vegetatie a padurilor de foioase, brad si a zonei de pajisti.
Principalele specii de arbori sunt: stejarul brumariu, stejarul pufos, garnita, salcamul, teiul alb si
frasinul. Vegetatia erbacee de stepa este reprezentativa prin grupari de pelinita de stepa, pir gros, firuta
cu bulbi, barboasa, paius, pir crestat si altele.

Vegetatia comunei Valea Doftanei este foarte bogat in ierburi si paduri. Vegetatia imbraca
intreaga suprafata, dandu-i un aspect variat. Din perioada infloritului pana in toiul verii, pe pajistile de la
Craite, Poduri, Carabanu, prin gradini se leagana in adierea vantului, o mare de flori multicolore,
emanand un parfum discret, care atrage roiurile de albine spre a vizita activ plantele melifere. fluturi
policromi si alte mici insecte zburatoare completeaza acest decor sezonier nuantat. Valoarea terapeutica a
unor plante este unanim recunoscuta si apreciata. Principiile active dainuiesc uneori in intreg corpul
plantei, iar alteori sunt localizate in radacina, in frunze sau flori.

Varietatea vegetatiei a determinat existenta unui insemnat numar de specii de animale si pasari.
Dintre animale amintim: caprioara (capreolus capreolus), vulpea (vulpes vulpes), iepurele (lepus
europeus), soarecele de camp, dihorul de stepa, popandaul (citellus citellus), viezurele (melus melus) etc.

Alaturi de aceste animale o mare varietate de pasari incanta ochiul si auzul sateanului. Dintre ele
cele mai frecvente sunt: ciocarlia de campie (melancorypha calandra), privighetoarea, vrabia de casa,
randunica, sticletele, pitigoiul, turtureaua, cucul, ciocarlia, ciocanitoarea (piscus viridis), grangurul
(atene noctua), bufnita (buba buba), potarnichea (perdix perdix), porumbelul, cioara de semanatura,
cioara neagra, sorecarul, uliul gainilor.

In jurul apelor gasim rata salbatica, gainusa si cocostarcul de balta. Comuna fiind aproape de
Lunca Dunarii in fiecare an isi fac aparitiile cateva pasari rare precum starcul lopatar si egreta mica.

2.3.Caracteristici demografice

In prezent populatia comunei Valea Doftanei este de 6.757 de persoane, din care 1900 de persoane
reprezinta forta de munca necesara din regiune, iar rata somajului este de 25%.

Pe un orizont de timp de 30 de ani, populatia comunei este estimata la 10.600 de locuitori, conform
calculelor efectuate in baza literaturii de specialitate in domeniul evolutiei demografice.
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2.4.Infrastructura de: transport, utilitati(alimentare cu apa, canalizare, epurare,
alimentare cu gaze, producere/distributie energie elctrica, telecomunicatii)

Dotarea comunei din punct de vedere al infrastructurii este reprezentata prin : alimentare cu
energie electrica, apa potabila, drum asfaltat partial din lungimea totala a drmurilor comunale si strazi
interioare. Sunt in atentia consiliului local o serie de proiecte ce vor fi implementate in perioada 2014 –
2020 privind atat infrastructura de transport cat si infrastructura de utilitati pentru a asigura cresterea
calitatii vietii pentru locuitorii comunei dar si pentru turistii ce viziteaza zona Valea Doftanei, zona cu un
bogat si recunoscut  potential turistic.
Deasemenea,exista serviciu de telefonie fixa ai televiziune prin cablu.

Localitaţile din comuna Valea Doftanei – Prahova, dispun de un sistem de alimentare cu apa care
asigurand 90% din necesarul comunei. Lungimea retelei existenta este de 65 km. Deasemenea este in
procedura de analiza a studiului de fezabilitate pentru extindere a sistemului de alimentare cu apa.

Canalizarea – exista retea de canalizare lungimea acesteia fiind de 650 m cu statie de epurare si
treapta chimica.

Infrastructura stradala - drumurile care tranziteaza comuna Valea Doftanei – Prahova sunt
asfaltate in proporţie de 23 %, insa modernizarea drumurilor locale face parte din proiectele prioritare
ale comunei in perioada 2014-2020.

Alimentare cu energie electrica – comuna este complet electrificata, cu resurse de continuare a
electrificarii pe masura ce ritmul construcţiilor o impune.

2.5.Infrastructura de afaceri si de cercetare

In proiectul de dezvoltare sunt amintite posibilitatile economice neexploatate in cadrul asezarii in
care sunt inlcluse: reamenjarea scolilor, dezvoltarea culturii, amenjarea bazei sportive si organizarea
celor mai importante sectoare de pe raza comunei, repsectiv agricultura si zootehnia. Acestea alaturi de
potentialul in agroturism sunt doar cateva dintre domeniile ce se pot exploata la maxim pe raza asezarii.
In Valea Doftanei exista 7.357 ha si utilizandu-se astfel: livezi si pepiniere pomicole,vii si pepiniere
viticole, pasuni si fanete. In ceea ce priveste promovarea comunei pe linie turistica, Valea Doftanei este
situata in nordul judetului Prahova, in zona Carpatilor de Curbura, pe cursul mijlociu al raului cu acelasi
nume. Ea se afla situata in partea nordica a judetului Prahova, intre vaile Prahova si Teleajen. Relieful
muntos al acestei localitati este mai accentuat catre nord, unde este limitrofa cu judetul Brasov. Acolo,
spre obarsia Doftanei se inalta masive muntoase ca: Orjogoaia, Radela, Cucioaia, Zanoaga, Baiu Mare,
Baiu Mic, Unghia Mare si Unghia Mica. Privit din departare, muntele Unghia Mare, cu liniile lui
geometrice, seamana cu o piramida egipteana, impantata parca dinadins aici in framantatul peisaj
carpatin. Tot aici se insiruie muntii Patru, Steiasa, Fundurile si o serie de 'clabucete' ramificandu.se spre
sud. Pe langa padure se poate amenaja o baza de agrement sau se pot practica diverse sporturi. In
vederea dezvoltarii zonei la nivel local se ofera urmatoarele resurse :

 scutiri de taxe si impozite
 cladire fosta scoala spre inchiriere sau concesionare
 consultanta si logistica
In comuna Valea Doftanei isi desfasoara activitatea un numar de 145 de firme in urmatoarele dom

enii de activitate:
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 exploatarea si prelucrarea lemnului : 27 societati comerciale constructii civile si industriale si
comert cu materiale deconstructii : 39 societati comerciale turism : 10 societati comerciale si i
ntreprinderi familiale sau individuale

 comert si servicii : 58 societati comerciale transporturi : 5 societati comerciale finante bancico
mert cu produse petroliere ,televiziune prin cablu si internet ,comert cu produse farmaceutice


2.6.Sanatate si servicii sociale

Infrastructura de sanatate a comunei Valea Doftanei, se compune din existenţa a
2 dispensare umane, 3 medici de medicina generala si 4 cadre medii 3 farmacii

2.7.Invatamant

Procesul de invaţamant in comuna Valea Doftanei se desfasoara in cadrul a 7 instituţii de
invaţamant, respectiv 4 gradiniţe de stat, 2 scoli generale si un liceu. In aceste instituţii isi desfasoara
activitatea un numar de 50 de cadre didactice.

2.8.Resursele umane si piata muncii

Datorita potenţialului de afaceri de care dispune localitatea, pe raza comunei se afla o serie de
unitaţi economice cu profil de activitate diversificat ceea ce denota preocuparea cetaţenilor pentru
cresterea permanenta a veniturilor, respectiv, imbunataţirea condiţiilor de trai. Gama activitaţilor este
variata, aici intalnim agenţi economici (145 societaţi) cu obiecte de activitate diverse: de la activitaţi de
producţie si servicii agricole, de transport, prestari servicii, comerţ sau de mica industrie. In comuna
exista doi agenţi economici care are ca obiect de activitate transportul de calatori pe raza comunei.

Populaţia activa a comunei este de aproximativ 3.100 de persoane, numar ce reprezinta
aproximativ 45% din totalul populaţiei, populaţia apta de munca somera fiind in jur de 400 de persoane,
reprezentand aproximativ 5.84%.

Din totalul populaţiei active de aproximativ 3.100 de persoane, in comuna lucreaza aproximativ
252 de persoane, cea mai mare parte din randul populaţiei active facand naveta catre orasul municipiu,
sau alte localitaţi.
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Repartizarea procentuala a populaţiei active pe ramuri economice se prezinta astfel:

 sectorul primar (agricultura, silvicultura,) – 19%;
 sectorul secundar (industrie, construcţii) – 18%;
 sectorul terţiar (comerţ, transport, administraţie, invaţamant, sanatate, sport, turism, alte

prestari catre populaţie) – 63%.

2.9.Conditii de mediu

Regimul climatic general se caracterizeaza printr-un climat de munte, ce se desfasoara in zona
reliefului inalt, cu altitudini de peste 1.000 m, si clima de deal, cu relief avand inaltimi de 580 – 1.000 m.
Precipitatiile atmosferice medii anuale variaza intre 812,6 mm in zona Tesila si 827,8 mm in zona
Traisteni, in modul de deplasare a precipitatiilor anuale se constata o crestere gradata a acestora dinspre
sud spre nord. Medii temice anuale, in functie de altitudinea reliefului astfel pe vai temperaturile sunt mai

63%

Domeniile de ocupare a populatiei

sector primar (agricultura,silvicultura)

sector tertiar(comert, administratie)

Populatie inactiva-
49,16%
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ridicate cu 1 - 2 gr. C fata de cele de pe culmi, inregistrandu-se in general de-a lungul timpului
temperature minime de -27 gr C si maxime de 37 gr C.
Vanturile caracteristice zonei sunt reprezentate de Crivat local venit din Est, spulbera si troieneste zapada
si Brize Montane de seara si de noapte. In general, aceste vanturi dominante pot provoca schimbari bruste
de temperatura mai ales primavara si toamna.

Factorii de mediu au fost hotaratori in constituirea primelor asezari umane in acest spatiu. La
adapostul padurilor si in apropierea apelor, oamenii si-au inaltat locuinte grupate in catune. Se ocupau
cu pastoritul si munca la padure, activitati ce s-au transmis urmasilor. Pe masura trecerii timpului
localitatea se dezvolta ajungand astazi la o dezvoltare cu un standard al calitatii vietii oamenilor
corespunzator vremurilor.

Este de la sine inteles ca bazinul hidrografic al Doftanei prezinta o importanta vitala pentru
locuitorii comunei, iar in plus, constituie si principala sursa de alimentare cu apa a judetului Prahova. Cu
intreaga sa retea de afluenti, raul Doftana beneficiaza de o apa socotita de prima calitate; puritatea ei
este unanim apreciata de turistii ce se abat prin Valea Doftanei, protejata climatic de braul muntos din
jur, larg deschisa si insorita, cu o temperatura moderata in orice anotimp. De aici decurg interesante
posibilitati de inscriere a Vaii Doftanei intre traseele turistice.

Prezinta intr-adevar atractie depresiunea Tesila - Traisteni, in care serpuieste involburata apa
raului, numeroasele izvoare si fantani racoritoare in miez de vara, pajistile, ademenitoare prin verdeata
lor din gradini si livezi, aerul ozonat, specific locului. Numai cateva zile de vacanta in mediul robust din
Valea Doftanei - veritabil liman de liniste si reconfortare - au un miraculos efect asupra organismelor
slabite, obosite de incordarea muncii fizice si intelectuale. Pe stanga raului si ceva mai catre miazazi
sunt masivele Negrasul (cu urme de izvoare minerale la poalele sale),Cioparceni, Varfu
Mare, Secara, Carabanu, Craitele, iar pe dreapta Prislopul, Lacurile,Rusul si Floreiul.

Altitudinea lor medie este de 1.600 m. In continuare, la limita sudica a comunei strajuiesc niste
maguri, local denumite "galme". Impadurite fiind catre partea lor superioara Galma Secariei
(1137 m), Galma Craitei si Galmeia (1043 m ) fac nota aparte in ansamblul perimetrului montan al
localitatii. Astfel, varfullor, partial inierbat, este usor boltit, de forma unei cupole in stil bizantin. Le
lipseste stridenta pantelor ametitoare de pe alte meleaguri, in timp ce ele inspira privitorului totodata
maretie, calm si echilibru. Prin nota aceasta caracteristica, ele se armonizeaza cu insasi baza larga,
accesibila a teraselor prin care isi poarta undele raul Doftana. Raul Doftana traverseaza localitatea in
lung. Izvorand din muntii Garbovei, el parcurge o distanta de cca. 50 km pana la confluenta cu raul
Prahova, spre sud de Cam pina. Pe acest traseu, Doftana isi sapa albia in muntii Baiului si Badilei,
primind o seama de afluenti, incepand de la izvor, pe
stangaNegrasul, Cucioaia, Mogosoaia, Ermeneasa, Ghimpoasa, Valea lui
Vladisor, Paltinoasa si Purcaru.

Pe dreapta isi aduc apele: Musita, Orjogoaia, Prislopul, Floreiul, Bradeasa si Secaria.

FLORA

Teritoriul comunei Valea Doftanei este foarte bogat in ierburi si paduri. Vegetatia imbraca
intreaga suprafata, dandu-i un aspect variat. Din perioada infloritului pana in toiul verii, pe pajistile de la
Craite, Poduri, Carabanu, prin gradini se leagana in adierea vantului, o mare de flori multicolore,
emanand un parfum discret, care atrage roiurile de albine spre a vizita activ plantele melifere. fluturi
policromi si alte mici insecte zburatoare completeaza acest decor sezonier nuantat. Valoarea terapeutica a



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA
PENTRU  PERIOADA 2014 – 2020

AL UNITATII  ADMINISTRATIV  TERITORIALE  VALEA DOFTANEI, JUDETUL  PRAHOVA

Page 11
ELABORATOR: EUROCONCEPT INDUSTRIAL GROUP S.R.L. BUCURESTI

unor plante este unanim recunoscuta si apreciata. Principiile active dainuiesc uneori in intreg corpul
plantei, iar alteori sunt localizate in radacina, in frunze sau flori.

Recoltarea plantelor medicinale si sortarea lor reclama anumite cunostinte, pentru evitarea
confuziilor si erorilor. Lucrarea aceasta se face la anumite termene calendaristice. Recolta se usuca lent,
conservandu-se apoi in pungi sau cutii, la loc uscat. Locuitorii din Valea Doftanei cunosc in genere,
proprietatile curative ale multora din numeroasele plante medicinale, pe plan local, utilizandu-se
denumirea populara pentru identificare. Astfel de plante sunt: afinul, catina, chimenul (secarica),
cicoarea, ciresul, visinul (coditele fructelor), ciubotica cucului, coada manzului, coada soricelului, fasolea
(tecile uscate), fragul, frasinul (frunza), macesul (fructele lui), mesteacanul, murul, musetelul, nucul,
patlagina, pelinul, pinul (mugurii), plopul, porumbul (matasea acestuia), salcia (coaja), salcamul (florile),
socul (florile), trandafirul (petalele), trei frati patati (panseluta de camp), urzica si zmeurul.

Asemenea plante vindecatoare sunt folosite sub forma de ceai si constituie "un izvor de apa vie"
impotriva maladiilor. Versantii comunei fiind acoperiti cu paduri pe mari intinderi, silvicultura se afla aici
la ordinea zilei. In jurul localitatii, principala esenta lemnoasa este fagul. Padurea de faget se intalneste
pana la 1000 m altitudine, iar pe muntele Orjogoaia si in amestec cu bradul pana la 1200 m. Alte esente
sporadic intalnite sunt: molidul, pinul, carpenul, mesteacanul.

Padurile de fag, brad si alte esente ajuta foarte mult la echilibrarea regimului ploilor. Acestea
ajuta la dezvoltarea si maturizarea semanaturilor, ierburilor de pe pasuni si asigurarea nutretului pentru
iarna. Padurea contribuie de asemenea, la temeinica fixare a solului, impiedicandu-se astfel degradarea
terenurilor, prin ferestruirea lor de catre suvoaie repezi,vant si altele.

FAUNA

Aici traiesc vietuitoarele intalnite de regula in Carpati, exemplare apreciate in expozitii
internationale de specialitate. In padurea de munte isi duc traiul cerbi si caprioare, adevarate podoabe ale
plaiuri lor norddoftanene. Dominand padurile prin marimea si puterea sa, traieste aici ursul brun care se
hraneste cu fructe, miere, dar este si carnivor, producand pagube in randul vitelor mari si mici de pe
pasunile comunei. In desisurile padurilor, la departare de asezarile umane traiesc lupul, mistretul, jderul,
vulpea, veverita, castorul si vidra.

Pasarile salbatice ce traiesc pe teritoriul comunei sunt de o mare varietate. Ciocanitoarea este des
intalnita "in actiune" de-a lungul tulpinilor arborilor. Dintre cantatoarele apreciate aici traieste ciocarlia
usor de recunoscut prin trilurile ei avantate, in zorii zilelor luminoase de vara. Cocosul de munte prefera
padurile de molid din zona.

Dintre reptile sunt de mentionat vipera si soparla de munte si broasca bruna de munte. Din
categoria pasarilor rapitoare este de mentionat bufnita. In golurile alpine se intalneste vulturul, mierla de
piatra, cinteza. Prepelita, vrabia, pitigoiul populeaza de asemenea livezile si padurile comunei.

Din fauna ihtiologica semnalam prezenta pestilor specifici apelor de munte, in bazinul Doftanei
traieste pastravul alaturi de speciile de pesti ce se adapteaza atat apelor de munte, cat si lacului artificial
de la Paltinu.
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2.10.Zone si activitati rurale

Din suprafaţa teritoriului administrativ, ponderea cea mai mare este reprezentata de terenurile
agricole (7375 de hectare).

Desi exista acest potenţial agricol evident, dezvoltarea activitaţiilor cu caracter agricol din cadrul
comunei nu a avut o dinamica foarte buna.

Activitatea agricola se desfasoara in cea mai mare parte in cadrul gospodariilor individuale.
Comuna Valea Doftanei este formata din doua sate: Tesila si Traisteni cu o suprafata de cca

28637ha din care 1.742 ha intravilan. Suprafata agricola a comunei este alcatuita astfel:
 teren agricol - 20%
 fond forestier – 52%
 teren alpin 8%
 fanete – 11%
 ape – 9%

Principalele activitati economice agricole si non-agricole desfasurate de catre locuitorii comunei
sunt:

 exploarea si prelucrarea lemnului
 silvicultura
 cresterea animalelor
 agroturism montan
 comert-servicii

Resurse: paduri de fag si brad; cariere de bazalt, piatra de var, pietris, nisip; microhidrocentrale 7
( construite pe raulDoftana, cu o productie de cca 30 MW/zi, pot asigura printro conjuctura favorabila au
tonomia energetica a comunei ); golurile alpine care o data cu aprobarea legii muntelui si dezvoltarea agr
oturismului au devenit resurse importante pentrucomuna; septelul de animale.

20

52

8
11 9

teren agricol fond forestier teren alpin fanete ape

Structura terenului agricol si non agricol (%)
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Valea Doftanei fiind o comuna specifica de dealmunte, are ca activitati economice importante urm
atoarele: exploatareasi prelucrarea lemnului; silvicultura; cresterea animalelor; comert servicii; agroturi
sm montan

2.11.Turismul

Comuna Valea Doftanei, judeţul Prahova deţine pe teritoriul sau obiective de interes turistic si
religios de o valoare incontestabila care atrag pentru vizitare si cercetari istorice, multe persoane
interesate, cu pregatire in domeniu. Astfel pe raza teritoriala a comunei se afla urmatoarele obiective:

 Lacul Paltinu este un lac de acumulare pentru apa potabila, intins pe o lugime de 3 km, oferind o
priveliste incantatoare. Ambele maluri ofera conditii prielnice pentru asezarea unor campinguri
pitoresti si case de vacanta. Este asezat intr-o zona montana pitoreasca in bazinul Doftana, iar in
apropriere se gaseste raul Doftana, la confluenta cu Paraul Paltinoasa si Secaria. Situat la o
altitudine de 650 m lacul Paltinoasa ocupa o suprafata de 215 ha. Barajul Paltinu serveste in
principal pentru alimentarea cu apa potabila si industiala a municipiilor Campina si Ploiesti. In
subsidiar, barajul asigura si apa pentru irigarea a 9.000 ha in lunca raului Prahova in zona
Baicoi-Ploiesti si pentru salubrizarea raului Dambul din Ploiesti.

 Cheile Doftanei sunt situate in apropierea Lacului Paltinoasa si ofera o priveliste deosebita,
asemanatoare cu cea de la Cheile Bicazului. Zona sub montana, situata la distanta de 20 km de
Campina, ce se desfasoara de a lungul Vaii raului Doftana, unul din afluentii raului Prahova.
Situate in apropierea Lacului Paltinoasa, ofera o priveliste deosebita, asemanatoare cu cea de la
Cheile Bicazul In apropiere de Lacul Paltinul, Raul Doftana a dat nastere unor superbe chei de o
lungime de aproximativ 300 metri: Cheile Doftanei. Acestea reprezinta un adevarat fenomen
carstic, avand forma unui adevarat tunel, cu pereti aproape verticali si dand nastere unor peisaje
spectaculoase.
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 Varful Secariei. Peisajul isi desfasoara privelistea la aproximativ 6km de Tesila urmand traseul
marcat spre vest. Aventurier sau nu, odata ce ai ajuns aici, trebuie sa te bucuri de frumusetea
naturala.

 In Valea Doftanei pot fi vizitate si ruinele Bisericii Vechi din Traisteni, precum si Biserica Sfintii
Voievozi, construita intre anii 1926-1942, cu hramul in ziua Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavril si
renumita pentru arhitectura deosebita dupa care a fost ridicata. In pronaosul bisericii se afla si un
tablou pictat al unuia dintre marii suverani ai Romaniei, Regele Mihai I. Biserica Adormirea
Maicii Domnului din Tesila este un alt lacas de cult ridicat in aceasta superba vale intre anii 1871
– 1875. Ruinele Bisericii vechi din satul Traisteni se afla pe traseul spre Brasov.
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 Glodeasa este o padure seculara virgina de fag si brad, situata in comuna prahoveana Valea
Doftanei, la o altitudine de 650 – 890 m. Padurea pastreaza marturii ale evolutiei invelisului
forestier al muntilor nostri, fiind ferita de exploatarea forestiera. Pe o suprafata de 534,9 ha, se
intind arbori cu varste curpinse intre 200 – 300 de ani si inatimi de 40 – 45 m.
Rezervatia Glodeasa este unul dintre cele mai importante obiective turistice din Muntenia, obiectiv
pe care nu ar trebui sa-l ratati daca va aflati in apropiere.Tipuri de habitate: Padure de fag de tip
Luzulo - Fagetum, tufarisuri alpine si boreale, pajisti alpine si subalpine, vegetatie pe stanci
calcaroase, iazuri si lacuri.

 Muzeul de Arte Plastice din Tesila prezinta un mare interes etnografic si popular – artistic prin
cele peste 300 de opere de arta, rezultate ale numeroaselor editii ale Taberei Internationale de
Creatie Plastica Valea Neagra, recunoscuta atat pe plan national, cat si international. Tabara
internationala de creatie plastica Valea Neagra, este deschisa tuturor artistilor profesionisti din
domeniul sculpturii, graficii, picturii.Tabara se desfasoara vara la inceputul lunii august, iar
numarul mediu de participanti este de 15 artisti plastici.



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA
PENTRU  PERIOADA 2014 – 2020

A UNITATII  ADMINISTRATIV TERITORIALE  VALEA DOFTANEI, JUDETUL  PRAHOVA

16
ELABORATOR:  S.C.EUROCONCEPT INDUSTRIAL GROUP   S.R.L. BUCURESTI

 Avand un relif muntos, ocupatia de baza a localnicilor a fost si este pastoritul, pentru pastrarea
vechilor traditii dorim organizarea unui "Drum al Stanelor".In zona isi desfasoara activitatea 25
de stani (Steiasa Mare, Steisa Mica, Baiu Mare, Baiu mic, Patru, Cota Prizlopului, Orjogoaia,
Manole, Rusu, Parailii, Musita, Piciorul lui Tarca, Priscu, Urlatelul, Zanoaga, Valea Neagra,
Piciorul Boului, Setu, Subtirica, Piciorul Cucioii, Cucioaia Mare, Cucioaia Mica, Radela, Radela
Mare, Vf. Negrasului).

 Vanatoare si pescuit.
Fauna deosebit de bogata din padurile de foioase face posibila organizarea de partide de
vanatoare pentru cei pasionati, aici traind exemplare apreciate in expozitii internationale de
specialitate. Pitorescul peisajului, ospitalitatea oamenilor de aici, posibilitatea de a petrece clipe
de neuitat atat la pescuit cat si la vanatoare, fac din Valea Doftanei un punct de atractie preferat
de pescari si vanatori.
Lacul Paltinoasa reuneste pentru cunoscatori toate conditiile necesare realizarii unei partide de
pescuit ideale asigurand satisfactia petrecerii unor zile de neuitat si a unor partide de pescuit
excelente.

 Lacase de cult
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Teşila a fost construită între anii 1871-1875 de

echipe de voluntari formate din credincioşi, sprijiniţi financiar şi de marii proprietari din zonă, aşa
cum se poate citi din pisania aflată în pridvorul bisericii, adăugată în anul 1930. Prima pictură ce
decora lăcaşul în interior a fost executată în tempera, tehnica al seco. Din păcate, date despre autorii
picturii sfinţite la 1875 nu s-au păstrat, dar există icoane semnate de un anume Petre Stănescu, datând
cam din aceeaşi perioadă. În anul 1988 se repictează biserica tot în tempera, de către pictoriţa Elena
Vasilescu din Bucureşti, împreună cu elevii săi. În acelaşi an, pictura a fost sfinţită de Preasfinţitul
Vasile Târgovişteanul, episcop vicar patriarhal. În anii 2008-2009 s-au efectuat ample lucrări de
modernizare a lăcaşului de cult, iar din 2010, la iniţiativa preotului Răzvan Topală, într-un spaţiu
special amenajat în grădina parohială funcţionează o bibliotecă cu peste 2000 de volume (cărţi şi
studii teologice, literatură românească şi universală, albume de artă etc). Totodată, în curtea lăcaşului
de cult s-a organizat o expoziţie de cruci de piatră din secolul XIX.
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7. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE

7.1.Analiza SWOT a UAT

Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este descriptiv: Strengths (puncte
tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunitati), Threats (riscuri). Punctele forte si cele
slabe sunt legate de comuna si de strategiile acesteia, si de modul cum se compara cu concurenta.
Oportunitatile si amenintarile vin dinspre mediul de piata si din directia concurentei; de regula sunt
factori asupra carora zona in general nu are nici un control. Analiza SWOT ia in considerare organizarea
asezarii, performantele acesteia, produsele cheie si pietele strategice.

Analiza SWOT permite concentrarea atentiei asupra zonelor cheie si realizarea de prezumtii
(presupuneri) in zonele asupra carora exista cunostinte mai putin detaliate. In urma acestei analize se
poate decide daca zona isi poate indeplini planul, si in ce conditii. Pentru a avea certitudine ca politicile si
programele existente corespund necesitatilor de dezvoltare a comunei, in cadrul limitarilor impunse de
resursele locale disponibile si pentru accesarea fondurilor prin care UE sustine politica de dezvoltare
regionala s-a impus elaborarea planului de dezvoltare locala pentru perioada 2014-2020. Unele
"oportunitati" si "amenintari" vor aparea din "punctele tari" si "punctele
slabe" ale comunei. Amenintarile pot fi concrete sau potentiale. In urma analizei SWOT s-au identificat
trei principii prioritare care trebuie sa stea la baza elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile, si
anume:
1. Viata economica a comunei trebuie revigorata si dezvoltata in toate domeniile sale: agricultura,
zootehnie, industrie, comert si silvicultura. Consilul Local va trebui sa investeasca pentru vitalizarea vietii
economice a comunei. Trebuie sa fie prioritatea numarul unu, deoarece produce cele mai mari efecte.
2. Infrastructura necesita imbunatatirii continuu, de aceea investitiile trebuie facute dupa anumite criterii
economice astfel incat sa produca cele mai mari efecte benefice:
- siguranta locuitorilor comunei impotriva calamitatilor;
- raportul valoarea investitie/ efecte economico-financiare produse;
- raportul valoare investitie/numarul beneficiarilor.
3. Conex factorului economic un alt punct important pentru cresterea atractivitatii comunei il constituie
facilitatile culturale si de agrement pe care le ofera sau pe care ar putea sa le ofere comuna, astfel incat
confortul social al locuitorilor sa fie imbunatatit. Complementar acest lucru va creste si atractivitatea
turistica a comunei prin:

 Dezvoltare economica
 Dezvoltare infrastructura
 Cresterea atractivitatii
 Creare locuri de munca
 Programe de formare profesionala
 Competitivitate
 Confort social
 Cultural
 Agrement
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COMUNA VALEA DOFTANEI, JUDETUL PRAHOVA

1.Dezvoltare economica

 Creare locuri de munca
 Programe de formare profesionala

2.Dezvoltare Infrastructura

 Competitivitate
 Comfort social

3.Cresterea  atractivitatii

 Cultural
 Agrement

AGRICULTURA, SILVICULTURA SI DEZVOLTARE  RURALA

PUNCTE  TARI

• conditiile climatice favorabile pentru agricultura
• terenul arabil  reprezinta una din resursele naturale avind suprafata de 20% din

total teren al comunei ,
• fanete si pasune 11 %
• fond forestier  52 %
• teren alpin propice pentru dezvoltare agroturism 8 %
• conditii de dezvoltare a pescuitului  prin existenta a unei suprafete de luciu de apa de

9 %
• principalele activitati economice agricole si non-agricole desfasurate de catre

locuitorii comunei sunt:
• exploarea si prelucrarea lemnului
• silvicultura
• cresterea animalelor
• agroturism montan

Resurse: paduri de fag si brad; cariere de bazalt, piatra de var, pietris, nisip; microhidrocen
trale 7 ( construite pe raulDoftana, cu o productie de cca 30 MW/zi, pot asigura printro conj
uctura favorabila autonomia energetica a comunei ); golurile alpine care o data cu aprobar
ea legii muntelui si dezvoltarea agroturismului au devenit resurse importante pentrucomuna
;septelul de animale.
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PUNCTE SLABE

• Dotarea tehnica slaba a tuturor  sectoarelor din agricultura
• Nu exista sisteme de colectare, prelucrare si valorificare superioara a produselor

agricola
• Lipsa resurselor materiale care sa faciliteze angajarea specialistilor din agricultura

in mediul rural
• Forta de munca este imbatrinita si insuficienta
• Promovarea insufienta a zonei rurale si a produselor specifice si traditionale
• Diversificarea slaba activitatilor zonei rurale
• Lipsa instalatiilor de irigatii si dotarii insuficiente cu utilaje agricole
• Deficitul financiar al dezvoltarii zootehniei
• Accesul redus la servicii de consultanta rurala datorita inexistentei acestor posturi la

nivel local
• Insuficienta serviciilor aducatoare de venit specifice zonei
• Gradul redus de diversificare a activităţilor economice şi dimensiunile reduse ale

exploataţiilor agricole fac ca performanţa economică să fie scăzută iar agricultura
practicată este una de subzistenţă în cea mai mare parte a teritoriului;

OPORTUNITATI

• Accesarea fondurilor europene  pentru dezvoltarea unor programe de finantare in
agricultura

• Facilitati legislative si creerea unor conditii favorabile arendarii terenurilor agricole
• Infiintarea unor organizatii si asociatii profesionale de sprijin a producatorilor
• Crearea unor zone de desfacere a produselor agroalimentare pentru populaţie
• Crearea centrelor de colectare produse
• Agricole specifice locale (cereale, legume, fructe) şi crearea/reabilitarea silozurilor
• Crearea de unităţi de prelucrare produse agricole
• Promovare activităţi piscicole în localităţile cu tradiţie
• Adaptare învăţământ liceal la specificul zonei
• Posibilitatea infiintarii unor ferme zootehnice

AMENINTARI

• Slaba informare a producatorilor agricoli privind oportunitatile de finantare prin accesarea
fondurilor europene

• Administrarea necontrolata a ingrasamintelor chimice pe terenurile agricole  ce  are ca
efect  poluarea chimica a solului si implicit a  pinzei de apa freatica din sol precum si
eroziunea solului.

• Cresterea  perioadelor de seceta pe timpul unui an coroborata ca lipsa sistemelor de
irigatii conduce la productii agricole scazute si de slaba calitate
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INFRASTRUCTURA SI MEDIU

PUNCTE TARI

• Localitati apartinatoare: Tesila si Traistieni
• Traversarea localitatii de catre drumurile judetene DJ 101T si DJ102I
• Drumuri modernizate pe raza localitatii in procent de 20%
• Orase importante apropiate: Ploiesti la o distanţa de 60 km

Campina la o distanta de 30 km
Comarnic la o distanta de 14 km.

• Retea de distributie a energiei electrice la toate gospodariile si institutiile din comuna
• Retea de telefonie internet  si televiziune prin cablu existenta in localitate
• Infrastructura de sanatate a comunei Valea Doftanei, se compune din existenţa a

2 dispensare umane, 3 medici de medicina generala si 4 cadre medii 3 farmacii
• Exista un sistem integrat de gestionare a deseurilor

PUNCTE SLABE

• Existenta partiala a unui sistem de alimentare cu apa
• Existenta partiala unui sistem de canalizare cu statie de epurare
• Inexistenta unui sistem propriu de salubrizare
• Educatia precara privind actiunile de ecologizare
• Lipsa actiunilor concrete privind protectia zonei impotriva inundatiilor si alunecarilor de teren
• Lipsa proiectelor privind lucrarile de corectare a torentilor
• Poluarea apelor subterane de suprafata prin lipsa unui sistem de canalizare in toata localitatea
• Lipsa unor sisteme de utilizare a "energiei verzi" pentru incalzirea institutiilor comunale
• Lipsa sistemelor de producere a energiei electrice prin utilizarea surselor de " energie verde"
• Incalzirea  spatiilor locuintelor si a celor din instituitiile sociale cu combustibili solizi, in speta

lemn, solutie ce conduce la dezechilibre ecologice prin defrisarea padurilor
• Lipsa amenajarii albiei raului Doftana ceea ce conduce la eroziunea malurilor si punerea in

pericol a retelei de drumuri

OPORTUNITATI

• Extinderea sistemului de canalizare pe o lungime de 16,7 km cu montajul a 9  statii de epurare
• Modernizarea drumurilor comunale de interes local, a strazilor interioare
• Modernizarea podetelor si puntilor pietonale si a trotuarelor publice
• Infiinarea unei retele de distributie gaz metan in localitate
• Instalarea unor sisteme de incalzire a unitatilor si institutiilor de invatamint, lacase de cult,

administrative, sanatate si sociale, utilizind "energia verde"
• Realizarea unei baze sportive in satul Tesila
• Amenajarea unui complex sportiv in satul Traistieni
• Infiintarea unui punct pentru situatii de urgenta in localitate
• Eficientizarea activitatii de consultanta acordata producatorilor agricoli din localitate cu

privire la programele de finantare europene prin specializarea personalului de specialitate din
primarie, camera agricola, etc
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• Captare pentru aductiune apa potabila din zona Orjogoaia
• Realizare piste pentru biciclisti pe o lungime de 11.431 ml pe traseul drumului DJ 102I
• Reabilitarea termica a blocurilor
• Realizare piata agroalimentara
• Reabilitare si extindere dispensar medical

AMENINTARI

• Utilizarea necontrolata a ingrasamintelor chimice care conduc la poluarea chimica a solului si
apelor subterane freatice

• Lipsa surselor financiare pentru asigurarea co-finantarii pentru accesarea fondurilor europene
conduce la lipsa implementarii acestor  fonduri atat pentru proiectele in agricultura cat si in
domeniul infrastructurii si protectiei mediului inconjurator, protectiei versantilor prin corectarea
torentilor, protectiei florei si faunei din zona

• Lipsa informatiilor de protectie a mediului si de gestionare a deseurilor

ECONOMIC

PUNCTE TARI

• productiile agricole pot fi utilizate ca surse de materii prime in industria alimentara
infiintarea de spatii moderne pentru comercializarea produselor agricole – piata agroalimentara

• intensificarea procesului de consultanta agricola si de accesare a fondurilor europene prin
camerele agricole

• preocuparea pentru producerea de produse agricole ecologice
• exploatarea si prelucrarea lemnului;
• silvicultura;
• cresterea animalelor;
• comert - servicii;
• agroturism montan
• Resurse:

- paduri de fag si brad;
- cariere de bazalt, piatra de var, pietris, nisip;
- microhidrocentrale - 7 ( construite pe raul Doftana, cu o productie de cca 30 MW/zi, pot asigura
printr-o conjuctura favorabila autonomia energetica a comunei );
- golurile alpine - care o data cu aprobarea legii muntelui si dezvoltarea agroturismului au devenit
resurse importante pentru comuna;
- septelul de animale

PUNCTE SLABE

• Insuficienta surselor financiare pentru investitii
• Lipsa unui sistem organizat de preluare a produselor agricole in scopul procesarii sau

comercializarii
• Inexistenta unui sistem de control al calitatii produselor agricole
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• Lipsa unui centru comun de comercializare in sistem en-gross a produselor agricole
• Lipsa pregatirii investitorilor locali pentru accesarea de proiecte europene

OPORTUNITATI

• Programe guvernamentale pentru sprijinirea initiativelor locale, in special in domeniul dezvoltarii
zootehniei si a infrastructurii aferente;

• Cresterea asistentei financiare din partea Uniunii Europene pentru IMM-uri, prin Fondurile
Structurale 2014 - 2020

• Posibilitatea accesarii creditelor cu dobanda subventionata pentru crearea de noi locuri de munca
in mediul rural;

• Disponibilitatea de a incheia relatii de parteneriat a autoritatilor locale, cu investitori locali sau
straini;

• Amenajare parc industrial in zonele Ermeneasa-Draganescu, Izlaz-Prislop

AMENINTARI

• Instabilitatea legislativa
• Interes redus al investitorilor pentru demararea de afaceri in comuna, datorita infrastructurii fizice

si sociale neadecvate, raportat la potentialul comunei;
• Oferte de creditare greu accesibile (garantii mari);
• Reducerea ponderii populatiei active si imbatranirea acesteia;
• Cresterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pietei muncii, economiei locale si

asistentei sociale in perspectiva la nivel national.

TURISM

PUNCTE TARI

• Existenta conditiilor dezvoltarii turismului rural
• Obiective turistice :

Lacul Paltinoasa si Barajul Paltinu
Cheile Doftanei
Varful Secariei
Ruinele Bisericii Vechi
Rezervatia "Glodeasa"
Vanatoare si pescuit

PUNCTE SLABE

• Resurse financiare insuficiente, investitii autohtone si straine aproape inexistente;
• Lipsa de preocupare a cetatenilor privind conservarea mediului;
• Inexistenta unor forme de promovare a comunei pentru cresterea numarului de turisti pe teritoriul

acesteia
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OPORTUNITATI

• Existenta resurselor locale pentru desfasurarea activitatilor de turism
• Programe guvernamentale pentru sprijinirea initiativelor locale privind amenajarea platourilor

montane pentru crearea de conditii civilizate activitatii de turism, lacul Paltinu, zona Vladisor,
• Reconversia unor capacitati, in special agricole, spre arii de productivitate adaptate conditiilor

locale;
• Cresterea asistentei financiare din partea Uniunii Europene pentru IMM-uri, prin Fondurile

Structurale 2014-2020
• Disponibilitatea de a incheia relatii de parteneriat a autoritatilor locale, cu investitori locali sau

straini;
AMENINTARI

• Instabilitatea legislativa
• Interes redus al investitorilor pentru demararea de afaceri in comuna, datorita infrastructurii

fizice si sociale neadecvate, raportat la potentialul comunei;
• Oferte de creditare greu accesibile (garantii mari);
• Lipsa unei infrastructuri adecvate pentru accesul la toate punctele turistice montane

EDUCATIE SI CULTURA

PUNCTE TARI

• Existenta in localitate a :
- 1 liceu – Liceul Tehnologic “Carol I”
- 2 scoli generale
- 4 gradinite

• Existenta in localitate a doua camine culturale
-camin cultural Tesila
-camin cultural Traistieni

• Existenta in localitate a lacasuri de cult
• Menegement scolar adecvat  in unitatile de invatamint public

PUNCTE SLABE

• Populatia scolarizata in invatamintul  primar si gimnazial in scadere datorita micsorarii
populatiei

• Gradul ridicat  de acoperire a posturilor didactice  cu cadre  suplinitoare
• Spatiile destinate actului educativ nu sunt tocmai propice acestui scop

OPORTUNITATI

• Realizarea bazei sportive in  satul Tesila
• Realizarea unui complex sportiv in satul Traistieni
• Modernizarea caminelor culturale in satele Tesila si Traistieni
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• Sprijinirea financiara a elevilor pentru obtinerea bursei de studiu
• Modernizarea scolilor
• Existenta unor programe guvernamentale de dezvoltare si modernizare a institutiilor scolare si de

cultura
AMENINTARI

• Reducerea populatiei scolare datorita scaderii natalitatii
• Tendinta reducerii exigentei in procesul de evaluare didactica
• Bugetul redus alocat invatamintului  public generind insuficienta dotarii  materiale a unitatilor

scolare
• Accentuarea procentului de imbatrinire a populatiei

RESURSE UMANE – PIATA MUNCII

PUNCTE TARI

• Populatia activa a comunei este de 45%
• Sectoarele de activitate semnificative sunt:

sectorul primar – agricultura si silvicultura -19%
sectorul secundar –industrie si constructii – 18%
sectorul tertiar – comert, transport, administratie, invatamant, etc – 63%

PUNCTE SLABE

• Adaptarea lenta a populatiei  rurale mature la schimbarile lumii actuale si in special la fenomenul
reconversiei profesionale

• Migrarea persoanelor mai tinere in mediul urban si in strainatate in special a celor cu pregatire
profesionala superioara

• Lipsa oportunatilor de creare a locurilor de munca in localitate
• Crestrea numarului somerilor care in prezent este de 5,84%

OPORTUNITATI

• Posibilitatea accesarii unor programe de finantare guvernamentale pentru reconversie
profesionala si crearea de noi locuri de munca pentru someri;

• Fondurile comunitare puse la dispozitie dupa ianuarie 2014 in domeniul social;
• Existenta strategiei nationale antisaracie;
• Existenta unor exemple de succes ale unor localnici cu initiativa;
• Grad redus de ocupare profesionala, deci potential important al fortei de munca locale, la salarii

competitive la nivel regional (fata de polii de crestere);
• Implicarea autoritatilor locale in problemele comunitatii
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AMENINTARI

• Iesirea persoanelor calificate din viata activa, ceea ce duce la micsorarea  numarului acestora
• Cresterea ponderii muncii la negru cu efecte negativa asupra pietei muncii, economiei locale si

asistentei sociale
• Marirea numarului somerilor in rindul tinerilor absolventi
• Estomparea traditiilor locale, o data cu trecerea timpului

7.2.Disparitati intra si interzonale, decalaje, potential de dezvoltare

7.2.1 Venituri, inegalitati, saracie
Veniturile medii ale gospodăriilor din zona reprezintă mai puţin de un sfert din media veniturilor

gospodăriilor din vechile state membre ale UE (UE-15) şi jumătate din cele ale populaţiei din primele
zece noi state membre (NSM-10). Decalajul dintre venituri este determinat de decalajul dintre produc-
tivitatea muncii şi de diferenţele privind nivelul şi structura ocupării, în principal de ponderea salariaţilor
în populaţia ocupată.

Categoriile de populaţie cele mai expuse riscului de sărăcie în România sunt copiii, vârstnicii
singuri, agricultorii, şomerii şi pensionarii agricultori. Riscul de sărăcie este mai ridicat la populaţia din
mediul rural.

Sistemul de protecţie socială protejează în mod evident mai puţin copiii şi familiile cu copii decât,
spre exemplu, persoanele vârstnice (care au avut şansa şi responsabilitatea acumulării de economii şi
contribuţii la fondurile de pensii pe parcursul vieţii active). În timp ce incidenţa sărăciei în rândul
persoanelor vârstnice este apropiată de cea estimată pentru întreaga populaţie (şi va scădea şi mai mult ca
urmare a introducerii şi majorării pensiei sociale), 25% dintre copiii din grupa de vârstă de 0-15 ani trăiau,
în 2007, în gospodării sărace, cea mai înaltă rată de sărăcie în rândul copiilor, comparativ cu cea estimată
în celelalte ţări din Uniunea Europeană, cu excepţia Italiei. Situaţia este şi mai gravă în cazul părinţilor
singuri (31%) şi în cel al gospodăriilor cu mai mulţi copii în întreţinere (40%).

Scăderea dramatică a numărului de copii de după 1990 care va continua şi se va agrava în
deceniile următoare şi perspectivele de creştere constantă a ponderii persoanelor vârstnice în populaţie
vor accentua problemele de finanţare ale unui sistem centrat pe protecţia pensionarilor şi pe pensionări
foarte timpurii (în special în rândul femeilor şi anumitor categorii ocupaţionale).

7.2.2. Riscuri, vulnerabilităţi şi soluţii referitoare la piaţa muncii
Din rândul populaţiei ocupate, ponderea salariaţilor, cei pe care se bazează PIB-ul şi Bugetul

României, deşi a înregistrat o tendinţă crescătoare după anul 2001, a ajuns să fie de doar 65%-66% din
populaţia ocupată. În prezent, în agricultura încă lucrează 19% din populaţia ocupată. Ratele de ocupare
sunt deosebit de mici în rândul tinerilor (15-24 ani) şi femeilor (care au vârsta de pensionare cu 5 ani mai
mică decât a bărbaţilor dar speranţa de viaţă cu peste 6 ani mai mare).
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Grupurile care se confruntă în cea mai mare măsură cu aceste riscuri sunt: tinerii, populaţia din mediul
rural, populaţia de etnie romă, femeile, populaţia cu nivel redus de educaţie şi de calificare.
Dezvoltarea unui sistem de formare profesională accesibil persoanelor ocupate informal şi în agricultura
de subzistenţă localizate în majoritate în mediul rural. Sistemul trebuie să se bazeze pe formatori din
mediul rural, care pot ajusta programul de cursuri în funcţie de nevoile participanţilor.       Şcolile rurale
sunt cel mai bine poziţionate în acest scop. Trebuie gândite mecanisme şi proceduri de acreditare, precum
şi un plan de sprijinire a şcolilor rurale pentru a se acredita pentru formarea profesională a populaţiei
rurale de vârstă activă.

Este esenţială dezvoltarea unui sistem integrat şi coerent de formare profesională şi învăţare
continuă. Componenta de măsuri active de formare profesională a politicilor de protecţie a şomerilor
trebuie considerabil extinsă.

Dezvoltarea unui sistem de formare profesională accesibil persoanelor ocupate informal şi în
agricultura de subzistenţă localizate în majoritate în mediul rural. Sistemul trebuie să se bazeze pe
formatori din mediul rural, care pot ajusta programul de cursuri în funcţie de nevoile participanţilor.
Şcolile rurale sunt cel mai bine poziţionate în acest scop. Trebuie gândite mecanisme şi proceduri de
acreditare, precum şi un plan de sprijinire a şcolilor rurale pentru a se acredita pentru formarea
profesională a populaţiei rurale de vârstă activă.

7.2.3. Sistemul de protecţie socială
Alocaţia complementară pentru familiile cu mai mulţi copii şi alocaţia de susţinere pentru familiile

monoparentale sunt beneficii de asistenţă socială selective, acordate familiilor cu venituri reduse, cu cel
mai mare grad de cuprindere, aproximativ 11% din familiile din România beneficiind de una dintre ele.

Deşi este principalul mecanism de susţinere a indivizilor ce nu deţin veniturile necesare ieşirii din
sărăcie, ajutorul social acordat prin intermediul venitului minim garantat este accesat de un număr relativ
redus de beneficiari.

7.2.4. Serviciile sociale,Probleme, riscuri şi soluţii privind locuinţele şi locuirea
Locuinţele sunt în mare parte vechi şi de proastă calitate. Din stocul de locuinţe 51,7% sunt

construite înainte de 1970 şi 24,8% sunt construite din chirpici.
Accesul tinerilor la o locuinţă a devenit extrem de dificil. Cei ce nu pot accesa creditele ipotecare de

la bănci ar trebui să economisească peste 30 ani ca să poată cumpăra o locuinta.
Datele statistice arată că mare parte din populaţia de romi trăieşte în condiţii de locuire mizere, ce

perturbă şi alte aspecte importante ale vieţii lor cotidiene (educaţia şi sănătatea în mod special).

7.2.5. Serviciile de asistenţă socială
În procesul de descentralizare a sistemului de asistenţă socială se constată o concentrare a

serviciilor şi instituţiilor la nivel judeţean, departe de beneficiari şi de problemele reale ale comunităţilor
locale, în special ale celor din mediul rural. Comunităţile din mediul rural nu au suficiente resurse pentru
dezvoltarea unui minimum de servicii sociale comunitare (centre de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi
copii, grupuri de suport, educaţie parentală, servicii la domiciliu etc.).

Procesul de descentralizare a serviciilor de asistenţă socială a copilului în situaţii de risc este
blocat la nivel judeţean, fiind axat în principal pe dezvoltarea şi diversificarea serviciilor specializate de
protecţie, concomitent cu menţinerea în administrare a serviciilor de prevenire.

Consiliile comunitare consultative au fost înfiinţate în 56% dintre comune, dar în cele mai multe
dintre cazuri ele sunt existente doar pe hârtie. Deşi ar putea avea un rol important în rezolvarea unor
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probleme la nivelul comunităţii (precum prevenirea şi combaterea violenţei în familie, exploatării prin
muncă a copiilor etc.) aceste consilii nu sunt sprijinite suficient nici acolo unde au fost înfiinţate, fiind
lipsite de metodologii şi proceduri de lucru.

În mediul rural, resursele umane implicate în serviciile de prevenire se caracterizează printr-un
nivel scăzut de pregătire superioară de specialitate (73% dintre angajaţi nu au studii superioare de
asistenţă socială). Lipsa personalului calificat face ca asistenţa socială să se rezume la identificarea
cazurilor, mai ales a celor de criză, şi sesizarea DGASPC pentru a se lua o hotărâre în ceea ce priveşte
asigurarea formei de protecţie.

Asistenţa medicală comunitară reprezintă o reţea cu un mare potenţial în sprijinirea serviciilor de
prevenire a separării copilului de familia sa, de prevenire a abuzului, a neglijării şi exploatării copilului,
precum şi în asigurarea serviciilor destinate persoanelor cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice.
Colaborarea serviciilor medicale cu cele de asistenţă socială trebuie încurajată mai ales în mediul rural.

7.2.6. Serviciile de sănătate
Decalajul între regiuni şi între rural şi urban în dotarea cu infrastructură şi personal medico-

farmaceutic este uriaş şi creează grave inegalităţi în accesul la servicii de sănătate. În zona urbană se află
88,8% din totalul spitalelor, 91,7% din totalul cabinetelor de medicină generală, 92,3% dintre centrele de
diagnostic şi tratament, 98,1% din cabinetele de specialitate şi 79,5% din totalul farmaciilor. Unităţile
sanitare din urban concentrează 88,6% din totalul medicilor, 87,3% din stomatologi, 88,5% din farmacişti
şi 89,8% din personalul sanitar mediu (INS, 2007b: IV-VII).

Potrivit studiilor, accesul la o unitate sanitară se realizează cu dificultăţi pentru 41,7% dintre
repondenţii din rural şi pentru 19% dintre cei din urban.

7.2.7. Serviciile de educaţie
Problemele sistemului de învăţământ tind să aibă un efect negativ mult mai puternic asupra

rezultatelor şcolare ale elevilor provenind din familii sărace, elevilor romi, celor cu cerinţe educaţionale
speciale. La nivelul şcolilor există încă bariere fizice pentru participarea şcolară a copiilor cu dizabilităţi.
În ciuda legislaţiei care obliga la adaptarea clădirilor publice pentru a permite accesul persoanelor cu
dizabilităţi, există încă dificultăţi de fond în şcoli mai ales din oraşe mici şi din mediul rural. Rampa de la
intrarea în şcoală este insuficientă pentru a asigura participarea efectivă, accesul la nivele superioare
fiind încă limitat, iar grupurile sanitare neadaptate persoanelor în scaun cu rotile.

Există de asemenea bariere fizice pentru participarea la educaţie a copiilor din sate sau localităţi
izolate, transportul şcolar, atunci când este asigurat, fiind dependent de vreme şi de starea drumurilor.

Numărul mic de locuri care există în grădiniţe faţă de nevoi/cerere este cauza pentru care un mare
număr de copii aparţinând grupurilor vulnerabile nu beneficiază de un serviciu care ar putea juca un rol
semnificativ în creşterea şanselor de integrare şcolară cu succes a acestora.

Date privind participarea la învăţământul obligatoriu al copiilor aparţinând unor grupuri
dezavantajate sunt deosebit de îngrijorătoare.

7.2.8. Dezechilibre şi procese demografice şi teritoriale

O populaţie având o stare de sănătate precară amplifică dramatic resursele pe care societatea
trebuie să le aloce asistenţei medicale şi celei sociale, în detrimentul altor nevoi ale societăţii, iar gradul
de participare la activitatea economică este afectat.
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Reculul natalităţii şi conservarea unui nivel scăzut al acesteia îşi vor arăta cu forţă efectele
economice negative în deceniile viitoare prin accentuarea procesului de îmbătrânire demografică şi
deteriorarea raportului de dependenţă economică.

Există o tendinţa clară de creştere a numărului de persoane vârstnice singure – femei, în imensa
majoritate a cazurilor – care vor constitui o problemă socială greu de rezolvat în special în comunităţile
rurale îmbătrânite.

7.2.9. Disparităţi pe axa rural-urban
Unele deosebiri între sate şi oraşe sunt fireşti şi de neînlăturat, acest tip de diferenţe justificând

distingerea celor două medii şi analiza lor comparativă. Iată câţiva indicatori relevanţi pentru această
comparaţie. Cel mai sintetic dintre aceştia, cel care redă nivelul sărăciei, s-a calculat luându-se în consi-
derare şi consumul din resursele proprii ale gospodăriei. Datele ultimei anchete a INS arată că ponderea
populaţiei rurale aflate sub pragul sărăciei este de peste 3 ori mai mare decât cea a fragmentului
corespunzător din urban: 29,9% la sate faţă de 9,2% în oraşe.

Următorii doi indicatori explică în bună măsură diferenţele de nivel de trai: numărul de salariaţi
în populaţia ocupată este de 36% în rural faţă de 92% în urban, iar ponderea persoanelor cu studii
superioare este deosebit de mică la sate, 3%, faţă de circa 23% în populaţia ocupată din urban.

Iată şi diferenţele în privinţa dotărilor din gospodărie şi accesului la utilităţi:
o Doar între o cincime şi un sfert din gospodăriile rurale sunt racordate la reţele de apă şi

canalizare, în vreme ce proporţia respectivă urcă în urban la peste 90%.
o Ceva mai puţin de jumătate din gospodăriile rurale posedă maşină de spălat rufe şi puţin

peste jumătate au acces la telefon (fix sau mobil), în timp ce la oraşe proporţiile respective sunt
între 85 şi 90%.

o Foarte mici sunt proporţiile gospodăriilor rurale care posedă autoturism (16,5%), calculator
personal (13,0%) şi, mai ales, acces la internet (1,5%); chiar dacă aceste lucruri sunt destul
de rare şi în oraşe, dacă ne gândim la situaţia din alte ţări, diferenţe faţă de rural sunt
marcante, de vreme ce doar 33,7% din gospodăriile urbane posedă autoturism, 41,3% PC şi
23% acces la internet.

Există un decalaj în durata medie a vieţii, în favoarea urbanului (73,3 ani faţă de 71,6 în rural).
Deşi femeile din rural dau naştere la mai mulţi copii (rata totală de fertilitate fiind în rural de 1,5 şi în
urban de 1,2 copii pe femeie), sporul natural este puternic negativ la sate (-4‰) şi se află în jurul lui zero
în urban, căci îmbătrânirea demografică mai puternică a ruralului (23,8% vârstnici în rural faţă de
15,9% în urban) generează o rată anuală mai mare de decese. Şi mortalitatea infantilă este mai mare în
rural (14,1‰ faţă de 10,2‰ la oraşe), iar ponderea născuţilor de mame adolescente, sub 18 ani, este mai
mult decât dublă în rural (7%) decât în urban (3,2%).

Problema unor concentrări de populaţie vârstnică în localităţi depopulate de tineri, mai ales în
sate aflate la graniţele dintre judeţe, în zone îndepărtate de centrele urbane mari, ridică mari semne de
întrebare privind modalităţile de oferire a unor servicii minimale (de sănătate, de asistenţă socială etc.) pe
termen mediu şi lung în aceste localităţi. Ce va face Statul cu aceşti vârstnici din satele îmbătrânite? Cine
îi va îngriji şi cu ce costuri?

Toate aceste discrepanţe ar fi apărut de mult mai mare amplitudine, dacă atât în cadrul mediului
urban cât şi al celui rural s-ar fi făcut o distincţie între diferite tipuri de aşezări (după mărime, după
poziţia în cadrul regiunii, judeţului sau comunei, după relief etc.). De asemenea, se impune efectuarea de
cercetări care să releve disparităţile intraurbane, mai cu seamă în cazul oraşelor mari, unde se profilează
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deja diferenţe marcante de dotări şi alte elemente ale nivelului de trai între cartiere, uneori constituindu-
se zone de tip ghetou, în care se concentrează fiinţele cele mai defavorizate.

7.2.10. Propuneri privind cadrul instituţional general pentru politici sociale
Faptul că sistemul este fragmentat, incoerent, impune o reformă a instituţiilor din sfera protecţiei

sociale care să asigure un cadru instituţional naţional şi local bazat pe principiul subsidiarităţii, cu
clarificarea funcţiilor, responsabilităţilor pe axa central-local, cu apropierea de comunităţi a politicilor
de prevenţie şi plasarea instituţiilor responsabile la nivelul la care se pot lua decizii şi există resursele
necesare.

Problemele generale evidente ale sistemului instituţional sunt următoarele:
 La nivel local se constata însă că cele mai mari probleme sociale sunt în mediul rural,

acolo unde este imperativ să se creeze servicii de asistenţă socială primară. Resursele umane din
sistemul public, mai ales din mediul rural, sunt de asemenea puţine şi slab calificate. Unele dintre cele
de la nivel central şi mai ales judeţean trebuie redirijate spre comunităţile rurale, dinspre birouri spre
intervenţia în comunitate.

 La nivel judeţean este o aglomerare de instituţii care deservesc adesea oraşul reşedinţă de
judeţ şi ignoră restul localităţilor. Trebuie făcută o separare clară între nivelul serviciilor şi
instituţiilor pentru comunitate sau regiune şi cele responsabile cu conducerea, planificarea,
coordonarea, controlul, monitorizarea, evaluarea şi raportarea la nivel naţional. Nivelul judeţean
trebuie să fie legătura între cel naţional responsabil de politicile şi standardele naţionale şi
comunităţile unde se face implementarea politicilor sociale. Şi lipsa de comunicare şi de coordonare a
acţiunilor între instituţiile de la nivel judeţean şi chiar de la nivel local trebuie semnalată.

7.3.Oportunitati egale
In perioada analizata, oportunitatile de dezvoltare ale unei localitati sunt strins legate de politica

de dezvoltare a Uniunii Europene cu privire la omogenizarea  stadiilor de dezvoltare economica, sociala,
culturala, educativa, etc ale tarilor membre. Astfel in principiu toate localitatile au oportunitati egale de
dezvoltare insa va exista totusi o discrepanta in ceea ce priveste potentialul economic al zonei in care se
afla localitatea, in speta, posibilitati legate de potential agricol, turistic, resurse minerale, etc.

Agenda teritorială a UE 2020 stabileşte şase priorităţi teritoriale pentru dezvoltarea  teritoriului
european:

 promovarea dezvoltării policentrice şi echilibrate a teritoriului, precondiţie importantă pentru
realizarea coeziunii teritoriale şi factor important pentru asigurarea competitivităţii teritoriale;

 încurajarea dezvoltării integrate în oraşe, regiuni rurale şi specifice pentru a genera efecte
sinergice şi pentru a valorifica potenţialul local al teritoriului;

 integrarea teritorială în regiunile transfrontaliere şi regiunile transnaţionale funcţionale, factori
cheie în cadrul competiţiei globale care pot facilita utilizarea mai bună a potenţialului de
dezvoltare şi proţejarea mediului natural;

 asigurarea competitivităţii globale a regiunilor pe baza economiilor locale solide, factor cheie în
cadrul competiţiei golbale pentru a preveni risipirea capitalului uman şi pentru a asigura
reducerea vulnerabilităţii la riscurile produse de dezvoltarea mediului extern;

 îmbunătăţirea conectivităţii teritoriale pentru oameni, comunităţi şi întreprinderi ca o precondiţiei
importantă în realizarea coeziunii teritoriale (ex. servicii de interes general), factor cheie
important pentru asigurarea competitivităţii teritoriale şi o condiţie esenţială pentru asigurarea
dezvoltării sustenabile;
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 gestionarea şi conectarea valorilor ecologice, peisagistice şi culturale ale regiunilor, inclusiv
managementul comun al riscurilor ca o condiţie esenţială pentru asigurarea dezvoltării
sustenabile pe termen lung.

Ca urmare a implementării politicii de coeziune şi a rezultatelor cooperării
interguvernamentale în domeniul planificării şi dezvoltării teritoriale, a devenit din ce în ce mai
evident că teritoriul trebuie să devină un element cheie în procesul de elaborare şi implementare a
politicilor europene. Există diferenţe fundamentale între modul în care se gestionează regiunile
puternic urbanizate şi regiunile profund rurale, între marile metropole şi oraşele mici şi mijlocii,
între teritoriile care prezintă bariere şi obstacole în calea dezvoltării (de exemplu lanţuri
muntoase, fluvii, zone insulare sau de deltă, frontiere închise) şi bottle necks (gâtuiri) (trecători,
poduri, puncte de trecere a frontierei) şi teritorii mai uniforme, lipsite de astfel de obstacole. De
aceea, nu pot exista politici universal valabile, ele trebuie să fie adaptate la specificul locului în
care sunt aplicate, astfel încât să valorifice potenţialul endogen şi teritorial al acestuia. Această
abordare care porneşte de la principiul adaptării politicilor în teritoriu (place-based approach)
trebuie avută în vedere în permanenţă în demersul de programare.
Deşi nu există o definiţie universal acceptată a conceptului de coeziune teritorială, în urma a

numeroase dezbateri pe tema coeziunii teritoriale la nivel european, şi a consultării publice lansate în
octombrie 2008 asupra Cărţii Verzi a coeziunii teritoriale, se pot desprinde câteva elemente asupra
cărora există un consens general:

 dezvoltarea armonioasă a teritoriului;
 valorificarea elementelor de potenţial teritorial;
 importanţa caracteristicilor geografice şi necesitatea luării în considerare a acestora în

elaborarea politicilor;
 orientarea acţiunii publice în jurul a 3 principii esenţiale: concentrarea: depăşirea diferenţelor de

densitate, conectarea teritoriilor: depăşirea factorului distanţă,cooperarea: depăşirea factorului
de divizare.

Coeziunea teritorială implică o consolidare a dimensiunii teritoriale în ansamblul
politicilorcomunitare, astfel încât să fie valorizate sinergiile dintre diferitele politici sectoriale şi utilizarea
potenţialul specific fiecărui tip de teritoriu pentru o mai bună realizare a obiectivelor strategiei Europa
2020. Putem nota următoarele acţiuni principale:

 concentrarea pe politicile naţionale şi regionale în domeniul dezvoltării teritoriale şi pe
valorificarea potenţialului regional şi a capitalului territorial, respectiv a diversităţii culturale şi
teritoriale a Europei;

 îmbunătăţirea poziţiei regiunilor europene, atât prin consolidarea profilului acestora, cât şi prin
intermediul cooperării trans-europene;
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1.1. Obiectiv general
Dezvoltarea teritoriala este procesul de transformare a geografiei teritoriilor locuite (elemente

fizice: infrastructura, peisaj, orase, dar si structura teritoriala si distributia geografica a populatiei si
activitatilor umane). Dezvoltarea teritoriala este un concept comprehensiv folosit, de asemenea, ca
obiectiv al politicilor publice: nu se urmareste numai cresterea economica in regiunile respective, ci si
durabilitatea, cu aspectele sale economice, sociale, de mediu si culturale. In actualul context european
caracterizat de rate de crestere scazute si dezechilibre regionale accentuate, dezvoltarea teritoriala a
devenit o prioritate generala in vederea imbunatatirii serviciilor si gradului de ocupare si in vederea
reducerii dezechilibrelor teritoriale.

În perioada următoare România trebuie să depăşească decalajul pe care îl are faţă de Europa,
aducând serviciile publice şi deciziile mai aproape de cetăţeni (conform principiului european al
subsidiarităţii) şi folosind mai eficient resursele existente: resurse locale, fonduri guvernamentale şi
programe europene.

Europa 2020, noua strategie a UE privind creşterea economică, include cinci obiective ambiţioase
care vor trebui îndeplinite, până în anul 2020, în următoarele domenii:

 ocuparea forţei de muncă,
 inovare,
 educaţie,
 incluziune socială
 climă/energie.

Iniţiativele majore care intră în sfera ocupării forţei de muncă, a afacerilor sociale şi a incluziunii
sunt:

 Tineretul în mișcare: pentru a le oferi tinerilor mai multe şanse de a-şi găsi un loc de muncă,
este necesar să-i ajutăm pe studenţi şi pe stagiari să capete experienţă în alte ţări, să
ameliorăm calitatea sistemului european de educaţie şi formare şi să-l facem mai atractiv

 agendă pentru noi competenţe şi locuri de muncă: este nevoie să reformăm piaţa muncii,
pentru a-i ajuta pe cetăţenii europeni să dobândească noi competenţe profesionale, pentru a
crea noi locuri de muncă şi pentru a adapta legislaţia UE în domeniul muncii

 Platforma europeană împotriva sărăciei și excluziunii sociale îşi propune să stimuleze munca
la toate nivelurile, în vederea atingerii obiectivului principal al UE, acela ca până în 2020, cel
puţin 20 de milioane de persoane să nu mai sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale.

Uniunea Europeană face eforturi mari pentru a depăşi criza economică şi pentru a crea condiţiile
care să favorizeze dezvoltarea unei economii mai competitive, cu un grad mai ridicat de ocupare a forţei
de muncă. Strategia Europa 2020 îşi propune să asigure o creştere economică inteligentă (prin investiţii
mai eficiente în educaţie, cercetare şi inovare),durabilă (prin orientarea decisivă către o economie cu
emisii scăzute de carbon şi o industrie competitivă),favorabilă incluziunii (prin punerea accentului pe
crearea de locuri de muncă şi pe reducerea sărăciei). Strategia se concentrează asupra a cinci obiective
ambiţioase privind ocuparea forţei de muncă, cercetarea, educaţia, reducerea sărăciei şi energia/clima.

Pentru ca Strategia Europa 2020 să dea roade, a fost instituit un sistem deguvernanţă
economică menit să coordoneze acţiunile politice derulate la nivelul UE şi la nivel naţional.
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Creşterea inteligentă in viziunea Uniunii Europene presupune existenta a 3 initiative majore:
 agendă digitală pentru Europa prin care îşi propune: să creeze o piaţă digitală unică, bazată

pe internet rapid şi ultrarapid şi peaplicaţii interoperabile:
o până în 2013: acces universal la internet în bandă largă
o până în 2020: acces universal la internet mult mai rapid (cel puţin 30Mbps)
o până în 2020: o viteză a internetului de peste 100 Mbps în peste 50% din locuinţele din

Europa.
 Uniune a inovării prin care îşi propune:
o să reorienteze politica în materie de cercetare, dezvoltare şi inovare către domenii care

prezintă provocări majore pentru societate (schimbări climatice, utilizarea eficientă a energiei
şi a resurselor, schimbări demografice, sănătatea populaţiei etc.)

o să consolideze toate verigile din lanţul inovării, de la cercetarea fundamentală la
comercializare.

 Tineretul în mişcare prin care îşi propune:
o să-i ajute pe studenţi şi pe stagiari să studieze în străinătate
o să-i pregătească mai bine pe tineri pentru piaţa muncii
o să îmbunătăţească performanţele universităţilor europene şi să le facă mai atractive pe plan

internaţional
o să amelioreze toate aspectele legate de educaţie şi formare (excelenţă academică, egalitate de

şanse etc.)

Pentru a asigura o creştere economică durabilă, trebuie:
 să dezvoltăm o economie mai competitivă, cu emisii scăzute de CO2, care să utilizeze

resursele în mod eficient şi durabil
 să protejăm mediul, să reducem emisiile de gaze cu efect de seră şi să stopăm pierderea

biodiversităţii
 să profităm de poziţia Europei ca lider în dezvoltarea de noi tehnologii şi metode de

producţie ecologice
 să introducem reţele electrice inteligente şi eficiente
 să valorificăm reţelele europene pentru a le acorda întreprinderilor (în special micilor

producători) un avantaj competitiv suplimentar
 să îmbunătăţim mediul de afaceri, în special pentru IMM-uri
 să-i ajutăm pe consumatori să aleagă produse şi servicii, în cunoştinţă de cauză.

Creşterea favorabilă incluziunii presupune:
 rată mai mare de ocupare a forţei de muncă - locuri de muncă mai bune şi mai

numeroase, în special pentru femei, tineri şi lucrători de peste 55 de ani
 creşterea capacităţii de anticipare şi gestionare a schimbării prin investiţii în formare

profesională şi îmbunătăţirea competenţelor
 modernizarea pieţelor muncii şi a sistemelor de protecţie socială
 garantarea accesului tuturor la beneficiile creşterii economice.
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1.2.Obiective specifice

Pentru perioada de referinta 2014-2020, obiectivele specifice ale localitatii Valea Doftanei, judetul
Prahova sunt in consens su strategia si obiectivele Uniunii Europene pentru Romania, cu transpunere de
la nivelul macro al uniunii la nivelul micro al localitatii. Astfel Consiliul local al comunei Valea Doftanei,
judetul Prahova a luat hotararea ca pentru perioada 2014-2020, obiectivele specifice pentru dezvoltare sa
fie armonizate cu urmatoarele obiective inegrate:

Denumirea obiectivului integrat
in conceptul UE
pentru perioada

2014-2020

Obiectivul specific localitatii
Valea Doftanei, judetul Prahova

pentru perioada
2014-2020

 Orientarea integrata 1.Asigurarea calităţii şi
sustenabilităţii finanţelor Publice
Statele membre trebuie sa aplice strategii de

consolidare bugetara (SCB) pe termen lung, începând
cu 2011, în conformitate cu obiectivele Pactului de
Stabilitate si Crestere (PSC) si cu recomandarile
adresate în cadrul procedurii de deficit excesiv si/sau
prin Memorandumurile de întelegere pentru
sustinerea balantei de plati. Indicatorul de referinta
trebuie sa ajunga la 0,5% din PIB-ul anual, iar
datoria externa trebuie sa înregistreze o tendinta de
descrestere

 Asigurarea unor venituri sigure la bugetul
local prin promovarea valentelor turistice si
economice a zonei

o Amenajare zona de agrement
Vladisor,

o Amenajare zona de agrement lacul
Paltinu

o Amenajare parc industrial
Ermeneasa-Draganescu

o Amenajare parc industrial Izlaz-
Prislop

o Dezvoltarea potentialului turistic in
zona Valea Doftanei

o Realizare piata agroalimentara

 Orientarea integrata 2. Abordarea dezechilibrelor
economice
Statele membre trebuie sa gestioneze

dezechilibrele nesustenabile prin masuri în domeniul
politicilor fiscale, reforme structurale adresate
pietelor
de servicii financiare si de produse (inclusiv fluxul de
productivitate care majoreaza capitalul si cererea
interna de produse), precum si pietelor muncii.

Statele membre trebuie sa încurajeze crearea unor
conditii cadru adecvate pentru sistemele de negociere
a salariilor (inclusiv a salariilor minime), în
concordanta cu evolutia costului muncii, stabilitatea

 Prin dezvoltarea unor parcuri industriale in
cadrul comunei Valea Doftanei, judetul
Prahova se vor creea locuri de munca in
plus realizanduse venituri suplimentare atat
pentru populatie si dezvoltarea
microeconomiei zonale cat si pentru
suplimentarea veniturilor  prin impozite si
taxe.
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preturilor, tendintele productivitatii muncii si nevoia
de reducere a dezechilibrelor externe.Acestea trebuie
sa raspunda disparitatilor regionale în termeni de
crestere aperformantelor economice ale regiunilor.

 Orientarea integrata 3: Reducerea dezechilibrelor
în zona Euro
Dezechilibrele macro-economice din zona euro

trebuie tratate într-o maniera unitara si monitorizate
periodic în cadrul Euro-grupului. Statele membre ar
trebui sa elimine barierele institutionale pentru a
permite ajustari flexibile ale preturilor si salariilor în
conformitate cu conditiile de pe piata.

 In viziunea consiliului local al comunei
privind dezvoltarea economica si
institutionala sta faptul ca realizarea
proiectelor de investitii propuse in
prezentul document se vor realiza
premizele asezarii unei vieti economico-
sociale stabile si durabila, cu riscuri si
dezechilibre minore.

 Orientarea integrata 4: Optimizarea
sprijinului pentru cercetare-dezvoltare si
inovare, consolidarea triunghiului cunoasterii
si eliberarea potentialului economiei digitale

Statele membre trebuie sa asigure investitii
publice adecvate si eficiente orientate catre stimularea
CDI în sectorul privat, rezolvarea aspectelor sociale
si eficientizarea sistemelor nationale de CDI. Reforma
în CDI trebuie sa promoveze excelenta, specializarea
inteligenta, integritatea stiintifica, sa c o n s o l i d e
ze c o o p e r a r e a î n t r e u n i v e r s i t a t i / i n s
t i t u t e de cercetare/întreprinderi si sa dezvolte
retele de difuzare a cunostintelor.Politicile CDI
trebuie plasate în contextul UE de eliminare a
fragmentarii pietei. Astfel sistemele nationale de
finantare si de achizitii publice trebuie simplificate
pentru a contribui la facilitarea cooperarii
transfrontaliere,transferului de cunostinte si la
mobilitatea cercetatorilor si studentilor, iar inovarea
trebuie plasata în centrul tuturor politicilor sectoriale.
Pentru stimularea CDI în sectorul privat, statele
membre trebuie sa îmbunatateasca conditiile-cadru
pentru mediul de afaceri, sa combine stimulentele
fiscale si alte instrumente financiare pentru cresterea
accesului la finantare, sa încurajeze cererea pentru
eco-inovare, sa asigure protectia drepturilor de
proprietate intelectuala, sa promoveze difuzarea si
utilizarea internetului de mare viteza si sa
pregateasca forta de munca înalt calificata.

 In cadrul dezvoltarii parcurilor
industriale se vor creea conditiile de
aplicare a activitatilor de cercertare –
dezvoltare ca solutie de varf pentru
asigurarea unui plus in veniturile
realizate, ca scop final al activitatii
economice. Se constata constientizarea
faptului ca numai activitatea  creativa de
produse noi si strategii noi economice va
asigura plusvaloarea produselor pe piata
.
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 Orientarea integrata 5: Utilizarea mai
eficienta a resurselor si reducerea emisiilor de
gaze cu efect de sera

Statele membre trebuie sa dezvolte infrastructuri
de transport si energie inteligente si interconectate, în
contextul mobilizarii fondurilor UE în vederea
asigurarii cresterii productivitatii.

 In cadrul preocuparii consiliului local
Valea Doftanei, judetul Prahova de a
reduce utilizarea combustibilului lemnos
pentru incalzirea locuintelor,a
institutiilor administrative, educationale
si sociale precum si a pregatirii hranei
prin realizarea unui sistem de alimentare
cu gaze naturale, are ca efect reducerea
semnificativa a sacrificarii forestiere
ceea ce va conduce la reducerea
emisiilor de CO2  si oxigenarea aerului
intregii zone cu impact puternic atat din
punct de vedere ecologic cat si turistic.

1.3.Prioritati

Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova prin consiliul local al comunei are in vedere ca prioritati
privind strategia de dezvoltare o serie de investitii menite sa asigure o dezvoltare durabila a zonei, in
primul rand prin dezvoltarea sectorului turistic utilizand avantajul zonei, strategie ce cuprinde asigurarea
utilitatilor si infrastructurii necesare, amenajarea platourilor montane, dezvoltarea unor parcuri
industriale ce vor conduce la incurajarea activitatii economice a IMM urilor din zona dar si la crearea
unor noi locuri de munca. De asemenea se vor dezvolta si sectoarele cu activitati culturale si
educationale. Astfel se desprind urmatoarele investii prioritare:

Denumirea investitiei

1. Amenajare parc industrial in zona Ermeneasa-Draganescu
2. Amenajare parc industrial in zona Izlaz Prislop
3. Amenajare zona agrement  Vladisor
4. Amenajare zona agrement Lacul Paltinu
5. Dezvoltarea potentialului turistic in zona montana Valea Doftanei
6. Modernizarea drum de interes turistic Zona Glodeasa
7. Modernizarea drumurilor de interes turistic goluri alpine
8. Realizare piata agroalimentara
9. Proiect alimentare gaze naturale
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10. Extindere retea electrica de medie tensiune in zonele Valea Tesilei , Poduri-Valea Seaca, Vadul lui
Zeghe –Doftana, Ermeneasa-Podul lui Dragan, Florei-Valea Lacurilor

11. Reabilitare termica a blocurilor
12. Reabilitare, modernizare si extindere dispensar medical
13. Piste de bicilisti
14. Amenajare baza sportiva Tesila
15. Amenajare complex sportiv Traistieni
16. Lucrari de amenajare albie rau Doftana
17. Lucrari de captare aductiune apa Orjogoaia
18. Lucrari de corectare torenti
19. Modernizare camin cultural Tesila
20. Modernizare camin cultural Traistieni
21. Modernizare drum varianta ocolitoare Cheia Tesilei -Ermeneasa
22. Modernizare poduri, podete si punti pietonale
23. Modernizare si reabilitare scoala Traistieni
24. Modernizare strazi Calea Mogosoaiei, Clabucetului, B.P.Hasdeu, Trandafirilor, Setu, etc
25. Modernizarea drum comunal Valea Neagra - Zanoaga etc
26. Modernizarea drumurilor de interes local str. Nicolae Titulescu etc
27. Modernizarea drumului “STANELOR”
28. Amenajare zona central
29. Amenajare complex turistic Orjogoaia
30. Amenajare Domeniu Schiabil MARTIN`S ZANOAGA
31. Accesibilitatea golului alpin Muntii Baiului prin constructia drumului TRANSBAIU

In cadrul elaborarii strategiei de dezvoltare a localitatii Valea Doftanei, judetul Prahova au fost
facute corelatiile cu prioritatile la nivel national pentru perioada 2014-2020 in viziunea strategiei Europa
2020. Astfel mentionam aceste prioritati Europa 2020 pentru a evidentia si a sustine planul de dezvoltare
al localitatii pentru perioada mentionata 2014-2020, precum si pentru a evidentia importanta tipurilor de
investitii enumerate mai sus:
1. Ocuparea fortei de munca

Rata de ocupare asumata de România trebuie sa ajunga la 70% pentru grupa de vârsta 20 – 64 ani
la orizontul anului 2020. Masurile prioritare vizate în acest sens sunt grupate pe 4 directii de actiune:

a) Îmbunatatirea functionarii pietei muncii
- flexibilizarea relatiilor de munca în contextul abordarii nationale a principiilor
flexisecuritatii - flexibilizarea relatiilor de munca

b) Facilitarea tranzitiilor de la somaj sau inactivitate catre ocupare
- asigurarea tranzitiei rapide de la perioadele de somaj sau inactivitate catre ocuparea
unui loc de munca

c) Consolidarea competentelor profesionale ale fortei de munca
- stimularea formarii profesionale continue (FPC) – sprijinirea formarii profesionale a
angajatilor, facilitarea accesului persoanelor apartinând grupurilor vulnerabile la FPC,
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implicarea partenerilor sociali în planificarea ofertelor de educatie si formare pentru a
realiza convergenta între sistemul educational si cerintele pietei muncii.

d) Integrarea pe piata muncii a persoanelor rezidente în mediul rural, a tinerilor si a femeilor
- diversificarea activitatilor economice în mediul rural si modernizarea sectorului agricol -
dezvoltarea activitatilor economice, îmbunatatirea infrastructurii fizice în spatiul rural si a
accesului populatiei la serviciile publice de baza;
- promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor si femeilor - dezvoltarea
infrastructurilor de afaceri, înfiintarea de întreprinderi de catre tineri si promovarea
antreprenoriatului în rândul femeilor.

2. Cercetare, dezvoltare, inovare ,CDI
Asumarea obiectivelor strategiei Europa 2020 implica, pentru România, recuperarea decalajelor

fata de actualul nivel mediu atins în UE pentru 26 investitiile în CDI . Nivelul investitiilor în cercetare si
dezvoltare (sectoarele public si privat) trebuie sa atinga 2% din PIB în anul 2020. Pentru atingerea tintei
asumate au fost identificate 3 directii principale de actiune:

a )intarirea capacitatii si a performantelor sistemului CDI
- dezvoltarea numerica si calitativa a resurselor umane pentru cercetare

b) stimularea cresterii investitiilor CDI în sectorul privat
- sustinerea dezvoltarii infrastructurii CDI si a transferului de tehnologie în cadrul firmelor.
c) dezvoltarea dimensiunii europene a politicilor si programelor CDI
-participarea activa a României la initiativele majore din cadrul Spatiului European de
Cercetare (programarea comuna, initiativele tehnologice si infrastructurile CD pan-europene).

3.Schimbari climatice si energie
3.1.Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera (GES)

Se tinteste o reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) pâna în anul 2020
fata de nivelurile înregistrate în anul de referinta 1990. Pentru atingerea tintei asumate vor
fi întreprinse urmatoarele masuri integrate
1. Reducerea emisiilor de GES din sectorul energetic, prin retehnologizarea unor

instalatii mari de ardere, investitii pentru grupuri noi cu emisii reduse de GES si
stimularea producerii de energie din surse regenerabile - finantare prin Programul
Operational Sectorial Mediu si Programul Operational Sectorial Cresterea
Competitivitatii Economice;

2. Reducerea emisiilor de GES din domeniul transporturilor, prin cresterea gradului de
utilizare a transportului public, îmbunatatirea infrastructurii

3. Atenuarea efectelor emisiilor de GES, prin Programul national de îmbunatatire a
calitatii mediului, precum si prin realizarea de spatii verzi în localitati, prin cresterea
suprafetelor împadurite si extinderea spatiilor verzi în mediul urban - finantare prin
AFM si PNDR.

4. Întarirea capacitatii administrative pentru sustinerea cresterii durabile în România,
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3.2.Surse regenerabile de energie (SRE)

Tinta nationala pentru energia din surse regenerabile este cea impusa de Directiva
2009/28/EC conform careia ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie va
trebui sa fie de 24% în 2020. Din analiza potentialului energetic al surselor regenerabile de energie
rezulta ca, pentru atingerea valorii stabilite pentru 2020, România va trebui sa valorifice 63,5 % din
potentialul total al surselor regenerabile de energie de care dispune. În vederea atingerii tintei nationale,
în intervalul 2011-2013, masurile propuse vizeaza:

1. Realizarea unor instalatii pentru cresterea productiei de energie din surse
regenerabile;

2. Continuarea finantarii prin Fondul pentru Mediu a:
-programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de  încalzire cu cele care
utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana sau alte sisteme care
conduc la îmbunatatirea calitatii aerului, apei si solului;
- proiectelor privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliana, geotermala,
solara, biomasa, microhidrocentrale;
- programului privind cresterea productiei de energie din surse regenerabile.

3. Promovarea utilizarii surselor regenerabile locale pentru producerea energiei electrice
si termice la consumatorii finali - cladiri (de exemplu, prin realizarea de centrale termice pe rumegus si
sistem propriu de distributie agent termic; transformarea punctelor termice în centrale termice cu
functionare pe rumegus; montarea colectoarelor solare la centralele termice de cartier; prepararea apei
calde menajere prin panouri solare montate la centralele termice);

4. Elaborarea unor sisteme de certificare sau sisteme de calificare echivalente pentru
instalatorii de cazane si sobe mici pe baza de biomasa si sisteme fotovoltaice solare si termice solare, de
sisteme geotermice de mica adâncime si pompe de caldura.

3.3 Eficienta energetica
În stabilirea tintei nationale de economisire a energiei, România a optat pentru utilizarea

consumului de energie primara, ca indicator. Tinând cont de valoarea prognozata pentru consumul de
energie primara în anul 2020 (scenariul Business as usual - PRIMES 2007), si de cea realizata de Comisia
Nationala de Prognoza (cu luarea în considerare a masurilor de eficienta energetica), s-a estimat ca în
anul 2020 România va putea realiza o economie de energie primara de cca. 10 Mtep (ceea ce reprezinta o
reducere de cca. 19% comparativ cu proiectiile PRIMES 2007). În vederea atingerii tintei stabilite la nivel
national, masurile propuse vizeaza:

1. continuarea Programului de reabilitare termica a blocurilor de locuinte
2.extinderea Programului national de eficienta energetica (reabilitarea sistemului de

termoficare, reabilitarea cladirilor publice si eficientizarea iluminatului public);

4. Educatie
4.1.Reducerea ratei parasirii timpurii a scolii

Se vizeaza atingerea unei rate a parasirii timpurii a scolii de maximum 11,3% în 2020, fata
de 16,6% în 2009. Principalele directii de actiune pentru atingerea tintei vizeaza: asigurarea
accesului egal la educatie si formare profesionala; asigurarea calitatii si cresterea eficacitatii
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sistemului national de învatamânt; asigurarea unui sistem de educatie echitabil, stabil, predictibil
si sustenabil; stimularea învatarii pe tot parcursul vietii; deschiderea scolii spre comunitate si
mediul de afaceri si dezvoltarea de parteneriate cu toti actorii interesati. Masurile concrete
abordeaza:

1. extinderea cadrului de aplicare a reformei educatiei timpurii prin implementarea de
programe si activitati specifice acestei forme de educatie;

2. asigurarea participarii la o educatie de calitate pentru scolarii proveniti din grupurile
dezavantajate, inclusiv prin derularea programelor de tip suport pentru combaterea saraciei si
excluziunii sociale;

3. sustinerea si dezvoltarea învatarii pe tot parcursul vietii prin implementarea si
diversificarea programelor în domeniu;

4. dezvoltarea învatamântului profesional liceal (filiera tehnologica) si al scolii post-
liceale;

5. revizuirea sau, dupa caz, elaborarea standardelor de calitate pentru învatamântul
preuniversitar precum si a standardelor ocupationale, de formare si de pregatire profesionala.

5.Incluziunea sociala/reducerea saraciei
Se vizeaza reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala.
Masurile vizate în acest sens sunt structurate pe 4 directii de actiune:
a) Reforma sistemului de asistenta sociala prin:
- revizuirea si implementarea programului de acordare a ajutorului social astfel încât sa fie
garantat un venit minim oricarui cetatean (modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat);
- sprijinirea focalizata a familiilor celor mai sarace (revizuirea programului de acordare a
alocatie familiale complementare si a alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala
prin instituirea unei singure alocatii pentru sustinerea familiei
- dezvoltarea serviciilor sociale destinate cresterii calitatii vietii persoanelor ce apartin
grupurilor vulnerabile (îmbunatatirea cadrului legislativ existent privind serviciile sociale
in scopul facilitarii accesului la servicii, asigurarea sustenabilitatii functionarii serviciilor
si asigurarea  calitatii in acest domeniu.
b) Ocuparea si incluziunea sociala activa prin:
- crearea cadrului adecvat  in vederea facilitarii accesului si a participarii grupurilor
vulnerabile pe piata muncii  ( definirea cadrului legal privind sectorul economiei sociale,
dezvoltarea programelor specifice pentru (re)integrarea pe piata muncii a grupurilor
vulnerabile si a programelor de formare pentru dezvoltarea competentelor si calificarilor
de baza pentru grupurile vulnerabile).
c) Dezvoltarea infrastructurii sociale prin:
- reducerea disparitatilor regionale si îmbunatatirea infrastructurii sociale (modernizarea
infrastructurii sociale, investitii în infrastructura scolara si sanitara, precum si investitii în
locuinte sociale).
d) Reforma sistemului national de sanatate prin:
- îmbunatatirea accesului la servicii de sanatate a persoanelor vulnerabile (elaborarea si
implementarea Strategiei de descentralizare în sistemul de sanatate, a Strategiei Nationale
de Rationalizare a Spitalelor, a Planului National privind spitalele).
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1.4.Descrierea masurilor ce vor fi intreprinse

Comuna Valea Doftanei prin hotararile consiliului local al comunei a decis urmatoarele
masuri pentru dezvoltarea socio-economica a localitatii:

1. Dezvoltarea infrastructurii de transport in localitate si de racordare a arterelor rutiere
ale localitatii la principalele cai rutiere din zona astfel:

- modernizare drum varianta ocolitoare Cheia Tesilei -Ermeneasa
- modernizare poduri, podete si punti pietonale
- modernizare strazi Calea Mogosoaiei, Clabucetului, B.P.Hasdeu, Trandafirilor, Setu, etc
- modernizarea drum comunal Valea Neagra - Zanoaga etc
- modernizarea drumurilor de interes local str. Nicolae Titulescu etc
- modernizarea drumului “STANELOR”
- modernizarea drum de interes turistic Zona Glodeasa
- modernizarea drumurilor de interes turistic goluri alpine

2. Dezvoltarea turismului in zona:

-amenajare zona agrement  Vladisor
-dezvoltarea potentialului turistic in zona montana Valea Doftanei
-lucrari de amenajare albie rau Doftana
-lucrari de amenajare domeniul schiabil

3.  Dezvoltarea unor parcuri industriale  in vederea creerii de locuri de munca pentru
populatia localitatii :

- amenajare parc industrial in zona Izlaz Prislop
- amenajare parc industrial in zona Ermeneasa-Draganescu

4. Dezvoltarea comertului civilizat cu produsele agroalimentare produse de catre locuitorii
comunei si ai localitatilor invecinate

- realizare piata agroalimentara

5. Dezvoltare infrastructura gaze si electricitate, alimentare cu apa, reabilitare termica, etc
in vederea asigurarii unor conditii civilizate de viata a locuitorilor:

- proiect alimentare gaze naturale
- extindere retea electrica de medie tensiune in zonele Valea Tesilei , Poduri-Valea Seaca,
Vadul lui Zeghe –Doftana, Ermeneasa-Podul lui Dragan, Florei-Valea Lacurilor
- lucrari de captare aductiune apa Orjogoaia
- reabilitare termica a blocurilor
-lucrari de canalizare ape uzate menajere
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6. Asigurarea unor conditii favorabile dezvoltarii activitatilor educative, sportive, sanatate,
etc

- modernizare si reabilitare scoala Traistieni
- modernizare camin cultural Tesila
- modernizare camin cultural Traistieni
- reabilitare, modernizare si extindere dispensar medical
- piste de bicilisti
-amenajare baza sportiva Tesila
- amenajare complex sportiv Traistieni
- piste de bicilisti

7. Asigurarea unor lucrari de protectie a mediului inconjurator astfel:

- lucrari de amenajare albie rau Doftana
- lucrari de corectare torenti

1.5.Estimarea impactului Strategiei asupra UAT si zonei inconjuratoare, contributia la o dezvoltare
durabila

Creșterea durabilă presupune construirea unei economii competitive, durabile și eficiente din
punctul de vedere al utilizării resurselor, care să profite de avantajul geographic al amplasamentului
localitatii în cursa pentru dezvoltarea unor noi oportunitati de dezvoltare a zonei, care să accelereze
majorarea numarului de locuri de munca pentru locuitorii comunei, care să exploateze potentialul turistic
și să consolideze avantajul competitiv al mediului de afaceri, în special în sectoarele de producție și în
cadrul IMM-urilor și care să ajute consumatorii să realizeze meritele utilizării eficiente a resurselor. O
asemenea abordare va ajuta localitatea să prospere într-o lume cu emisii reduse de dioxid de carbon,
care dispune de resurse limitate și să prevină, în același timp, degradarea mediului, pierderea
biodiversității și utilizarea nedurabilă a resurselor. De asemenea, aceasta va sta la baza coeziunii
economice, sociale și teritoriale.

Strategia de dezvoltare a localitatii cuprinde domeniile următoare:
– Competitivitate:economia localitatii va prospera datorită comerțului cu produse obtinute pe plan local
dar si prin dezvoltarea accesului civilizat al turistilor in zonele montane atat de pitoresti ale localitatii,
dezvoltarii si amenajarii obiectivelor de atractie prin amenajarea unor structure de primire a acestora.
-Protectia mediului inconjurator: prin protectia impotriva eroziunilor datorate actiunii neconrolate a
torentilor de pe versanti
-Preocuparea creerii de noi locuri de munca: prin dezvoltarea unor oportunitati economice pentru agentii
economic ce isi pot dezvolta afacerile in zona, in acest sens consiliul local a luat decizia dezvoltarii unor
parcuri industriale
-Asigurarea unui nivel de viata civilizat al locuitorilor; prin asigurarea conditiilor conforme cu un
standard de viata adecvat dezvoltarii socio-economice a Romaniei in contextul integrarii in UE.
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-Asigurarea unui nivel de educatie si sanatate a populatiei: prin asigurarea conditiilor de invatamant si
asistenta medicala in spatii modern amenajate, dotate si echipate corespunzator standardelor europene
-Asigurarea incluziunii sociale: prin integrarea populatiei de etnie roma in special in procesul educational
al localitatii si asigurarea asistentei sociale corespunzatoare care converge catre dobandirea unei
educatii stabile.

Strategia de dezvoltare a localitatii Valea Doftanei, judetul Prahova a fost conceputa sa contribuie
prin obiectivele de investitii propuse a se realiza in perioada 2014 – 2020 la o dezvoltare durabila a zonei
fiind totodata in consens cu obiectivele strategice ale Romaniei pentru aceeasi perioada de dezvoltare in
contextul strategiei UE.

1.6.Referinte la documente strategice spatial/sociale/economice cu implicatii asupra dezvoltarii locale
si legatura planului cu ele: PUG, PUZ, strategii de dezvoltare europene, sectoriale, regionale,
judetene, etc.

Prin Programul Naţional de Reformă, România şi-a stabilit ţinte similare cu cele asumate la nivel
european, adaptate însă la nivelul de performanţă a pieţei muncii şi a altor domenii conexe, cu scopul
asigurării stabilităţii macroeconomice şi sustenabilităţii finanţelor publice, creşterii competitivităţii şi
productivităţii economice şi îmbunătăţirii funcţionării pieţei forţei de muncă.

În acest scop, Guvernul va realiza următoarele demersuri:
- implementarea sistemului salarizării unitare în sectorul public care presupune salarizarea tuturor
categoriilor de personal din sectorul bugetar prin luarea în considerare a drepturilor de natură salarială
stabilite prin acte normative speciale; stabilirea drepturilor de natură salarială numai prin norme juridice
de forţa legii; remunerarea egală pentru muncă de valoare egală şi îmbunătăţirea sustenabilităţii
financiare;
- implementarea reformei în sistemul de pensii care vizează creşterea graduală a vârstei de pensionare
pentru femei şi pentru anumite categorii cu statut special, trecerea graduală la un sistem de indexare în
funcţie de inflaţie, integrarea în sistemul unitar de pensii publice a persoanelor care se află în domenii
reglementate de legi, respectiv de prevederi speciale de pensionare şi lărgirea bazei de impozitare prin
includerea unor noi categorii de contribuabili (profesii liberale, manageri, asociaţii familiale);
- implementarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare care cuprinde proceduri îmbunătăţite de
elaborare a bugetelor multianuale, dispoziţii referitoare la limitarea rectificărilor bugetare efectuate în
cursul anului şi reguli fiscale mai stricte în ceea ce priveşte cheltuielile totale, cheltuielile de personal şi
deficitul bugetar, precum şi funcţionarea Consiliului fiscal care asigură o analiză independentă a
prognozelor macroeconomice şi bugetare, implementarea standardelor de cost în domeniul cheltuielilor
publice ale autorităţilor locale;
- dezvoltarea sistemului de formare profesională continua şi creşterea participării la programe de
formare;
- reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă şi diminuării
şomajului mai ales în rândul tinerilor;
- reformarea programelor de asistenţă socială referitoare la alocaţia pentru susţinerea familiei,
ajutoarele pentru încălzirea locuinţelor şi acordarea venitului minim garantat, cu scopul îmbunătăţirii
eficienţei şi reducerii costurilor;
- reducerea birocraţiei privind recrutarea angajaţilor prin înfiinţarea one-stopshop la nivel local
(judeţean) şi operaţionalizarea acestora în vederea realizării unei singure proceduri de recrutarea a
angajaţilor;
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- îmbunătăţirea calităţii actului administrativ, a procesului decizional şi a managementului şi
coordonării orizontale a politicilor publice;
- stimularea capacităţii firmelor de a crea, adăuga, capta şi reţine valoare în lanţul naţional productiv,
bazată pe procese, produse şi servicii;
- continuarea implementării reformelor adoptate în anul 2010 de către ANAF (combaterea evaziunii
fiscale, sprijinirea mediului de afaceri, îmbunătăţirea administrării veniturilor), precum şi o serie de alte
reforme cum ar fi simplificarea şi modernizarea procedurilor de utilizare a serviciilor publice online.

Obiectivele de dezvoltare ale României pentru perioada 2014-2020 trebuie să răspundă la cel
puţin
două cerinţe:
- Să contribuie la obiectivele de creştere inteligentă, durabilă şi incluzivă ale Uniunii Europene, în
conformitate cu cele stabilite prin Strategia Europa 2020 precum şi prin alte documente strategice de la
nivel european.
- Să răspundă nevoilor specifice de dezvoltare a României, plecând de la avantajele competitive care ar
trebui promovate prin investiţiile naţionale.

Obiectivul global de dezvoltare stabilit prin Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 este
„Reducerea cât mai rapidă a disparităţilor de dezvoltare socio-economică între România şi statele
membre ale Uniunii Europene” şi are ca ţintă atingerea unui nivel al PIB /locuitor de 41% din media UE
în anul
2013 (plecând de la 31,1% din media UE-25 în anul 2004 în ceea ce priveşte PIB / locuitor). În 2011,
România ajunsese deja la 49% din media UE-27. În acelaşi timp, obiectivul global al Cadrului Strategic
Naţional de Referinţă 2007-2013 este acela de a genera o creştere economică adiţională de 10-15% din
PIB, în perioada 2007-2015, obiectiv care, din cauza crizei economice și a dificultăților de absorbție a
fondurilor europene, ar putea să nu fie îndeplinit.

Pachetul legislativ prezentat de către Comisia Europeană în octombrie 2011, propune
consolidarea procesului de programare strategică prin concentrarea fondurilor europene pe cele 11
obiective tematice corelate cu priorităţile Strategiei Europa 2020, pentru a maximiza impactul politicii în
ceea ce privește realizarea priorităților europene, respectiv:
- consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării;
- îmbunătăţirea accesului şi a utilizării şi creşterea calităţii tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor;
- îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol (în cazul FEADR) şi a
sectorului pescuitului şi acvaculturii (pentru FEMP);
- sprijinirea tranziţiei către o economie cu consum scăzut de dioxid de carbon în toate sectoarele;
- promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor;
- protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor;
- promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor
reţelelor majore;
- promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă;
- promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei;
- investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii;
- consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă.

Obiectivele tematice sunt transpuse în priorităţi de investiţii specifice pentru fiecare fond în parte.
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Documentele de programare prevăzute de proiectele de regulamente pentru perioada 2014-2020:
După cum a fost precizat şi în Memorandumul ”Aprobarea acţiunilor şi documentelor privind

pregătirea accesării şi implementării fondurilor europene în perioada 2014-2020”, la nivelul fiecărui Stat
Membru, documentele prevăzute de proiectele regulamentelor europene, sunt:
1. Acordul de Parteneriat, documentul elaborat de un stat membru, în colaborare cu actorii socio-
economici, care stabileşte strategia, priorităţile şi cadrul instituţional pentru implementarea fondurilor
europene, şi aprobat de către Comisia Europeană în urma evaluării şi dialogului cu statul membru;
2. Programele Operaţionale/ Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală.

La nivel european, orientarea strategică privind utilizarea fondurilor europene este dată de Cadrul
Strategic Comun (CSC), care acoperă cele cinci mari fonduri europene: Fondul European pentru
Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală și Fondul European Maritim pentru Pescuit. Cele cinci fonduri au fost denumite
generic ”fondurile CSC”. Din punct de vedere strategic, proiectele de regulamente prevăd faptul că
fondurile CSC vor complete intervenţiile naţionale, regionale şi locale în implementarea Strategiei Uniunii
pentru o creştere inteligentă, durabilă şi incluzivă (Strategia Europa 2020), luând în considerare contextul
specific din fiecare stat membru.

Principalele prevederi privind alocarea financiară şi concentrarea tematică
Conform propunerii Comisiei Europene, alocările naţionale pentru politica de coeziune (fără

FEADR şi FEPAM) vor fi limitate la 2,5% din PIB-ul fiecărui stat membru pentru perioada 2014-2020,
ceea ce va presupune o alocare superioară faţă de actuala perioadă. Există însă o serie de propuneri din
partea statelor membre net contributoare care pot diminua nivelul alocărilor pentru toate statele membre.

Alocările financiare vor fi diferite în funcţie de tipul de regiune:
- Regiuni mai puţin dezvoltate (less developed regions) – acele regiuni care au PIB/capita sub 75% din
media UE27;
- Regiuni în tranziţie – acele regiuni care au PIB/capita între 75 şi 90% din media UE;
- Regiuni mai dezvoltate (more developed regions) – regiuni care au PIB/capita peste 90% din
media UE.

Regiunile de dezvoltare ale României se clasifică astfel:
- Regiunea București-Ilfov va intra în categoria regiunilor mai dezvoltate;

Celelalte 7 regiuni vor fi în continuare în categoria regiunilor mai puţin dezvoltate.
Consecinţele acestei grupări:

- Rata de cofinanţare propusă în cele 7 regiuni mai puţin dezvoltate va fi de 85%;
- Rata de cofinanţare propusă în regiunile mai dezvoltate va fi de 75% (ca urmare a aplicării excepţiei
pentru regiunile care în perioada 2007-2013 au avut PIB/capita sub 75% din media UE-25, cum este şi
cazul regiunii Bucureşti-Ilfov).
În conformitate cu propunerile de compromis aprobate la nivelul Consiliului Afaceri Generale, sunt
impuse următoarele principii de concentrare a fondurilor:
1. Alocarea Fondului de Coeziune va reprezenta o treime din alocarea pentru politica de
coeziune;
2. Alocarea FEDR va fi orientată spre primele patru obiective tematice prevăzute în Regulamentul
General în proporţie minimă de:
a. 50% pentru regiunile mai puţin dezvoltate;
b. 60% pentru regiunea Bucureşti-Ilfov (ca urmare a aplicării excepţiei pentru regiunile
care în perioada 2007-2013 au avut PIB/capita sub 75% din media UE-25, cum este şi
cazul regiunii Bucureşti-Ilfov).
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3. Alocarea FEDR va fi orientată spre obiectivul tematic (4) într-o proporţie minimă de:
a. 10% pentru regiunile mai puţin dezvoltate;
b. 20% pentru regiunea Bucureşti-Ilfov.
4. Alocarea FSE va fi orientată spre patru dintre priorităţile de investiţii finanţate în cadrul
obiectivelor tematice (8)-(10) în proporţie minimă de:
a. 60% pentru regiunile mai puţin dezvoltate;
b. 80% pentru regiunea Bucureşti-Ilfov;

Alocările pentru fondurile structurale (FSE+FEDR) vor fi concentrate pe obiectivele tematice
(8)-(10), după cum urmează:
a. între 20-25% pentru regiunile mai puţin dezvoltate;
b. între 45-50% pentru regiunea Bucureşti-Ilfov.

Opţiunea strategică a României pentru perioada 2014-2020
Cu toate că România şi-a depăşit deja ţinta stabilită prin PND 2007-2013, rămâne penultimul stat

membru în ceea priveşte nivelul mediu PIB/locuitor raportat la UE27, propunem o abordare similar cu
cea privind perioada 2007-2013. Plecând de la elementele prezentate mai sus şi sub rezerva confirmării
acestora de către etapele fireşti ale procesului de programare (realizarea analizelor socio-economice,
prioritizarea nevoilor de investiţii şi elaborarea strategiei de utilizare a instrumentelor structurale,
cuantificarea financiară a priorităţilor de investiţii şi stabilirea investiţiilor eligibile din instrumente
structurale, evaluarea impactului macroeconomic a acţiunilor propuse, procesul de evaluare ex-ante ş.a.),
propunem spre dezbatere următoarele opţiuni strategice:

Obiectivul global al strategiei de dezvoltare a României.Reducerea disparităţilor de dezvoltare
socială şi economică între România şi statele member ale Uniunii Europene, prin generarea unei creşteri
adiţionale de 15% determinată de utilizarea fondurilor europene2, având ca ţintă atingerea în anul 2022,
a unui nivel mediu al PIB/locuitor de 65% din media UE.

Obiectivele specifice
Propunerile de obiective specifice (OS) vor fi strâns corelate cu cele trei tipuri de obiective

tematice propuse de către Comisia Europeană și cu priorităţile Strategiei Europa 2020, după cum
urmează:

Creştere inteligentă
OS1. Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin asigurarea unei creşteri adiţionale a valorii
adăugate brute în industrie şi servicii de minim X% şi crearea a minim Y de locuri de muncă nete

Creştere durabilă
OS2. Promovarea unei creşteri economice curate, prin proiecte investiţionale verzi care duc la reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% faţă de nivelul din anul 1990

Creştere favorabilă incluziunii
OS3. Promovarea unei societăţi favorabile incluziunii prin creşterea ratei de ocupare cu T% şi reducerea
populaţiei aflate în pragul sărăciei cu 580.000 persoane.

Pentru atingerea acestor obiective specifice, România va promova investiţii ce vor răspunde
tuturor
celor 11 obiective tematice, aşa cum s-a precizat mai sus. La o analiza preliminară se poate observa că
niciunul dintre obiective tematice propuse de către Comisia Europeană nu poate fi exclus, fapt ce va fi
relevat, cu siguranţă şi de analizele socio-economice.

Dincolo de obiectivele specifice corelate cu priorităţile Strategiei Europa 2020, investiţiile ce
urmează a fi finanţate vor răspunde următoarelor priorităţi tematice (PT) de dezvoltare:
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PT1. Creşterea pe termen lung a competitivităţii economiei Româneşti;
PT2. Dezvoltarea durabilă a infrastructurii de bază;
PT3. Adaptarea capitalului uman la provocările unei economii moderne;
PT4. Îmbunătăţirea eficienţei administraţiei publice.

Acestor priorităţi tematice li se adăugă componenta teritorială, care trebuie urmărită ca o prioritate
orizontală. Plecând de la aceste repere general acceptabile, procesul de programare va avea rolul de a
selecta un mix optim de priorităţi de investiţii şi acţiuni cheie care să ducă la atingerea obiectivelor specific
stabilite.

2.PLANIFICAREA INVESTITIILOR

Strategia Europa 2020 a UE stă la baza tuturor politicilor de dezvoltare relevante la nivelul
Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020. Europa 2020 are ca obiectiv dezvoltarea unei
economii inteligente, durabile şi favorabile incluziunii la nivelul UE, prin stabilirea de priorităţicare
să încurajeze Statele Membre să atingă niveluri ridicare de ocupare a forţei de muncă,  productivitate
şi coeziune economică şi socială. Pentru a atinge aceste ţinte, UE a stabilit cinci obiective ambiţioase,
referitoare la:
- ocuparea forţei de muncă
- cercetare, dezvoltare şi inovare
- schimbările climatice şi energie
- educaţie
- sărăcie şi excluziune socială

Pentru fiecare dintre aceste obiective, Statele Membre şi-au stabilit propriile ţinte la nivel  naţional
şi au definit direcţiile şi măsurile strategice necesare pentru atingerea acestora. Cea mai  mare parte a
asistenţei financiare relevante din partea UE pentru Strategia Europa 2020 va fi pusă la  dispoziţie în
cadrul Politicii de Coeziune a UE, prin Instrumentele Structurale. Întrucât legislaţia  aplicabilă
acestor instrumente pentru perioada 2014 - 2020 nu va fi definitivată foarte curând, vor  exista o serie
de modificări faţă de perioada actuală, după cum urmează:
1.includerea fondurilor UE pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, alături de FEDR, FSE şi FC în
contractul/acordul de parteneriat’, care va stabili cadrul strategic naţional pentru programarea
fondurilor UE;
2. concentrarea pe 11 Obiective Tematice după cum urmează:
- cercetare şi inovare
- tehnologiile informaţiei şi comunicării (TIC)
- competitivitatea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri)
- trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon
- adaptarea la schimbările climatice şi prevenirea şi gestionării riscului
- protecţia mediului şi utilizarea eficientă a resurselor
- promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul  infrastructurilor
reţelelor majore
- ocupare şi facilitarea mobilităţii forţei de muncă  9
- incluziune socială şi combaterea sărăciei
- educaţie, dezvoltarea de competenţe şi învăţarea pe tot parcursul vieţii
- consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă
- oportunităţi mai mari pentru abordări teritoriale ale procesului de programare;
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- posibilităţi de dezvoltare a unor Programe Operaţionale (PO) multi-fond FEDR/FSE;
- o concentrare mai mare pe monitorizarea rezultatelor – inclusiv monitorizarea la nivelul  teritorial
relevant;
- posibila impunere de către Comisia Europeană a unor condiţionalităţi macro-economice şi
sectoriale statelor membre – ex-ante şi/sau ex-post;
- alocări financiare suplimentare acordate Statelor Membre şi/sau regiunilor cu rezultate  deosebite în
implementare şi/sau celor care obţin rezultate ce contribuie la atingerea ţintelor  legate de strategia
Europa 2020

2.1.Masura planificata ce poate fi implementata prin planuri integrate sau proiecte individuale

In contextul strategiei de dezvoltare a localitatii Valea Doftanei, proiectele de investitii propuse se
pot realiza in cadrul unor programe de investitii integrate, in speta proiectele de investitii ce privesc
protectia mediului si arealului inconjurator prin finantare nerambursabila obtinuta prin programele
de mediu, fie prin proiecte de investitii individuale finantate fie prin fonduri europene dezvoltate prin
programele de dezvoltare regionale, fie prin fonduri cu asistenta guvernamentala.

2.2.Etape in realizarea investitiei

Pentru implementarea unui proiect de investitii cu finantare europeana sau guvernametala vor fi
necesare parcurgerea unor etape procedural de implementare si anume:

1. Identificarea programului de finantare si coroborarea cu investitiile eligibile ale acestuia
2. Stabilirea criteriilor eligibile de accesare a programului respectiv
3. Elaborarea documentatie tehnico-economice pentru determinarea parametrilor tehnici si

economici ai proiectului de investitii propus, respectiv studiul de prefezabilitate, stdiul de
fezabilitate, etc

4. Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii Certificatului de urbanism si a avizelor solicitate
5. Elaborarea proiectului tehnic de executie si a detaliilor de executie a investitiei
6. Elaborarea documentatiei de obtinerea autorizatie de constructie a investitiei
7. Depunerea documentatiei complete solicitate prin ghidul de finantare la Autoritatea de

Management a proiectului
8. Demararea procedurilor de achizitie a lucrarilor de constructii
9. Receptia lucrarilor

2.3.Institutii, departamente din cadrul UAT implicate in dezvoltarea proiectelor

In cadrul UAT Valea Doftanei, judetul Prahova sunt implicate cu mare interes in dezvoltarea de
proiecte pentru investitii compartimentele de urbanism, contabilitate, achizitii publice si nu in cele din
urma consiliul local si primarul localitatii.

In cadrul compartimentului de urbanism, se urmareste coroborarea proiectelor de investitii cu
Planul de Urbanism General al localitatii precum si in concordanta cu parametrii de similitudine din
Planul de Urbanism Zonal aprobat de catre consiliul local.
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In cadrul compartimentului de contabilitate se vor identifica sursele de finantare sau cofinantare a
proiectelor conform cerintelor programelor de investitii respective.

In cadrul cmpartimentului de achizitii publice se desfasoara activitati de urmarire a legalitatii
procedurilor de achizitii in conformitate cu legislatia in vigoare si comunicarea cu celelalte
compartimente ale UAT implicate.

In cadrul consiliului local al localitatii se propun si se iau decizii cu privire la proiectele de
dezvoltare a localitatii in consensul vointei sis pre bunastarea locuitorilor.

Primarul localitatii in calitate de presedinte al consiliului local propune acestuia strategia de
dezvoltare a localitatii pe urmatoarea perioada, in consens cu documentele zonale, regionale si
nationale privind sensul dezvoltarii economico-sociale a comunitatii pe care o conduce.

Intreaga institutie a primariei comunei este defapt implicata in proiectele de dezvoltare pe termen
scurt sau mediu a localitatii.

2.4.Bugetul alocat(pe surse de finatare)

Pentru proiectele de investitii prevazute in strategia de dezvoltare a localitatii Valea Doftanei,
judetul Prahova a fost previzionat urmatorul buget de finantare repartizat pe surse astfel:

1) Proiecte de dezvolatare a infrastructurii localitatii

Titlul proiectului MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, STRAZILE:
o CALEA MOGOSOAIEI
o CALBUCETULUI
o B.P. HASDEU
o TRANDAFIRILOR
o SETU
o GHIMPOASEI
o CARABANU
o SOARELUI
o PISCULUI
o NICHITA STANESCU

IN COMUNA VALEA DOFTANEI, JUDETUL PRAHOVA

Estimarea financiara a proiectului

Buget orientativ al proiectului in lei
(suma cu TVA)

Buget orientativ al proiectului in euro:
1 euro = 4.4551 lei

3.341.325 750.000

Sursele de finantare in lei si euro (sume cu TVA)

Buget de stat
(Guvernul Romaniei)

Buget local
(contributie din
bugetul UAT)

Fonduri comunitare
(UE)

Surse private    (IMM)

lei euro lei euro lei euro lei euro

434.372 97.500 66.827 15.000 2.840.126 637.500 - -

Total buget public in lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 3.341.325
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Titlul proiectului MODERNIZARE PODURI, PODETE SI PUNTI PIETONALE, IN COMUNA
VALEA DOFTANEI, JUDETUL PRAHOVA

Titlul proiectului LUCRARI DE CAPTARE ADUCTIUNE APA POTABILA ORJOGOAIA, IN
COMUNA VALEA DOFTANEI, JUDETUL PRAHOVA

Total buget public in euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 750.000

Estimarea financiara a proiectului

Buget orientativ al proiectului in lei

(suma cu TVA)

Buget orientativ al proiectului in euro:
1 euro = 4.4551 lei

4.000.000 897.847

Sursele de finantare in lei si euro (sume cu TVA)

Buget de stat
(Guvernul Romaniei)

Buget local
(contributie din
bugetul UAT)

Fonduri comunitare

(UE)

Surse private    (IMM)

lei euro lei euro lei euro lei euro

520.000 116.720 80.000 17.957 3.400.000 763.170 - -

Total buget public in lei (buget de stat+buget local+fonduri UE):   4.000.000

Total buget public in euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 897.847

Estimarea financiara a proiectului

Buget orientativ al proiectului in lei
(suma cu TVA)

Buget orientativ al proiectului in euro:
1 euro =4.4551 lei

26.730.600 6.000.000

Sursele de finantare in lei si euro (sume cu TVA)

Buget de stat
(Guvernul Romaniei)

Buget local
(contributie din
bugetul UAT)

Fonduri comunitare
(UE)

Surse private    (IMM)

lei euro lei euro lei euro lei euro
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Titlul proiectului INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE , IN COMUNA VALEA
DOFTANEI, JUDETUL PRAHOVA

Titlul proiectului EXTINDERE RETEA ELECTRICA DE MEDIE TENSIUNE IN ZONELE VALEA
TESILEI, PODURI-VALEA SEACA, VADUL LUI ZEGHE-DOFTANITA, DJ 101T
CRAITE-GHIMPOASA, ERMENEASA-PODUL LUI DRAGAN, FLOREI-VALEA
LACURILOR, IN COMUNA VALEA DOFTANEI, JUDETUL PRAHOVA

3.474.978 780.000 534.612 120.000 22.721.010 5.100.000 - -

Total buget public in lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 26.730.600 lei

Total buget public in euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 6.000.000 euro

Estimarea financiara a proiectului

Buget orientativ al proiectului in lei
(suma cu TVA)

Buget orientativ al proiectului in euro:
1 euro = 4.4551 lei

55.800.000 12.524.971

Sursele de finantare in lei si euro (sume cu TVA)

Buget de stat (Guvernul
Romaniei)

Buget local (contributie
din bugetul UAT)

Fonduri comunitare
(UE)

Surse private    (IMM)

lei euro lei euro lei euro lei euro

7.254.000 1.628.246 1.116.000 250.499 47.430.000 10.646.226 - -

Total buget public in lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 55.800.000

Total buget public in euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 12.524.971

Estimarea financiara a proiectului

Buget orientativ al proiectului in lei
(suma cu TVA)

Buget orientativ al proiectului in euro:
1 euro = 4.4551 lei

43.659.980 9.800.000

Sursele de finantare in lei si euro (sume cu TVA)

Buget de stat (Guvernul
Romaniei)

Buget local
(contributie din
bugetul UAT)

Fonduri comunitare
(UE)

Surse private    (IMM)

lei euro lei euro lei euro lei euro
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Titlul proiectului MODERNIZAREA DRUM DE INTERES LOCAL: VARIANTA OCOLITOARE :
CHEIA TESILEI – ERMENEASA - DRAGANESCU , IN COMUNA VALEA
DOFTANEI, JUDETUL PRAHOVA

Titlul proiectului MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, STRAZILE:
o CALEA MOGOSOAIEI
o CALBUCETULUI
o B.P. HASDEU
o TRANDAFIRILOR
o SETU
o GHIMPOASEI
o CARABANU
o SOARELUI
o PISCULUI
o NICHITA STANESCU

IN COMUNA VALEA DOFTANEI, JUDETUL PRAHOVA

873.199 196.000 5.675.798 1.274.000 37.110.983 8.330.000 - -

Total buget public in lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 43.659.980

Total buget public in euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 9.800.000

Estimarea financiara a proiectului

Buget orientativ al proiectului in lei
(suma cu TVA)

Buget orientativ al proiectului in euro:
1 euro = 4.4551 lei

5.346.120 1.200.000

Sursele de finantare in lei si euro (sume cu TVA)

Buget de stat (Guvernul
Romaniei)

Buget local
(contributie din
bugetul UAT)

Fonduri comunitare
(UE)

Surse private    (IMM)

lei euro lei euro lei euro lei euro

106.922 24.000 694.996 156.000 4.544.202 1.020.000 - -

Total buget public in lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 5.346.120

Total buget public in euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 1.200.000

Estimarea financiara a proiectului

Buget orientativ al proiectului in lei
(suma cu TVA)

Buget orientativ al proiectului in euro:
1 euro = 4.4551 lei
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Titlul proiectului MODERNIZAREA DRUM DE INTERES LOCAL, DRUM COMUNAL
VALEA NEAGRA – ZANOAGA; PRISLOP – BAIULUI, IN COMUNA VALEA
DOFTANEI, JUDETUL PRAHOVA

3.341.325 750.000

Sursele de finantare in lei si euro (sume cu TVA)

Buget de stat
(Guvernul Romaniei)

Buget local
(contributie din
bugetul UAT)

Fonduri comunitare
(UE)

Surse private    (IMM)

lei euro lei euro lei euro lei euro

66.827 15.000 434.372 97.000 2.840.126 637.500 - -

Total buget public in lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 3.341.325

Total buget public in euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 750.000

Estimarea financiara a proiectului

Buget orientativ al proiectului in lei

(suma cu TVA)

Buget orientativ al proiectului in euro:
1 euro = 4.4551 lei

6.237.140 1.400.000

Sursele de finantare in lei si euro (sume cu TVA)

Buget de stat (Guvernul
Romaniei)

Buget local
(contributie din
bugetul UAT)

Fonduri comunitare

(UE)

Surse private    (IMM)

lei euro lei euro lei euro lei euro

124.743 28.000 810.828 182.000 5.301.569 1.190.000 - -

Total buget public in lei (buget de stat+buget local+fonduri UE):   6.237.140

Total buget public in euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 1.400.000
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Titlul proiectului MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL: STR. TITULESCU
– FLOARE DE COLT, STR. INDEPENDENTEI, STR. GATERULUI, STR.
BRADEASA,  STR. CARAGIALE, IN COMUNA VALEA DOFTANEI, JUDETUL
PRAHOVA

Titlul proiectului MODERNIZAREA DRUM DE INTERES LOCAL: VARIANTA OCOLITOARE :
CHEIA TESILEI – ERMENEASA - DRAGANESCU , IN COMUNA VALEA
DOFTANEI, JUDETUL PRAHOVA

Estimarea financiara a proiectului

Buget orientativ al proiectului in lei

(suma cu TVA)

Buget orientativ al proiectului in euro:
1 euro = 4.4551 lei

2.227.550 500.000

Sursele de finantare in lei si euro (sume cu TVA)

Buget de stat
(Guvernul Romaniei)

Buget local
(contributie din
bugetul UAT)

Fonduri comunitare

(UE)

Surse private    (IMM)

lei euro lei euro lei euro lei euro

44.551 10.000 189.582 65.000 1.893.418 425.000 - -

Total buget public in lei (buget de stat+buget local+fonduri UE):   2.227.550

Total buget public in euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 500.000

Estimarea financiara a proiectului

Buget orientativ al proiectului in lei
(suma cu TVA)

Buget orientativ al proiectului in euro:
1 euro = 4.4551 lei

5.346.120 1.200.000
Sursele de finantare in lei si euro (sume cu TVA)

Buget de stat (Guvernul
Romaniei)

Buget local
(contributie din
bugetul UAT)

Fonduri comunitare
(UE)

Surse private    (IMM)

lei euro lei euro lei euro lei euro

106.922 24.000 694.996 156.000 4.544.202 1.020.000 - -
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Titlul proiectului MODERNIZAREA DRUM DE INTERES LOCAL, DRUM DE INTERES
TURISTIC ZONA GLODEASA, IN COMUNA VALEA DOFTANEI, JUDETUL
PRAHOVA

Titlul proiectului “AMENAJARE ZONA CENTRALA, COMUNA VALEA DOFTANEI
JUDEŢUL PRAHOVA

Total buget public in lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 5.346.120

Total buget public in euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 1.200.000

Estimarea financiara a proiectului

Buget orientativ al proiectului in lei

(suma cu TVA)

Buget orientativ al proiectului in euro:
1 euro = 4.4551 lei

3.341.325 750.000

Sursele de finantare in lei si euro (sume cu TVA)

Buget de stat (Guvernul
Romaniei)

Buget local
(contributie din
bugetul UAT)

Fonduri comunitare

(UE)

Surse private    (IMM)

lei euro lei euro lei euro lei euro

66.827 15.000 434.372 97.500 2.840.126 637.500 - -

Total buget public in lei (buget de stat+buget local+fonduri UE):   3.341.325

Total buget public in euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 750.000

Estimarea financiara a proiectului

Buget orientativ al proiectului in lei
(suma cu TVA)

Buget orientativ al proiectului in euro:
1 euro =4.4551 lei

2.800.000 628.493

Sursele de finantare in lei si euro (sume cu TVA)

Buget de stat (Guvernul
Romaniei)

Buget local
(contributie din
bugetul UAT)

Fonduri comunitare

(UE)

Surse private    (IMM)
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lei euro lei euro lei euro lei euro

364.000 81.704 56.000 12.570 2.380.000 534.219 - -

Total buget public in lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 2.800.000

Total buget public in euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 628.493



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA
PENTRU  PERIOADA 2014 – 2020

A UNITATII  ADMINISTRATIV TERITORIALE  VALEA DOFTANEI, JUDETUL  PRAHOVA

58
ELABORATOR:  S.C.EUROCONCEPT INDUSTRIAL GROUP   S.R.L. BUCURESTI

2) Proiecte de dezvoltare economica a localitatii

Titlul proiectului “AMENAJARE PARC INDUSTRIAL IN ZONA ERMENEASA-DRAGANESCU, IN
COMUNA VALEA DOFTANEI,JUDEŢUL PRAHOVA

Titlul proiectului “AMENAJARE PARC INDUSTRIAL IN ZONA IZLAZ PRISLOP, IN  COMUNA
VALEA DOFTANEI,JUDEŢUL PRAHOVA

Estimarea financiara a proiectului

Buget orientativ al proiectului in lei
(suma cu TVA)

Buget orientativ al proiectului in euro:
1 euro =4.4551 lei

37.868.350 8.500.000

Sursele de finantare in lei si euro (sume cu TVA)

Buget de stat (Guvernul
Romaniei)

Buget local
(contributie din
bugetul UAT)

Fonduri comunitare

(UE)

Surse private    (IMM)

lei euro lei euro lei euro lei euro

757.367 170.000 4.922.289 1.105.000 32.188.098 7.225.000 - -

Total buget public in lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 37.868.350

Total buget public in euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 8.500.000

Estimarea financiara a proiectului

Buget orientativ al proiectului in lei (suma cu TVA) Buget orientativ al proiectului in euro:
1 euro =4.4551 lei

28.958.150 6.500.000

Sursele de finantare in lei si euro (sume cu TVA)

Buget de stat (Guvernul
Romaniei)

Buget local
(contributie din
bugetul UAT)

Fonduri comunitare

(UE)

Surse private    (IMM)

lei euro lei euro lei euro lei euro

579.163 130.000 3.764.560 845.000 24.614.428 5.525.000 - -
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Titlul proiectului REALIZARE PIATA AGROALIMENTARA , IN  COMUNA VALEA
DOFTANEI,JUDEŢUL PRAHOVA

Total buget public in lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 28.958.150

Total buget public in euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 6.500.000

Estimarea financiara a proiectului

Buget orientativ al proiectului in lei
(suma cu TVA)

Buget orientativ al proiectului in euro:
1 euro =4.4551 lei

1.200.000 269.954

Sursele de finantare in lei si euro (sume cu TVA)

Buget de stat
(Guvernul
Romaniei)

Buget local
(contributie din
bugetul UAT)

Fonduri comunitare

(UE)

Surse private    (IMM)

lei euro lei euro lei euro lei euro

24.000 5.399 156.000 35.094 1.020.000 229.461 - -

Total buget public in lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 1.200.000

Total buget public in euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 269.954
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3) Proiecte de dezvoltare si amenajare turistica a zonei

Titlul proiectului “AMENAJARE ZONA DE AGREMENT LACUL PALTINU, COMUNA
VALEA DOFTANEI ,JUDEŢUL PRAHOVA

Titlul proiectului MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES TURISTIC GOLURI
ALPINE : ZANOAGA-RADILA-CIOPARCENI: BAIUL-RUSU DE VARF-
POPAS PREDELUS, IN COMUNA VALEA DOFTANEI, JUDETUL PRAHOVA

Estimarea financiara a proiectului

Buget orientativ al proiectului in lei
(suma cu TVA)

Buget orientativ al proiectului in euro:
1 euro =4.4551 lei

4.500.000 1.010.078

Sursele de finantare in lei si euro (sume cu TVA)

Buget de stat
(Guvernul Romaniei)

Buget local
(contributie din
bugetul UAT)

Fonduri comunitare

(UE)

Surse private    (IMM)

lei euro lei euro lei euro lei euro

90.000 20.202 585.000 131.310 3.825.000 858.566 - -

Total buget public in lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 4.500.000

Total buget public in euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 1.010.078

Estimarea financiara a proiectului

Buget orientativ al proiectului in lei

(suma cu TVA)

Buget orientativ al proiectului in euro:
1 euro = 4.4551 lei

10.246.730 2.500.000

Sursele de finantare in lei si euro (sume cu TVA)

Buget de stat (Guvernul
Romaniei)

Buget local
(contributie din
bugetul UAT)

Fonduri comunitare

(UE)

Surse private    (IMM)

lei euro lei euro lei euro lei euro

204.935 50.000 1.333.075 325.000 8.709.721 2.125.000 - -
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Titlul proiectului DEZVOLTAREA POTENTIALULUI TURISTIC IN ZONA MONTANA
VALEA DOFTANEI .

 EXTINDEREA RETELEI DE CANALIZARE SI EPURARE APE
UZATE

Titlul proiectului “AMENAJARE ZONA DE AGREMENT VLADISOR, COMUNA VALEA
DOFTANEI ,JUDEŢUL PRAHOVA

Total buget public in lei (buget de stat+buget local+fonduri UE):   10.246.730

Total buget public in euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 2.500.000

Estimarea financiara a proiectului

Buget orientativ al proiectului in lei

(suma cu TVA)

Buget orientativ al proiectului in euro:
1 euro = 4.4551lei

82.864.860 18.600.000

Sursele de finantare in lei si euro (sume cu TVA)

Buget de stat (Guvernul
Romaniei)

Buget local
(contributie din
bugetul UAT)

Fonduri comunitare

(UE)

Surse private (IMM)

lei euro lei euro lei euro lei euro

10.772.432 2.418.000 1.657.297 372.000 70.435.131 15.810.000 - -

Total buget public in lei (buget de stat+buget local+fonduri UE):  82.864.860 lei

Total buget public in euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 18.600.000 euro

Estimarea financiara a proiectului

Buget orientativ al proiectului in lei
(suma cu TVA)

Buget orientativ al proiectului in euro:
1 euro =4.4551 lei

11.137.750 2.500.000

Sursele de finantare in lei si euro (sume cu TVA)
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Titlul proiectului MODERNIZAREA TRASEULUI DE DRUM NUMIT “ DRUMUL STANELOR”
IN COMUNA VALEA DOFTANEI, JUDETUL PRAHOVA

Buget de stat (Guvernul
Romaniei)

Buget local
(contributie din
bugetul UAT)

Fonduri comunitare

(UE)

Surse private    (IMM)

lei euro lei euro lei euro lei euro

1.447.907,5 325.000 222.755 50.000 9.467.087,5 2.125.000 - -

Total buget public in lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 11.137.750

Total buget public in euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 2.500.000

Estimarea financiara a proiectului

Buget orientativ al proiectului in lei (suma cu TVA) Buget orientativ al proiectului in euro:
1 euro = 4.4551 lei

87.654.000 19.674.979

Sursele de finantare in lei si euro (sume cu TVA)

Buget de stat (Guvernul
Romaniei)

Buget local (contributie
din bugetul UAT)

Fonduri comunitare
(UE)

Surse private    (IMM)

lei euro lei euro lei euro lei euro

11.395.020 2.557.747 1.753.080 393.500 74.505.900 16.723.732 - -

Total buget public in lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 87.654.000

Total buget public in euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 19.674.979
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Titlul proiectului AMENAJARE COMPLEX TURISTIC ORJOGOAIA, COMUNA VALEA
DOFTANEI, JUDETUL PRAHOVA

Sursele de finantare in lei si euro (sume cu TVA)

Buget de stat (Guvernul
Romaniei)

Buget local
(contributie din
bugetul UAT)

Fonduri comunitare

(UE)

Surse private    (IMM)

lei euro lei euro lei euro lei euro

2.895.815 650.000 445.500 100.000 18.934.175 4.250.000 - -

Total buget public in lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 22.275.500 lei

Total buget public in euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 5.000.000 euro

Estimarea financiara a proiectului

Buget orientativ al proiectului in lei
(suma cu TVA)

Buget orientativ al proiectului in euro:
1 euro = 4.4551 lei

22.275.500 5.000.000
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4) Proiecte de investitii pentru protectia mediului si arealului inconjurator

Titlul proiectului LUCRARI DE AMENAJARE ALBIE RAU DOFTANA, IN COMUNA VALEA
DOFTANEI, JUDETUL PRAHOVA

Titlul proiectului LUCRARI DE CORECTARE A TORENTILOR IN ZONA GHIMPOASA SI
MOGOSOAIA, IN COMUNA VALEA DOFTANEI, JUDETUL PRAHOVA

Estimarea financiara a proiectului

Buget orientativ al proiectului in lei
(suma cu TVA)

Buget orientativ al proiectului in euro:
1 euro = 4.4551 lei

20.047.950 4.500.000

Sursele de finantare in lei si euro (sume cu TVA)

Buget de stat (Guvernul
Romaniei)

Buget local
(contributie din
bugetul UAT)

Fonduri comunitare

(UE)

Surse private (IMM)

lei euro lei euro lei euro lei euro

2.606.234 585.000 400.959 90.000 17.040.757 3.825.000 - -

Total buget public in lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 20.047.950

Total buget public in euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 4.500.000

Estimarea financiara a proiectului

Buget orientativ al proiectului in lei
(suma cu TVA)

Buget orientativ al proiectului in euro:
1 euro = 4.4551 lei

10.237.300 2.300.000

Sursele de finantare in lei si euro (sume cu TVA)

Buget de stat
(Guvernul Romaniei)

Buget local
(contributie din

Fonduri comunitare Surse private    (IMM)
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5) Proiecte de investitii ce privesc activitatile educative, culturale si sportive ale locuitorilor
comunei

Titlul proiectului “AMENAJARE BAZA SPORTIVA  TESILA”, IN  COMUNA VALEA
DOFTANEI,JUDEŢUL PRAHOVA

Titlul proiectului “AMENAJARE COMPLEX SPORTIV TRAISTIENI ”, IN  COMUNA VALEA
DOFTANEI,JUDEŢUL PRAHOVA

bugetul UAT) (UE)

lei euro lei euro lei euro lei euro

1.330.849 299.000 204.746 46.000 8.701.705 1.955.000 - -

Total buget public in lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 10.237.300

Total buget public in euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 2.300.000

Estimarea financiara a proiectului

Buget orientativ al proiectului in lei
(suma cu TVA)

Buget orientativ al proiectului in euro:
1 euro =4.4551 lei

650.000 145.900

Sursele de finantare in lei si euro (sume cu TVA)

Buget de stat
(Guvernul
Romaniei)

Buget local
(contributie din
bugetul UAT)

Fonduri comunitare

(UE)

Surse private    (IMM)

lei euro lei euro lei euro lei euro

84.500 18.967 13.000 2.918 552.500 124.015 - -

Total buget public in lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 650.000

Total buget public in euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 145.900

Estimarea financiara a proiectului

Buget orientativ al proiectului in lei
(suma cu TVA)

Buget orientativ al proiectului in euro:
1 euro =4.4551 lei
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Titlul proiectului “REABILITARE CAMIN CULTURAL TESILA”, IN  COMUNA VALEA
DOFTANEI,JUDEŢUL PRAHOVA

1.100.000 246.908

Sursele de finantare in lei si euro (sume cu TVA)

Buget de stat (Guvernul
Romaniei)

Buget local
(contributie din
bugetul UAT)

Fonduri comunitare

(UE)

Surse private    (IMM)

lei euro lei euro lei euro lei euro

143.000 32.098 22.000 4.938 935.000 209.872 - -

Total buget public in lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 1.100.000

Total buget public in euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 246.908

Estimarea financiara a proiectului

Buget orientativ al proiectului in lei
(suma cu TVA)

Buget orientativ al proiectului in euro:
1 euro =4.4551 lei

5.648.540 1.267.882

Sursele de finantare in lei si euro (sume cu TVA)

Buget de stat
(Guvernul Romaniei)

Buget local
(contributie din
bugetul UAT)

Fonduri comunitare

(UE)

Surse private    (IMM)

lei euro lei euro lei euro lei euro

734.310 164.825 112.971 25.358 4.801.259 1.077.699 - -

Total buget public in lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 5.648.540

Total buget public in euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 1.267.882



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA
PENTRU  PERIOADA 2014 – 2020

AL UNITATII  ADMINISTRATIV  TERITORIALE  VALEA DOFTANEI, JUDETUL  PRAHOVA

Page 67
ELABORATOR: EUROCONCEPT INDUSTRIAL GROUP S.R.L. BUCURESTI

Titlul proiectului “REABILITARE CAMIN CULTURAL TRAISTIENI”, IN COMUNA VALEA
DOFTANEI,JUDEŢUL PRAHOVA

Titlul proiectului MODERNIZARE SI REABILITARE SCOALA GENERALA TRAISTIENI, IN
COMUNA VALEA DOFTANEI,JUDEŢUL PRAHOVA

Estimarea financiara a proiectului

Buget orientativ al proiectului in lei
(suma cu TVA)

Buget orientativ al proiectului in euro:
1 euro =4.4551 lei

2.500.000 561.155

Sursele de finantare in lei si euro (sume cu TVA)

Buget de stat (Guvernul
Romaniei)

Buget local
(contributie din
bugetul UAT)

Fonduri comunitare

(UE)

Surse private    (IMM)

lei euro lei euro lei euro lei euro

325.000 72.950 50.000 11.223 2.125.000 476.982 - -

Total buget public in lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 2.500.000

Total buget public in euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 561.155

Estimarea financiara a proiectului

Buget orientativ al proiectului in lei
(suma cu TVA)

Buget orientativ al proiectului in euro:
1 euro =4.4551 lei

750.000 168.346

Sursele de finantare in lei si euro (sume cu TVA)

Buget de stat (Guvernul
Romaniei)

Buget local
(contributie din
bugetul UAT)

Fonduri comunitare

(UE)

Surse private    (IMM)

lei euro lei euro lei euro lei euro

97.500 21.885 15.000 3.367 637.500 143.094 - -

Total buget public in lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 750.000

Total buget public in euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 168.346
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Titlul proiectului PISTE DE BICICLISTI IN COMUNA VALEA DOFTANEI, JUDETUL
PRAHOVA

6) Proiecte de investitii ce privesc asigurarea unor conditii civilizate de viata a cetatenilor ce
locuiesc in blocuri de locuinte

Titlul proiectului “REABILITARE TERMICA BLOCURI DE LOCUINTE , IN  COMUNA VALEA
DOFTANEI,JUDEŢUL PRAHOVA

Estimarea financiara a proiectului

Buget orientativ al proiectului in lei
(suma cu TVA)

Buget orientativ al proiectului in euro:
1 euro= 4.4551 lei

1.113.775 250.000

Sursele de finantare in lei si euro (sume cu TVA)

Buget de stat
(Guvernul
Romaniei)

Buget local
(contributie din
bugetul UAT)

Fonduri comunitare
(UE)

Surse private    (IMM)

lei euro lei euro lei euro lei euro

144.791 32.500 22.276 5.000 946.708 212.500 - -

Total buget public in lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 1.113.775

Total buget public in euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 250.000

Estimarea financiara a proiectului

Buget orientativ al proiectului in lei
(suma cu TVA)

Buget orientativ al proiectului in euro:
1 euro =4.4551 lei

4.232.345 950.000

Sursele de finantare in lei si euro (sume cu TVA)

Buget de stat (Guvernul
Romaniei)

Buget local
(contributie din
bugetul UAT)

Fonduri comunitare

(UE)

Surse private    (IMM)

lei euro lei euro lei euro lei euro

550.205 123.500 84.647 19.000 3.597.493 807.500 - -
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3.ALOCAREA FINANCIARA

3.1.Surse de finantare (buget, de stat, buget local, fonduri UE, fonduri private)
Proiectele de investitii cuprinse in strategia de dezvoltare a localitatii Valea Doftanei, judetul

Prahova sunt previzionate cu un buget complex de finantare avand componente din surse locale,
guvernamentale si europene astfel:

Total buget public in lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 4.232.345

Total buget public in euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 950.000

Sursele de finantare in lei si euro (sume cu TVA)

Buget de stat (Guvernul
Romaniei)

Buget local (contributie
din bugetul UAT)

Fonduri comunitare

(UE)

Surse private    (IMM)

lei euro lei euro lei euro lei euro

64.487.780 14.475.047 9.921.197 2.226.930 421.650.873 94.644.536 - -

Total buget public in lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 496.059.850 lei

Total buget public in euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 111.346.513 euro
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