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Cadrul conceptual   
 

Strategia de dezvoltare locală a oraşului Băicoi constituie cadrul ce va orienta dezvoltarea 
deplină şi simetrică, în următorii ani, în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii locuitorilor. Acest 
suport serveşte atât intereselor publice cât şi celor private, datorită menţinerii şi îmbunătăţirii 
elementelor de ordin economic, social şi de mediu, esenţiale pentru prosperitatea pe termen lung 
a cetăţenilor şi a societăţilor comerciale.  

Strategia este un instrument care ghideaza şi integrează eforturile de dezvoltare locală ale 
întregii comunităţi. Astfel, participarea şi cooperarea tuturor cetăţenilor, sectoarelor public, privat 
şi social, a actorilor locali şi formatorilor de opinie, sunt esenţiale pentru o punere în practică de 
succes. Dată fiind perioada extinsă de timp la care se referă documentul, se propune o prioritizare 
a direcţiilor de acţiune şi investiţiilor cu impact semnificativ asupra dezvoltării economice şi 
sociale, din surse interne (buget local, parteneriate public-privat) sau externe (buget de stat, fonduri 
structurale, credite externe, etc.), în scopul asigurării condiţiilor de bază (infrastructura, protecţia 
mediului înconjurător, servicii comunitare şi de gospodarie locală) pe care să se dezvolte oraşul în 
viitor. 

În elaborarea lucrării s-a pornit de la elementele specifice oraşului Băicoi, de la datele 
demografice, infrastructură, economie, amenajarea teritoriului, mediu, distribuţia serviciilor etc., 
precum şi o atenţie amanunţită a felului în care comunitatea locala doreşte să se dezvolte. Au fost 
înglobate componente strategice care respectă şi integrează elemente din programele judeţene, 
regionale, sectoriale şi naţionale, precum şi angajamentele asumate de România în negocierile cu 
Uniunea Europeană.  

Strategia a fost creată cu contribuţia comunităţii, a funcţionarilor din administraţia locală, 
agenţilor economici, instituţiilor şi organizaţiilor locale, prin intermediul sondajelor, consultărilor 
comunităţii şi dezbaterii publice care au reunit comunitatea într-un exerciţiu de democraţie 
participativă şi efort colectiv de trasare a propriului viitor.  

Așadar, din punct de vedere metodologic, strategia are la bază şi se fundamentează pe 
următoarele instrumente şi proceduri de lucru: 

-analiza de conţinut; 
-analiza de date statistice din surse organizate; 
-comparaţii de date statistice pe scara evolutivă; 
-inteviuri cu actorii locali ai dezvoltării; 
-analiza SWOT; 
-analiza şi interpretarea unor studii, rapoarte, cercetari, strategii şi norme locale, judeţene, 

regionale, naţionale şi europene. 
Strategia de dezvoltare locală integreză o viziune distinctă şi cuprinzătoare asupra 

viitorului - modul în care vrea comunitatea să devină la sfârșitul perioadei de planificare - şi 
determină obiectivele prin care se va realiza această viziune. Principiile şi căile de acţiune pentru 
atingerea obiectivelor sunt astfel structurate încât să permită actorilor, organizaţiilor şi cetăţenilor 
participanţi la punerea în aplicare, să își coordoneze eforturile şi să colaboreze în beneficiul întregii 
comunităţi, cu utilizarea sinergică a tuturor resurselor, cunoștinţelor şi voinţei locale.  

Pentru o punere în practică adecvată a strategiei, trebuie respectate următoarele condiţii: 
-acordul şi sustinerea din partea consiliului local şi a comunităţii; 
-susţinerea din partea sectorului privat, îndeosebi a componentei economice; 
-informarea permanentă a comunităţii cu privire la progresul punerii în aplicare; 
-monitorizarea permanent a stadiului atingerii obiectivelor propuse. 
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Planificarea Strategiei de Dezvoltare Locală a oraşului Băicoi se focalizează pe 
următoarele caracteristici: 

Vizează dezvoltarea, sprijinindu-se atât pe practicile existente, cât și pe introducerea de noi 
oportunități de acțiune. 

Operează într-un teritoriu bine definit spațial și administrativ. 
Abordează problemele la nivel macro și nu se concentrează pe cazurile izolate. 
Aduce elemente noi în domeniul tehnic, managerial și financiar, adaptând experiențe care s-au 

dovedit de succes. 
Generează resurse, stabilind o legătură directă între planificare și implementare. 
Pentru realizarea programelor structurale finanțate de Uniunea Europeană, oraşul Băicoi are 

nevoie de pachete de programe/proiecte rezultate dintr-o planificare coordonată a politicilor 
publice și de o creștere a capacității organizaționale și umane. Strategia de Dezvoltare Locală a 
oraşului Băicoi definește o imagine clară a obiectivelor strategice și a căilor de operaționalizare a 
acestora, pe care Administrația Publică Locală împreună cu actorii locali și le-au asumat pentru 
orizontul de timp 2020 - 2027.  

Etapele Planificării Strategice: 
• Identificarea actorilor locali care se pot implica în realizarea strategiei (Societatea civilă, 

Mediul de afaceri, Administrația Publică Locală); 
• Constituirea Grupului de Lucru și stabilirea calendarului în funcție de activitățile stabilite; 
• Analiza documentelor realizate la nivelul oraşului Băicoi (monografie, Plan Urbanistic 

General etc.); 
• Analiza documentelor cu caracter strategic realizate la nivele ierarhice superioare (nivel 

județean, nivel regional, nivel național și nivel european); 
• Culegerea informațiilor despre comunitate (studiu de opinie asupra populației, studiu 

asupra mediului de afaceri, studiu asupra capacității administrative și date oficiale furnizate de 
Institutul Național de Statistică); 

• Analiza SWOT; 
• Identificarea scopului/obiectivului general și a obiectivelor specifice; 
• Stabilirea direcțiilor strategice; 
• Identificarea domeniilor prioritare de intervenție și a proiectelor prioritare; 
• Stabilirea planului de acțiune; 
• Implementarea acțiunilor cu ajutorul resurselor proprii sau a celor din parteneriate; 
• Redactarea documentului final. 
  
Actorii care participă la procesul de planificare 
Dezvoltarea documentului de planificare strategică este un proces consultativ de mare 

anvergură, implicând o mare varietate de grupuri, pe care le putem exprima sub forma a trei 
concepte dominante: 

I. Societatea locală, adică totalitatea oamenilor care trăiesc în oraşul Băicoi, împreună cu 
Societatea Civilă formată din cetățeni, asociați sub diferite forme, care au aceleași interese și care 
își dedică timpul, cunoștințele și experiența pentru a-și promova și apăra aceste drepturi și interese. 
 

II. Mediul de Afaceri, reprezentat de totalitatea întreprinderilor active care își desfășoară 
activitatea pe raza oraşului Băicoi (Societăți cu Răspundere Limitată, Societăți pe Acțiuni, 
Persoane Fizice Autorizate, Asociații Familiale, Întreprinderi Individuale, Organizații  non- 
guvernamentale etc.). 
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III. Statul, reprezentat la nivelul comunității prin Administrația Publică Locală.  
Administrația Publică Locală din oraşul Băicoi este formată din Consiliul Local, ca autoritate 

deliberativă, și Primarul, ca autoritate executivă. 
 
Consiliul Local este compus dintr-un număr de consilieri pe care legea îi determină în funcție 

de numărul populației unității administrativ-teritoriale. Consilierii sunt aleși prin vot universal, 
egal, direct, secret și liber în condițiile stabilite de Legea privind alegerile locale. Consiliul Local 
are inițiativă și hotărăște, cu respectarea legii, problemele de interes local cu excepția celor care 
sunt date prin lege în competența altor autorități publice locale sau centrale. 

Consiliul Local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, 
în caz de război sau catastrofă. Consiliul Local își exercită mandatul de la data constituirii până la 
data declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales. 

 
Primarul este autoritatea executivă a colectivității locale care îndeplinește, în același timp, și 

rolul de reprezentant al statului în unitatea administrativ- teritorială în care este ales. În esență, 
primarul fiind definit ca autoritate executivă, are drept principale atribuții organizarea executării 
și executarea în concret a legilor, hotărârilor de guvern, precum și a hotărârilor Consiliului Local. 

În exercitarea atribuțiilor sale, primarul emite dispoziții cu caracter normativ sau individual. 
Acestea devin executorii numai dacă sunt aduse la cunoștință publică sau după ce au fost 

comunicate persoanelor interesate, după caz. Primarul, viceprimarul, secretarul oraşului, împreună 
cu aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local, constituie o structură funcțională cu 
activitate permanentă, denumită Primăria oraşului, care aduce la îndeplinire hotărârile Consliului 
Local și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale. 

Primarul este ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Validarea mandatului 
primarului se face de către judecătoria în raza căreia se află unitatea administrativ-teritorială, de 
către un judecător desemnat de președintele instanței. Rezultatul validării alegerii primarului se 
aduce la cunoștința prefectului și se prezintă în ședința de constituire a consiliului local sau, după 
caz, într-o ședință extraordinară, de către un judecător desemnat de președintele judecătoriei. 
Primarul depune în fața consiliului local jurământul în limba română. 

Mandatul primarului încetează de drept în condițiile statutului aleșilor locali. Dacă acesta se 
află în imposibilitatea exercitării funcției datorită unei boli grave, certificate, care nu permite 
desfășurarea activității în bune condiții timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic, sau dacă 
primarul nu își exercită, în mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile consecutive, mandatul 
acestuia poate înceta. 

  
Reglementări asupra Strategiei de Dezvoltare Locală 
 
Legislaţie naţională 
Prezentăm lista de legi și alte reglementări juridico- economice la care se raportează 

documentele de planificare strategică în general și în particular strategiile de dezvoltare locală, în 
sensul obţinerii beneficiilor enunţate anterior: 

• Legea nr. 350/2001; 
• Legea nr. 315/2004 (care a abrogat Legea 151/1998); 
• Legea nr. 500/2002; 
• Legea nr. 108/2004; 
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• Legea nr. 84/2003; 
• Legea nr. 672/2002; 
• Hotărârea de Guvern nr. 1179/2004; 
• Hotărârea de Guvern nr.1200/2004; 
• Hotărârea de Guvern nr. 1115/2004; 
• Hotărârea de Guvern nr. 68/2004; 
•    Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019; 
• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/1999; 
• Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003; 
• Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003; 
• Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL); 
• Strategia Energetică a României (2019-2030); 
• Strategia Naţională pentru Transport Durabil (SNTD) 2007-2030; 
• Strategia Naţională de Gestiune a Siturilor Contaminate; 
• Strategia Naţională de Management a riscului la Inundaţii; 
• Strategia Naţională de Management al Deşeurilor; 
• Master Planul pentru Turismul Naţional al României 2007-2026; 
• Documentele Cadru de Implementare ale Programelor Operaţionale 2014-2020 cu 

modificarile survenite pe perioada 2021-2027; 
• Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă (SNDD) Orizonturi 2013-2020- 2030; 
•     Strategia pentru Consolidarea Administraţiei Publice (SCAP 2016-2020), document valabil 

după 2020 prin mecanismele de raportare; 
• Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială a României 2030 (CSDTR 2030);  
• Planurile Integrate de Dezvoltare Urbană ale Polilor de Creştere şi dezvoltare din România; 
• Planurile de acţiune regionale ale regiunilor de dezvoltare din România; 
• Planul de Amenajare a Teritoriului Regional. 

 
Legislație comunitară cu implicaţie directă 
 
• Council Decision of 6 October 2006 on Community Strategic Guidelines on Cohesion, OJ 

L 291/11 of 21.10.2006; 
• Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 – general provisions on the 

European Regional Development Fund; 
• Regulation (EC) No. 1080/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 

2006, OJ L 210/1 of 31.07.2006; 
• „Fostering the urban dimension: analysis of the operational programmes co-financed by 

the European Regional Development Fund (2007-2013). Working document of the Directorate 
General for Regional Policy, Brussels, 25.11.2008; 

• Communication from the Commission, „The regions for economic change”, COM (2006); 
• Rules and conditions applicable to action co-financed from the Structural Funds and the 

Cohesion Fund - an overview of the eligibility rules in the programming period 2007-2013, EC, 
2009; 

• Regulation (EC) No 397/2006 of 6 May 2009 amending Regulation (EC) No. 1080/2006 
of the ERDF as regards the eligibility of energy efficiency and renewable energy investments in 
housing; 
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• Communication from the Commission on Public Private Partnerships and Community Law 
on Public Procurement and Concessions, COM (2005); 

• Decision No. 1411/2001/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 
2001 on a Community Framework for cooperation to promote sustainable urban development; 

• Decision No. 1600/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 
22 July 2002 – The Sixth Community Environment Action Programme, OJ L 242/1 of 

10.9.2002; 
• Council Decision No 2006/971/EC of 19 December 2006 concerning the Specific 

Programme Cooperation implementing the Seventh Framework Programme of the European 
Community for research, technological development and demonstration activities (2007 to 2013); 

• Directive 2009/33/EC of the European Parliament and of the Council of 23 Aprilie 2009 
on the promotion; 

• Communication from the Commission to the Commission Council: A European Recovery 
Plan, COM (2008); 

• Decision No 1639/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 
2006  establishing  a Competitiveness and Innovation Framework Programme (2007 to 2013), OJ 
L 310/15 of 09.11.2006; 

• Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council on the promotion of 
cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market; 

• Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council on energy end-use 
efficiency and repealing Council Directive 93/76/EEC; 

• Communication from the Commission: Implementing the Community Lisbon Programme: 
Modern SME Policy for Growth and Jobs, COM (2006); 

• EU Environment and Health Action Plan (2004-2010), COM (2004); 
• White Paper on a Strategy for Europe on Nutrition, Overweight and Obesity related health 

issues, COM (2007); 
• Council Regional (EC) No 722/97 of 22 Aprilie 1997 on „environmental measures in 

developing countries in the context of sustainable development” ; 
•   Directive 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on 

safety of offshore oil and gas operations and amending Directive 2004/35/EC Text with EEA 
relevance; 

•  REGULATION (EU) 2017/1601 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 26 September 2017 establishing the European Fund for Sustainable Development 
(EFSD), the EFSD Guarantee and the EFSD Guarantee Fund; 

•   Directive 2009/31/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on 
the geological storage of carbon dioxide and amending Council Directive 85/337/EEC, European 
Parliament and Council Directives 2000/60/EC, 2001/80/EC, 2004/35/EC, 2006/12/EC, 
2008/1/EC and Regulation (EC) No 1013/2006 (Text with EEA relevance)’ 

•   Regulation (EU) 2019/1010 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 
on the alignment of reporting obligations in the field of legislation related to the environment, and 
amending Regulations (EC) No 166/2006 and (EU) No 995/2010 of the European Parliament and 
of the Council, Directives 2002/49/EC, 2004/35/EC, 2007/2/EC, 2009/147/EC and 2010/63/EU of 
the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 338/97 and (EC) No 
2173/2005, and Council Directive 86/278/EEC (Text with EEA relevance); 

•   The Regulation on the governance of the energy union and climate action (EU)2018/1999 
entered into force on 24 December 2018 as part of the Clean energy for all Europeans package; 



Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Băicoi, jud. Prahova 
11 

•   European Economic and Social Committe - Sustainable Development Observatory 
•   European Sustainable Development Network (ESDN); 
•   "Modernising and Simplifying the Common Agricultural Policy" 07 July 2017; 
•   Regulamentul European 679/2016; 
•   The 2030 Agenda for Sustainable Development. 
 
Legislație comunitară cu implicare adiacentă, dar relevantă 
 
• Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă; 
• Communication from the commission to the european parliament, the european council, 

the council, the european central bank, the european economic and social committee and the 
committee of the regions, Enhancing economic policy coordination for stability, growth and jobs 
- Tools for stronger EU economic governance, Brussels, COM (2010); 

• Agenda Teritorială a UE, Carta de la Leipzig pentru orașe europene durabile; 
• COM (98) 605 „Sustainable Urban Development in the European Union”; 
• Communication from the Commission to the Council and Parliament „Cohesion policy and 

cities: the urban contribution to growth and jobs in the regions”, COM Brussels, COM (2006); 
• EC, „The Urban Dimension in EU policies”, 2010. 
 

Elaborarea strategiei de dezvoltare locală a oraşului Băicoi 
 
Strategia de dezvoltare locală a oraşului Băicoi s-a realizat la iniţiativa autorităţilor locale. 

Noua abordare, prin intermediul Strategiei, permite administraţiei publice și celorlalţi actori locali 
(cetăţeni, societăţi comerciale etc.) să își planifice acţiunile, dezvoltarea și afacerile, astfel încat să 
răspundă nevoilor locale și să valorifice oportunităţile de dezvoltare identificate de Strategie. Mai 
mult, urmărind realizarea la nivel de comunitate a unor obiective strategice agreate în comun, 
permite corelarea eforturilor de investiţie astfel încât rezultatele acţiunilor individuale să fie 
maximizate prin punerea în comun a resurselor și cunoștinţelor, prin eliminarea intervenţiilor 
redundante.  

Pentru a asigura eficienţa eforturilor de elaborare a Strategiei, s-a optat pentru o 
metodologie precisă, care a inclus elemente importante de implicare directă a comunităţii locale, 
prin solicitarea de puncte de vedere, chestionare, interviuri, plecând de la premizele că 
reprezentanţii și liderii locali au interesul, bazele și cunoștintele necesare pentru a reprezenta 
diversele interese locale. Lipsa exerciţiului democratic de implicare constructivă în viaţa 
comunităţii și unicitatea acestui gen de activitate în mediul localităţii, a facut dificilă realizarea 
acestui aspect metodologic. Astfel, elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a presupus un efort 
asumat de către autoritatea executivă de la nivel local - primar, cu sprijinul echipei de consultanţă.  

Procesul de elaborare a strategiei a cuprins următoarele etape:  
 

1. Organizarea eforturilor de elaborare a Strategiei: la nivelul Primăriei a fost constituită o 
echipă care să sprijine demersul de elaborare a Strategiei, formată din persoane implicate în 
activitaţile de bază ale administraţiei publice locale: primar, viceprimar, secretar. Această 
echipa s-a implicat prin propriile cunostinţe, date și informaţii, precum și ca interfaţă între 
echipa de consultanţi și întregul colectiv al Primăriei, serviciilor publice de gospodărie oraşullă 
și instituţiilor/organizaţiilor locale. Tot în această etapă a fost agreat planul de elaborare a 
Strategiei.  
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2. Etapa de cercetare documentară pentru intocmirea profilului  de mediu, economic și social 

al oraşului, a inclus două axe:  
      a. cercetarea documentară a situaţiei existente pe plan social, economic, de mediu, educaţional,    

cultural, etc. Această cercetare s-a realizat cu aportul important al întregii echipe locale 
constantându-se dificultăţi, în principal, datorită lipsei de integrare și coordonare a informaţiilor 
locale, precum și lipsei unui mod sistematic și computerizat de arhivare a datelor care să faciliteze 
sortarea și aranjarea multicriterială a acestora.  

b. evaluarea nevoilor și aspiraţiilor comunităţii locale s-a realizat pe  următoarele planuri de 
interes general: social, economic, mediu, amenajarea teritoriului, educaţie, cultură, instituţii locale. 
S-a utilizat un model simplu de sondare a publicului, cu implicarea activă a Primăriei.  

 
3. Inventarierea și sinteza problemelor locale de durabilitate. Analiza SWOT. În baza 
rezultatelor cercetării tehnico-documentare a situaţiei curente și ale evaluării nevoilor și aspiraţiilor 
comunităţii locale, s-au putut identifica punctele forte și slabe, precum și forţele externe pozitive 
și negative care ar putea influenţa dezvoltarea viitoare a oraşului. De asemenea, au fost identificate 
problemele multisectoriale, conectând planurile social, economic și de mediu care vor trebui tratate 
prioritar, pentru a asigura o dezvoltare durabilă la nivel local.  

 
4. Propunerea de scenarii de dezvoltare si alegerea celui mai potrivit scenariu. Prin 
recunoașterea forţelor dinamice și de limitare a dezvoltării, au fost trasate mai multe scenarii de 
dezvoltare / direcţii de urmat cu precădere economică, dintre care a fost ales scenariul care asigură 
oraşului cele mai mari șanse de prosperitate și de îmbunătăţire a calităţii vieţii populaţiei. Direcţia 
de urmat a fost stabilită de către autorităţile locale. 

 
5. Stabilirea viziunii de dezvoltare a localităţii, a obiectivelor și direcţiilor de dezvoltare. 
Pornind de la Analiza SWOT și de la scenariul de dezvoltare ales, a fost propusă o viziune de 
dezvoltare viitoare a comunităţii, iar pentru realizarea acesteia, un set de obiective și direcţii de 
dezvoltare. 

 
6. Stabilirea strategiei de dezvoltare locală – setul de proiecte. Strategia propusă dezvoltă și 
materializează modul în care se vor atinge obiectivele, prin acţiuni şi proiecte concrete concentrate 
pe direcţiile de dezvoltare propuse. În această etapă, au fost utilizate planurile de investiţii și 
programele elaborate de Primărie pe termen scurt, prevederile PUG-ului, de asemenea au fost 
contactate serviciile deconcentrate ale ministerelor, autorităţi judeţene, companii naţionale cu 
activităţi în zona, pentru a identifica proiectele de viitor care ar putea avea o influenţă asupra 
dezvoltării oraşului. Au fost studiate și aprofundate un număr de strategii naţionale, regionale și 
judeţene, pentru a corela obiectivele de la nivel local cu cele de la nivel regional sau naţional. 
Legislaţia relevantă a fost înglobată în acţiunile și proiectele concrete de realizare a strategiei. În 
final, s-a facut o verificare a interconectării tuturor acţiunilor și obiectivelor, pentru a asigura 
impactul pe cât mai multe planuri, precum și a efectelor proiectelor asupra mediului înconjurător 
și resurselor naturale locale – ca instrument de lucru în vederea aplicării principiilor de dezvoltare 
durabilă. Pentru asigurarea unei viitoare implementări coordonate și controlate, strategia propune 
măsuri de monitorizare, evaluare și revizuire periodică, precum și consolidarea parteneriatului 
local care va transpune strategia.  
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7. Finalizarea Strategiei de dezvoltare locală și adoptarea ei prin hotărâre de consiliu local. 
Promovarea Strategiei la nivel local, judeţean și regional.  

În paralel cu etapele de elaborare a strategiei mai sus prezentate, a fost aplicat planul de 
consultare a comunităţii locale pe axele – cunoaștere a localităţii, mediu de afaceri, locuire, 
atractivitate, care a cuprins activităţi de mărire a vizibilităţii asupra eforturilor de elaborare a 
strategiei și de animare a implicării directe a populaţiei și reprezentanţilor săi. Acest plan a cuprins 
activitati de informare pasiva si activa asupra diverselor etape de elaborare si a propunerilor 
respective, activităţi de sondare a opiniei publice prin acţiune directă asupra  subiecţilor. 

 
Cadrul strategic ce stă la baza strategiei de dezvoltare locală 
1 Context global și european privind dezvoltarea durabilă 
Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite 

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a fost adoptată de Adunarea Generală ONU în 
septembrie 2015. Esența Agendei 2030 o reprezintă 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD)1. 
Scopul celor 17 ODD este de a asigura o viață sustenabilă, pașnică, prosperă și echitabilă pe 
pământ pentru toată lumea, în prezent și în viitor. Obiectivele acoperă provocările globale care 
sunt cruciale pentru supraviețuirea umanității. Ele stabilesc limite de mediu și praguri critice pentru 
utilizarea resurselor naturale. Obiectivele recunosc că eradicarea sărăciei trebuie să meargă mână 
în mână cu strategiile care clădesc dezvoltarea economică. Ele abordează o gamă de nevoi sociale 
incluzând educația, sănătatea, protecția socială și oportunitățile de locuri de muncă, tratând în 
același timp schimbările climatice și protecția mediului.  

Figura 1 - Obiectivele de Dezvoltare Durabilă – Agenda 2030 

 
 
Pactul Ecologic European (European Green Deal) 

Pactul ecologic european propune o nouă strategie de creștere care are drept scop 
transformarea UE într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, competitivă și 
eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care să nu existe emisii nete de gaze cu 
efect de seră în 2050 și în care creșterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor.  

Pactul urmărește, de asemenea, să protejeze, să conserve și să consolideze capitalul natural 
al UE, precum și să protejeze sănătatea și bunăstarea cetățenilor împotriva riscurilor legate de 
mediu și a impacturilor aferente. În același timp, tranziția trebuie să fie echitabilă și favorabilă 

 
1 http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/ 
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incluziunii, trebuie să pună oamenii pe primul plan și să acorde atenție regiunilor, industriilor și 
lucrătorilor care se vor confrunta cu cele mai mari dificultăți. 

Pactul ecologic european este o parte integrantă a strategiei Comisiei Europene de punere 
în aplicare a Agendei 2030 a Organizației Națiunilor Unite și a obiectivelor de dezvoltare durabilă2. 

Figura 2 Obiectivele Pactului Ecologic European 

 
 
Obiectivele Pactului Ecologic European: 

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

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

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

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

 
2 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 
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completat de eliminarea rapidă a cărbunelui și de 
decarbonizarea gazelor. 
Trebuie să fie abordat riscul de sărăcie energetică la care 
sunt expuse gospodăriile care nu își pot permite să 
plătească pentru serviciile energetice esențiale menite să 
le asigure un nivel de trai de bază. Implementarea unor 
programe eficace, cum ar fi mecanismele de finanțare a 
gospodăriilor pentru renovarea locuințelor, poate reduce 
facturile la energie și poate contribui la protecția 
mediului. 

3. Mobilizarea sectorului 
industrial pentru o 
economie curată și 
circulară 
 

Realizarea unei economii circulare și neutre din punctul 
de vedere al impactului asupra climei necesită 
mobilizarea deplină a industriei. 
Europa trebuie să valorifice potențialul transformării 
digitale, care este un factor esențial în atingerea 
obiectivelor Pactului ecologic. Alături de strategia 
industrială, un nou plan de acțiune privind economia 
circulară va contribui la modernizarea economiei UE și 
va valorifica oportunitățile oferite de economia circulară 
la nivel național și la nivel mondial. 

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

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

5. Accelerarea tranziției 
către o mobilitate 
durabilă și inteligentă 

Sectorul transporturilor este responsabil pentru un sfert 
din emisiile de gaze cu efect de seră din Uniune și acest 
procent este în continuă creștere. Pentru a se asigura 
neutralitatea climatică, este necesară o reducere cu 90% 
a emisiilor generate de transporturi până în 2050. 
Transportul multimodal trebuie stimulat puternic în 
vederea asigurării unei eficiențe sporite a sistemului de 
transport. În mod prioritar, o parte substanțială din 
transportul intern de mărfuri efectuat în prezent în 
proporție de 75% pe cale rutieră ar trebui să se efectueze 
în viitor pe calea ferată și pe căile navigabile interioare. 
UE va trebui să intensifice producția și utilizarea 
combustibililor alternativi durabili în domeniul 
transporturilor. Până în 2025, vor fi necesare 
aproximativ 1 milion de stații publice de reîncărcare și 
de realimentare pentru cele 13 milioane de vehicule cu 
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emisii zero și cu emisii scăzute care se preconizează că 
vor circula pe drumurile europene. 
Transporturile ar trebui să devină mult mai puțin 
poluante, în special în orașe. 

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

Fermierii și pescarii europeni au un rol esențial în 
gestionarea tranziției. Strategia „De la fermă la 
consumator” va consolida eforturile depuse de aceștia în 
vederea combaterii schimbărilor climatice, a protejării 
mediului și a conservării biodiversității. 
Planurile strategice vor trebui să reflecte un nivel ridicat 
de ambiție pentru a reduce în mod semnificativ utilizarea 
pesticidelor chimice și riscul reprezentat de acestea, 
precum și utilizarea îngrășămintelor și a antibioticelor. 
Strategia „De la fermă la consumator” va contribui, de 
asemenea, la realizarea unei economii circulare. Aceasta 
va avea drept scop reducerea impactului asupra mediului 
al sectoarelor prelucrării alimentelor și comerțului cu 
amănuntul prin adoptarea de măsuri referitoare la 
transportul, depozitarea, ambalarea alimentelor și la 
risipa alimentară. 
În sfârșit, strategia „De la fermă la consumator” va viza 
stimularea consumului de alimente durabile și 
promovarea unor alimente sănătoase și accesibile ca preț 
pentru toți. 

7. Conservarea și refacerea 
ecosistemelor și a 
biodiversității 
 

Ecosistemele oferă servicii esențiale, cum ar fi hrană, 
apă dulce și aer curat, precum și adăpost. Ele atenuează 
efectele dezastrelor naturale, ale dăunătorilor și ale 
bolilor și contribuie la reglarea condițiilor climaterice. 
Ecosistemele forestiere sunt supuse unei presiuni din ce 
în ce mai mari ca urmare a schimbărilor climatice. 
Suprafața împădurită a UE trebuie ameliorată, atât din 
punct de vedere calitativ, cât și cantitativ, pentru ca UE 
să atingă obiectivul neutralității climatice și al unui 
mediu înconjurător sănătos. Reîmpădurirea și 
împădurirea durabile, precum și refacerea pădurilor 
degradate pot crește absorbția de CO2, îmbunătățind, în 
același timp, reziliența pădurilor și promovând 
bioeconomia circulară. 

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

Pentru a avea un mediu înconjurător fără substanțe 
toxice este nevoie de mai multe acțiuni de prevenire a 
poluării, precum și de măsuri de curățare a mediului și 
de remediere a poluării. 
Pentru a proteja cetățenii și ecosistemele Europei, UE 
trebuie să monitorizeze, să notifice, să prevină și să 
remedieze mai bine poluarea aerului, a apei, a solului și 
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cea cauzată de produsele de consum. Pentru a realiza 
acest obiectiv, UE și statele membre vor trebui să 
examineze într-un mod mai sistematic toate politicile și 
reglementările. 

 
2 Context național pentru dezvoltare durabilă 
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 

Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României a fost adoptată în 2018 și are la 
bază cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030. Ea se bazează pe cei trei piloni 
ai dezvoltării durabile: 

1. ECHITATEA SOCIALĂ – prin care națiunile în curs de dezvoltare trebuie să aibă 
posibilitatea de a-și satisface nevoile de bază în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, 
alimentația, asigurarea energiei, apei și canalizării;  

2. CREȘTEREA ECONOMICĂ – la nivelul națiunilor în curs de dezvoltare pentru a se 
apropia de calitatea vieții din țările dezvoltate;  

3. MEDIUL – cu nevoia de a conserva și îmbunătăți baza de resurse disponibile prin 
schimbarea treptată a modului în care trebuie să se dezvolte și să fie folosite tehnologiile. 

 
 
Obiectivele și țintele asumate de România pentru 2030 
 

ODD 
Agenda 2030 

Țintele Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României 
orizont 2030 

 
 
Eradicarea 
sărăciei în 
toate formele 
sale și în orice 
context 

1. Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii. 
2. Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc 

în sărăcie relativă. 
3. Consolidarea sistemului național unitar a serviciilor de intervenție de 

urgență, reabilitare ulterioară și compensare a pierderilor în caz de 
calamități naturale, accidente industriale sau evenimente climatice 
extreme. 
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Eradicarea 
foametei, 
asigurarea 
securității 
alimentare, 
îmbunătățirea 
nutriției și 
promovarea 
unei 
agriculturi 
durabile 

1. Eradicarea malnutriției și menținerea ratei obezității sub 10%, similar 
cu nivelul înregistrat în anul 2014. 

2. Finalizarea cadastrului agricol Dublarea ponderii agriculturii în PIB-
ul României, față de anul 2018. 

3. Menținerea și extinderea diversității genetice a semințelor, a 
plantelor cultivate și a animalelor de fermă și domestice și a speciilor 
sălbatice înrudite. 

4. Creșterea gradului de valorificare a producției agricole autohtone. 
Creșterea ponderii agriculturii ecologice în totalul producției 
agricole. 

5. Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale de 
valorificare a plantelor medicinale și fructelor de pădure în zona 
montană. Menținerea tradițiilor locale prin creșterea numărului de 
produse cu caracteristici specifice în ceea ce priveşte originea 
geografică. 

 
 
Asigurarea 
unei vieţi 
sănătoase şi 
promovarea 
bunăstării 
tuturor, la 
orice vârstă 

1. Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și 
consiliere pentru promovarea prevenției și adoptarea unui stil de 
viață fără riscuri. 

2. Digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit, 
eliminarea documentelor și registrelor tipărite pe suport de hârtie, 
pentru a eficientiza și a facilita intervențiile medicale, pentru a 
asigura populației accesul rapid la servicii medicale de calitate, la 
tratamente și medicamente și pentru monitorizarea eficientă a 
nevoilor. Reducerea prevalenței mortalității materne și infantile, a 
incidenței cancerului la sân sau de col uterin și a sarcinilor la 
adolescente, având ca obiectiv prioritar grupurile vulnerabile și 
defavorizate. Reducerea mortalității materne și mortalității 
neonatale, astfel încât să se situeze sub media UE. 

3. Creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim recomandat de 
OMS pentru fiecare vaccin, prin dezvoltarea unei platforme comune 
de colaborare între autorități, medici, pacienți, organizații 
internaționale cu experiență în acest domeniu, reprezentanți ai 
companiilor în domeniu, precum și alți factori interesați. 

4. Promovarea conștientizării bolilor psihice, reducerea stigmatului și 
crearea unui mediu în care cetățenii afectați se simt acceptați și unde 
pot cere ajutor. 

5. Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și combaterea hepatitei și a 
altor boli transmisibile. Reducerea cu o treime a mortalității 
premature cauzate de bolile netransmisibile prin prevenire și 
tratament și prin promovarea sănătății și bunăstării mintale. 
Reducerea mortalității cauzate de boli cronice. 

6. Reducerea consumului de substanțe nocive. 
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Garantarea 
unei educaţii 
de calitate şi 
promovarea 
oportunităţi-
lor de învăţare 
de-a lungul 
vieţii pentru 
toţi 

1. Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional. 
Învățământ axat pe competenţe și centrat pe nevoile elevului, căruia 
să îi fie oferită o mai mare libertate în definirea priorităților de studiu, 
prin măsuri precum creșterea ponderii de materii opționale. 

2. Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și 
competențele necesare pentru promovarea dezvoltării durabile, 
inclusiv prin educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de viață 
durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei 
culturi a păcii și non-violenței, aprecierea diversității culturale și a 
contribuției culturii la dezvoltarea durabilă. 

3. Accentuarea rolului, în procesul educațional, al educației civice, a 
principiilor şi noţiunilor despre o societate durabilă pașnică și 
incluzivă, egalitate de gen, despre valorile democrației și 
pluralismului, despre valorile multiculturalismului, prevenția 
discriminării și înțelegerea percepției „celuilalt”, despre importanța 
eradicării violenței cu accent pe fenomenul de violenţă în școli. 

4. Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea 
metodologiilor de predare-învățare la folosirea tehnologiilor 
informaționale și creșterea calității actului educațional. 

5. Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri 
special amenajate și dotate; pregătirea personalului didactic bine 
calificat; elaborarea de curriculum potrivit cerințelor de pe piața 
muncii prin dezvoltarea de parteneriate, inclusiv cu mediul de 
afaceri. 

6. Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și 
perfecționarea continuă pe tot parcursul vieții, sporirea considerabilă 
a participării la sistemele formale și nonformale de cunoaștere în 
vederea apropierii României de media performanțelor din statele 
membre ale UE. Extinderea rețelei de centre comunitare de învățare 
permanentă de către autoritățile locale; continuarea cointeresării 
companiilor în sprijinirea înrolării angajaților în asemenea programe. 
Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin 
competențe relevante, inclusiv competențe profesionale, care să 
faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă decente și 
antreprenoriatul. 

7. Creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor. 
8. Extinderea în educația formală universitară a dezvoltării durabile ca 

principii și specializare și accentuarea rolului cercetării 
interdisciplinare în dezvoltarea unei societăți durabile. 

 
 

1. Continuarea reducerii disparității salariale dintre sexe. 
2. Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, 

în sferele publice și private, inclusiv a traficului, exploatării sexuale 
și a altor tipuri de exploatare. 
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Realizarea 
egalităţii de 
gen  

3. Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a egalității de 
șanse la ocuparea posturilor de conducere la toate nivelurile de luare 
a deciziilor în viața politică, economică și publică. 

 
 
Asigurarea 
disponibili-
tăţii şi 
manage-
mentului 
durabil al apei 
şi sanitaţie 
pentru toţi 

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

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

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

4. Creșterea accesului la apă potabilă pentru grupurile vulnerabile și 
marginalizate. 

5. Îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea 
depozitării deșeurilor și reducerea la minimum a produselor chimice 
și materialelor periculoase, reducând proporția apelor uzate netratate 
și sporind substanțial reciclarea și reutilizarea sigură. 

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

 
 

Asigurarea 
accesului 
tuturor la 
energie la 
preţuri 
accesibile, 
într-un mod 
sigur, durabil 
şi modern 

1. Extinderea rețelelor de transport și distribuție pentru energie electrică 
și gaze naturale în vederea asigurării accesului consumatorilor 
casnici, industriali și comerciali la surse sigure de energie la prețuri 
acceptabile. 

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

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

4. Creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a 
combustibililor cu conținut scăzut de carbon în sectorul 
transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv combustibili 
alternativi. 

5. Asigurarea unui cadru de reglementare stabil și transparent în 
domeniul eficienței energetice în vederea atragerii investițiilor. 
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6. Susținerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul 
consumului casnic, industrial și în transporturi prin stabilirea unor 
norme de performanță pentru instalații și aparatură. 

 
 
Promovarea 
unei creşteri 
economice 
susţinute, 
deschisă 
tuturor şi 
durabilă, a 
ocupării 
depline şi 
productive a 
forţei de 
muncă şi 
asigurarea de 
locuri de 
muncă 
decente 
pentru toţi 

1. Păstrarea în continuare a unui ritm al creșterii PIB superior față de 
media UE pentru a susține efortul de reducere a decalajelor în 
comparație cu țările europene avansate, paralel cu aplicarea 
principiilor dezvoltării durabile și îmbunătățirea constantă a nivelului 
de trai al populației. 

2. Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin 
activitățile productive, crearea locurilor de muncă decente, 
antreprenoriatul prin startup, creativitatea și inovația, și care 
încurajează formalizarea și creșterea întreprinderilor micro, mici și 
mijlocii, inclusiv prin acces la servicii financiare. 

3. Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin 
diversificare, modernizarea tehnologică și inovație, inclusiv prin 
accent pe sectoarele cu valoare adăugată sporită și utilizarea 
intensivă a forței de muncă. 

4. Realizarea unui turism competitiv pe termen lung, dezvoltarea 
agroturismului, ecoturismului, turismului rural, balnear și cultural și 
îmbunătățirea imaginii României ca destinație turistică. 

5. Consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a 
încuraja și a extinde accesul la servicii bancare, de asigurări și 
servicii financiare pentru toți. 

 
 
Construirea 
unor 
infrastructuri 
rezistente, 
promovarea 
industrializări
i durabile şi 
încurajarea 
inovaţiei 

1. Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, 
durabile și puternice, inclusiv infrastructura regională și 
transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea economică și 
bunăstarea oamenilor, cu accent pe accesul larg și echitabil pentru 
toți. Îmbunătățirea siguranței rutiere. 

2. Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită 
în utilizarea resurselor și adoptarea sporită a tehnologiilor și 
proceselor industriale curate și ecologice, toate țările luând măsuri în 
conformitate cu capacitățile respective ale acestora. 

3. Stimularea cu precădere a economiei digitale și investițiilor 
industriale care se situează în zona mai profitabilă a lanțului valoric, 
care fructifică și rezultatele eforturilor naționale de cercetare-
dezvoltare-inovare și care se adresează unor piețe stabile și în 
creștere. 

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

5. Creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă natură 
la servicii financiare, inclusiv la credite accesibile, și integrarea 
acestora în lanțuri valorice și piețe externe. 

 
 
Reducerea 
inegalităţilor 
în interiorul 
ţărilor şi între 
țări 

1. Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție 
socială, în scopul reducerii progresive a inegalităților, respectiv a 
proporției grupurilor dezavantajate. 

2. Aproprierea României de nivelul mediei UE, corespunzător anului 
2030, din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile. 
Reducerea discriminării prin acordarea de sprijin organizațiilor 
neguvernamentale care activează în domeniul drepturilor omului. 

 
 

Dezvoltarea 
oraşelor şi a 
aşezărilor 
umane pentru 
ca ele să fie 
deschise 
tuturor, 
sigure, 
reziliente şi 
durabile 

1. Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru toți 
cetățenii. 

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

3. Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri 
echitabile, accesibile și durabile pentru toți, în special prin extinderea 
rețelelor de transport public, acordând o atenție deosebită nevoilor 
celor aflați în situații vulnerabile, femei, copii, persoane cu 
dizabilități și în etate. 

4. Elaborarea și punerea în aplicare a unui program general de 
planificare spațială și amenajare a teritoriului în corelare cu 
strategiile sectoriale la nivel național prin aplicarea conceptului de 
dezvoltare spațială policentrică și echilibrată, care să susțină 
coeziunea teritorială. Educarea și responsabilizarea populației pentru 
situații de risc seismic. 

5. Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra 
sănătății umane și a mediului prin acordarea unei atenții deosebite 
calității aerului. 

6. Reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate de 
produsele chimice periculoase de poluare și de contaminarea aerului, 
apei și a solului. 

7. Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului 
cultural și natural, a elementelor de peisaj din mediul urban și rural. 
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8. Implementarea prevederilor legale referitoare la producția, 
transportul, depozitarea, utilizarea și eliminarea produselor chimice, 
inclusiv a celor farmaceutice, care pot prezenta pericole pentru 
sănătatea oamenilor și animalelor și pentru integritatea mediului. 

 
 

Asigurarea 
unor tipare de 
consum şi 
producţie 
durabile 

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

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

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

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

5. Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022, 
a deșeurilor biologice până în 2023 și a materialelor textile până în 
2025. 

6. Stabilirea de scheme obligatorii de răspundere extinsă a 
producătorilor pentru toate ambalajele până în 2024. Implementarea 
practicilor durabile de achiziții publice verzi, în conformitate cu 
prioritățile naționale și politicile europene. 

 
 
Luarea unor 
măsuri 
urgente de 
combatere a 
schimbărilor 
climatice şi a 
impactului lor 

1. Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare a României la 
riscurile legate de climă și dezastre naturale. 

2. Îmbunătățirea capacității de reacție rapidă la fenomene 
meteorologice extreme intempestive de mare intensitate. 

3. Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și 
instituționale privind atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea, 
reducerea impactului și alerta timpurie. 

4. Intensificarea eforturilor României pentru a realiza tranziția la o 
economie „verde”, cu emisii reduse de dioxid de carbon, rezilientă la 
schimbările climatice și pentru integrarea măsurilor de adaptare la 
schimbările climatice în sectoarele vulnerabile economice, sociale şi 
de mediu, în conformitate cu politicile UE. 

 
 

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

2. Minimizarea și gestionarea impactului acidificării mediului apelor 
marine, inclusiv prin cooperare științifică sporită la toate nivelurile. 
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Conservarea 
şi utilizarea 
durabilă a 
oceanelor, 
mărilor şi a 
resurselor 
marine pentru 
o dezvoltare 
durabilă 

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

3. Atragerea celorlalte state riverane Mării Negre în actul de 
management durabil al resurselor acvatice vii. 

 
 

Protejarea, 
restaurarea şi 
promovarea 
utilizării 
durabile a 
ecosistemelor 
terestre, 
gestionarea 
durabilă a 
pădurilor, 
combaterea 
deșertificării, 
stoparea şi 
repararea 
degradării 
solului și 
stoparea 
pierderilor de 
biodiversetate 

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

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

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

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

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

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

7. Combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor 
degradate, inclusiv a terenurilor afectate de deșertificare, secetă și 
inundații. 
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Promovarea 
unor societăți 
pașnice și 
incluzive 
pentru o 
dezvoltare 
durabilă, a 
accesului la 
justiție pentru 
toţi şi crearea 
unor instituţii 
eficiente, 
responsabile şi 
incluzive la 
toate 
nivelurile 

1. Administrarea justiției în condiții de imparțialitate și celeritate, în 
conformitate cu legile și procedurile stabilite, cu respectarea 
principiului prezumției de nevinovăție. Asigurarea și susținerea 
dialogului cu minoritățile naționale în vederea îmbunătățirii actului 
decizional, prin acces egal pentru toți cetățenii de a-și respecta şi 
valorifica cultura, tradițiile, limba maternă și de a participa la viața 
economică, socială și politică și pentru combaterea preconcepțiilor, 
a prejudecăților și a discriminărilor în toate formele sale și 
promovarea dialogului interetnic, valorilor comune, diversității 
culturale și lingvistice. 

2. Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de 
deces conexe. 

3. Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de 
violență și torturii copiilor. 

4. Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de 
armament, consolidarea recuperării și returnării bunurilor furate și 
combaterea tuturor formelor de crimă organizată. 

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

6. Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la 
toate nivelurile. 

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

 
 

Consolidarea 
mijloacelor de 
implementare 
și revitalizarea 
parteneriatu-
lui global 
pentru 
dezvoltare 
durabilă 

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

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

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

4. Susținerea angajamentelor internaționale și implicarea proactivă pe 
plan european și internațional. 

3. Context regional de dezvoltare durabilă 
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Planul de Dezvoltare Regională a Regiunii Sud-Muntenia pentru perioada 2021-2027 este în 
faza de elaborare, la momentul actual fiind prezentată spre consultare publică, pe site-ul Regiunii 
Sud Muntenia fiind în procesul de consultare publică.3 

 
STRATEGIA PENTRU SPECIALIZARE INTELIGENTĂ A REGIUNII SUD MUNTENIA 
PENTRU PERIOADA 2021-20274 

Regiunea Sud Muntenia este amplasată în partea de sud a României și este a treia regiune 
ca marime la nivel național (ocupă 14,5% din suprafața țării). 
O caracteristică aparte, cu multiple implicaţii de ordin socio - economic, o reprezintă faptul că este 
singura regiune din ţară care conţine o regiune enclavă în partea mediană, şi anume regiunea 
Bucureşti – Ilfov. 

Un alt aspect important cu influenţe majore în dezvoltarea regiunii îl constituie şi prezenţa, 
în partea de sud a regiunii, fluviului Dunărea. Declarat parte a Coridorului Pan - european de 
transport VII al Uniunii Europene, fluviul reprezintă o cale navigabilă importantă, care face 
legătura între regiunea Sud Muntenia, portul Constanţa, centrele industriale din vestul Europei şi 
portul Rotterdam. Porturile din regiunea Sud Muntenia sunt conectate la reţele de drumuri 
naţionale, europene şi de căi ferate, iar facilităţile portuare existente şi cele care vor fi dezvoltate 
permit ca unele dintre acestea (de exemplu portul Giurgiu) să fie transformate în noduri principale 
logistice pentru transportul multimodal. 

Astfel, prin poziția sa geografică, regiunea Sud Muntenia prezintă o serie de specificități 
care influențează conformația și dinamica sistemului de așezări. Dintre acestea, pot fi menționate 
următoarele: 
1) Proximitatea față de municipiul București – care a împiedicat afirmarea altor orașe din jurul său 
ca poli de atracție și a absorbit majoritatea resurselor de dezvoltare din teritoriile învecinate 
acestora, ceea ce a determinat fenomenul de hipertrofiere a reţelei urbane din regiunea Sud 
Muntenia; 
2) Axa de dezvoltare Brașov-Ploiești-București-Giurgiu care străbate regiunea de la nord la sud – 
este principalul coridor de dezvoltare al României, concentrând circa 30% din populația urbană a 
țării şi o mare parte din activitatea industrială; 
3) Conurbația Valea Prahovei – este o aglomerare liniară de orașe de dimensiuni similare (mici) – 
Azuga, Bușteni, Sinaia, Comarnic, Breaza – cu un profil economic similar, dominat de sectorul 
turistic, nevoi și provocări comune de dezvoltare. 
4) Existența a 5 orașe-pereche pe Dunăre – cu potențial de dezvoltare urbană integrată (inclusiv în 
cadrul unor zone funcționale urbane cu caracter transfrontalier) dar între care există, la acest 
moment, legături de slabă intensitate din cauza infrastructurii deficitare de traversare a Dunării. 
 
4. Context județean de dezvoltare durabilă 

„Proiectul „Elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a Judeţului Prahova pentru perioada 
2021-2027”, cod SIPOCA 542 / cod SMIS 126115, implementat de Consiliul Județean Prahova 
are ca obiectiv general eficientizarea activității administrației publice locale din cadrul Județului 
Prahova prin implementarea de mecanisme și proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor 
și planificare strategică pe termen lung (pentru perioada 2021-2027). Proiectul este cofinanţat în 
cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020 prin Fondul Social 

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

2020/static/1351 
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European, Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, 
Operațiunea: Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce 
optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP.” 
Strategia de dezvoltare durabilă a Judeţului Prahova pentru perioada 2021-2027 cuprinde două 
secțiuni 

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

perioada 2021-2027. 
În paralel, în cadrul proiectului se elaborează și Planul Strategic Instituțional (PSI) 

pentru perioada 2020-2022. 
 

ANALIZA situației economico-sociale a județului Prahova la nivelul anului 2020 este 
realizată în principal în corelare cu cele 7 obiective asumate a fi atinse prin implementarea Planului 
de dezvoltare durabilă a județului Prahova în perioada 2014-2020, actualizat la nivelul lunii iunie 
2016 și anume: 

- Obiectiv 1. Creşterea atractivităţii şi accesabilităţii judeţului prin dezvoltarea 
mobilităţii şi conectivităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor în vederea promovării 
dezvoltării durabile, corespunzător categoriilor de infrastructură prezente în judeţ; 

- Obiectiv 2. Dezvoltarea policentrică şi echilibrată a reţelei de localităţi urbane; 
- Obiectiv 3. Dezvoltarea economică a judeţului prin stimularea competitivităţii IMM-

urilor, consolidarea cercetării-dezvoltării-inovării; 
- Obiectiv 4. Protejarea şi utilizarea eficientă a resurselor naturale şi a patrimoniului 

natural; 
- Obiectiv 5. Dezvoltarea capitalului uman prin creşterea accesului la educaţie şi instruire 

pe tot parcursul vieţii şi stimularea ocupării forţei de muncă; 
- Obiectiv 6. Îmbunătăţirea accesului la asistenţă medicală şi servicii sociale de calitate 

şi promovarea incluziunii sociale; 
- Obiectiv 7. Creşterea rolului aşezărilor rurale şi a contribuţiei agriculturii la economia 

judeţului. 
Totodată, Analiza situației economico-sociale a județului Prahova este corelată cu rezultate 

ale procesului (în desfășurare) de stabilire a Profilului socio-economic al regiunii Sud Muntenia; 
Disparități regionale, secțiune componentă a Planului de dezvoltare regională 2021 – 2027 al 
Regiunii Sud Muntenia. 
Structura Analizei situației economico-sociale a județului Prahova urmărește și problematica 
abordată în Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, Strategia Europa 
2020 - o strategie europeană pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii, care 
propune trei priorități care se susțin reciproc și Agenda 2030 - noua agendă globală ce reprezintă 
un apel universal la acțiune pentru a pune capăt sărăciei, protejarea planetei și asigurarea faptului 
că toți oamenii se bucură de pace și prosperitate. 
 
Surse de finanțare disponibile 

Pentru perioada 2021 – 2027 România ar putea beneficia de la Uniunea Europeană de un 
buget total de aproximativ 80 miliarde euro, care se compune din Cadrul Financiar Multianual și 
mecanismul de finanțare - Next Generation EU aferent Planului de Redresare Economică. 
Cadrul financiar Multianual 2021 – 2027 
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Propunerea de alocare financiară pentru România, conform Cadrului Financiar Multianual 
2021 – 2027, este de 30,60 miliarde euro, distribuită astfel: 

Figura 3 - Alocarea financiară pentru România 2021 – 2027 

 
Principalele caracteristici ale noului cadru pentru politica de coeziune pentru perioada 2021 – 2027 
1. Concentrarea tematică este distribuită astfel: 

 35% din FEDR pentru Obiectivul Prioritar 1 - O Europă mai inteligentă 
 30% din FEDR pentru Obiectivul Prioritar 2 - O Europă mai verde 
 FEDR să contribuie cu 30% la obiectivele de schimbări climatice 
 FC să contribuie cu 37% la obiectivele de schimbări climatice 
 Min. 6% din FEDR pentru dezvoltare urbană 
 2% din FSE+ pentru susținerea materială a persoanelor cele mai defavorizate 
 25% din FSE+ pentru incluziune socială  
 10% din FSE+ pentru sprijinul pentru tinerii care nu au un loc de muncă. 

2. Condițiile de finanțare sunt următoarele: 
 Cofinanțarea la nivel național 

o 70% pentru regiunile mai puțin dezvoltate și pentru Fondul de Coeziune 
o 40% pentru regiunile mai dezvoltate 
o Prefinanțare anuală – 0,5% din valoarea totală a sprijinului din partea fondurilor. 

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

 Dezangajarea - regula „N + 2”. 
 
Programele operaționale 
Programele operaționale aferente implementării politicii de coeziune la nivel național și 
prioritățile acestora: 

1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 
1. Tranziţie energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse, sisteme 

inteligente de energie, rețele şi soluții de stocare (intervenții adresate 
mediului privat). 
Instrumente financiare 

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

8.385

17.323

4.499 392

ESF +

ERDF

CF

ETC
FEDR

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

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

 
2. Programul Operațional Transport (POT) 

 
 

3. Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID) 
 
1. Creșterea competitivității economice prin cercetare și inovare  
2. Dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI  
3. Creșterea competitivității economice prin digitalizare  
4. Dezvoltarea infrastructurii broadband  
5. Instrumente financiare pentru întreprinderi  
6. Creșterea capacității administrative  

 
4. Programul Operațional Sănătate (multifond) (POS) 

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

II-a  
2. Servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite în 

regim ambulatoriu 
3. Servicii de recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate 

fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului 
epidemiologic al morbidităţii 

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

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

2. Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru 
accesibilitate teritorială  

3. Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport pe 
calea ferată  

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

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

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

7. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal  
8. Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile şi a porturilor  
9. Creșterea gradului de siguranță şi securitate pe rețeaua rutieră de transport  
10. Asistenţă tehnică 
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5. Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical 
6. Informatizarea sistemului medical 
7. Măsuri FSE care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizarea 

metodelor moderne de investigare, intervenție, tratament 
 

5. Programul Operațional Capital Uman (POCU) 
 
1. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii  
2. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării 

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

profesională  
4. Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica pieței 

muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic  
5. Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului 

profesional și tehnic 
6. Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți  
7. Antreprenoriat și economie socială  
8. Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței muncii  
9. Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot 

parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității  
 

6. Programul Operațional Combaterea Sărăciei (POCS) 
 

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

2. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității  
3. Comunităţi marginalizate  
4. Reducerea disparităţilor între copiii în risc de sărăcie și / sau excluziune 

socială și ceilalți copii  
5. Servicii pentru persoane vârstnice  
6. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități 
7. Sprijin pentru grupuri vulnerabile 
8. Ajutorarea persoanelor defavorizate 

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

 
1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice 

(intervenții OP1 adresate mediului privat, organizațiilor CDI, 
parteneriate) 

2. O regiune cu orașe Smart  
3. O regiune cu orașe prietenoase cu mediul  
4. Dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate 
5. O regiune accesibilă 
6. O regiune educată 
7. O regiune atractivă  
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8. Asistenţă tehnică  
 
Planul de redresare economică  

Planul de redresare economică reprezintă documentul strategic care cuprinde măsurile de 
recuperare economică pentru înlăturarea efectelor negative produse de criza COVID-19 la nivelul 
Uniunii Europene. Pentru o implementare cu succes a măsurilor de refacere a economiilor 
europene, planul are la bază crearea unui nou mecanism de finanțare - Next Generation EU - și 
consolidarea viitorului cadru financiar multianual. 
Prin Next generation EU (NGEU)5 vor fi mobilizate la nivel european aproximativ 750 miliarde 
de euro astfel:  

 Facilitatea de finanțare pentru recuperare economică, în valoare de 672,5 miliarde euro 
care va viza investițiile necesare pentru tranziția ecologică și digitală și va susține creșterea 
rezilienței economiilor naționale;  

 Alocare suplimentară de 47,5 miliarde euro pentru programele desfășurate în cadrul 
Politicii de coeziune prin crearea noii facilități REACT-EU, care va fi disponibilă până în 
2022. Aceste fonduri se adaugă volumului total al Politicii de coeziune pentru 2021-2027 
în valoare de aproximativ 373 miliarde euro;  

 Finanțare suplimentară de până la 10 miliarde euro pentru Fondul pentru tranziție justă 
pentru sprijinirea statelor membre în procesul de tranziție către un sistem economic fără 
emisii de carbon;  

 Finanțare suplimentară de 7,5 miliarde euro pentru Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală. 

Instrumentul Next Generation EU va contribui la o redresare sustenabilă și prosperă, care să 
accelereze tranziția către o Europă digitală și verde. Acesta va fi investit în statele membre prin 
intermediul a trei piloni – 500 miliarde de euro sub formă de granturi și 250 miliarde de euro sub 
formă de împrumuturi. 
Primul pilon – Sprijinirea statelor membre prin investiții și reforme prin: 

 Mecanismul pentru redresare și reziliență, în valoare de 560 de miliarde de euro, va sprijini 
statele membre în planurile naționale de investiții și reforme ce vor viza, în special, tranziția 
către o societate digitală, verde și reziliența economiilor naționale. Aceste investiții și 
reforme vor fi corelate cu obiectivele incluse în semestrul european. Mecanismul va fi pus 
la dispoziția tuturor statelor membre, dar va fi concentrat în zonele cele mai afectate și 
acolo unde nevoile în materie de reziliență sunt cele mai mari. 

 REACT-UE va aloca 55 de miliarde de euro în plus pentru politica de coeziune, în perioada 
2020-2022, care vor fi utilizați sub formă de subvenții flexibile pentru municipalități, 
spitale și întreprinderi. 

 Propunerea de consolidare cu până la 40 de miliarde de euro a Fondului pentru o tranziție 
justă, pentru a sprijini statele membre în accelerarea tranziției către neutralitatea climatică, 
facilitând reprofilarea profesională a lucrătorilor, crearea a noi oportunități pentru IMM-
uri, investiții în tranziția către o energie curată și o economie circulară. 

 Consolidarea cu 15 miliarde de euro a Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, 
pentru a ajuta zonele rurale să facă modificările structurale necesare în conformitate cu 

 
5 https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720‐euco‐final‐conclusions‐en.pdf 
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Pactul verde european și să realizeze obiectivele ambițioase ale strategiei în materie de 
biodiversitate și ale strategiei „de la fermă la consumator”. 

Al doilea pilon – Relansarea economiei prin stimularea investițiilor private urmărește sprijnirea 
companiilor private prin: 

 Noul Instrument de sprijin pentru solvabilitate care va mobiliza resurse private pentru a 
sprijini urgent întreprinderile europene viabile din sectoarele, regiunile și țările cele mai 
afectate. Acesta poate deveni operațional începând cu 2020 și va avea un buget de 31 de 
miliarde de euro, cu scopul de a debloca 300 de miliarde de euro sub formă de sprijin pentru 
solvabilitatea întreprinderilor din toate sectoarele economice, cu scopul de a le pregăti 
pentru un viitor digital, rezilient și mai curat. 

 Dublarea bugetului dedicat InvestEU în vederea mobilizării de investiții private în proiecte 
din întreaga Uniune. 

 Noul Mecanism de investiții strategice, cu un buget de 15 miliarde de euro, gândit în cadrul 
InvestEU pentru a genera investiții de până la 150 de miliarde de euro care să sporească 
reziliența sectoarelor strategice, în special a celor legate de lanțurile valorice esențiale 
pentru piața internă. 

Al treilea pilon – Valorificarea învățămintelor desprinse din criză se referă la: 
 Noul program în domeniul sănătății, EU4Health, care să ajute Europa să facă față 

viitoarelor amenințări sanitare, în valoare de 9,4 miliarde de euro. 
 Consolidarea rescEU și a mecanismului de protecție civilă al UE, pentru a răspunde la 

situații de urgență la scară largă, cu un buget total de 3,1 miliarde de euro. 
 Suplimentarea cu 94,4 miliarde EUR a programului Orizont Europa, care va fi consolidat 

pentru a finanța cercetarea vitală în domeniul sănătății. 
 Sprijinirea partenerilor globali ai Europei printr-o sumă suplimentară de 16,5 miliarde EUR 

pentru acțiuni externe, inclusiv ajutor umanitar. 
Conform Planului de redresare economică și socială a UE, din suma totală de 750 miliarde de 

euro, Romania va beneficia de 33 miliarde euro – dintre care 19,62 miliarde de euro sunt fonduri 
nerambursabile – bani pe care va trebui să îi absorbim până în 2023. Astfel, circa 26 de miliarde 
de euro vor putea fi accesați sub formă de granturi și credite, prin intermediul Mecanismului pentru 
redresare și reziliență, bani care vor fi dedicați investițiilor și reformelor în domeniile verzi și 
digital. Aproximativ 1,5 miliarde de euro reprezintă granturi suplimentare pentru implementarea 
Politicii de Coziune în anii 2020-2022, care vor fi distribuiți prin intermediul REACT–EU și 1,3 
miliarde de euro (granturi) – fonduri suplimentare pentru dezvoltare rurală. În plus, prin 
intermediul Fondului pentru Tranziție Justă vor fi alocați în plus României circa 4,4 mld. Euro, 
bani dedicați reprofilării profesionale a lucrătorilor din industriile bazate pe combustibili fosili, 
creării a noi oportunități pentru IMM-uri, precum și investițiilor în tranziția către o energie curată 
și o economie circulară. 
Obiectivele UE 

Toate fondurile colectate prin intermediul instrumentului Next Generation EU și al noului 
buget al UE vor fi canalizate cu ajutorul programelor UE către mai multe obiective care, în cele 
din urmă, vor stimula tranziția ecologică și digitală – necesară pentru relansarea economică a UE: 

1. Pactul verde european – noua strategie de creștere 
În vederea realizării obiectivelor propuse în Pactul verde european, se va urmări renovarea și 
modernizarea clădirilor și a infrastructurilor critice din Europa; crearea a 1 milion de locuri de 
muncă verzi prin realizarea tranziției către o economie circulară; implementarea strategiei „De la 
fermă la consumator” și recalificarea lucrătorilor, sprijinirea IMM-urilor din regiunile care se 
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bazează pe lanțul valoric al combustibililor fosili, utilizând fondurile prevăzute în mecanismul 
pentru o tranziție justă. 

2. O piață unică mai aprofundată și mai digitală 
Europa va investi mai mult pentru a-și îmbunătăți conectivitatea și pentru a-și consolida prezența 
industrială și tehnologică, cu scopul de a-și spori capacitatea strategică. O economie digitală este 
esențială în parcursul inovării și al creării de locuri de muncă asumat de UE. 

3. O redresare echitabilă și favorabilă incluziunii 
Urmare a crizei provocată de pandemia de COVID-19, UE a dezvoltat instrumentul SURE, în 
valoare de 100 de miliarde de euro, prin intermediul căruia se oferă sprijin temporar lucrătorilor și 
întreprinderilor în vederea atenuării riscurilor de șomaj într-o situație de urgență. De asemenea, 
pentru a ajuta statele membre să genereze venituri fiscale, Comisia va intensifica lupta împotriva 
evaziunii fiscale. 

4. Construirea unei Uniuni mai reziliente 
Criza sanitară a determinat Uniunea Europeană să adopte o serie de măsuri care să contribuie la 
consolidarea blocului comunitar. Astfel, s-a propus întărirea rezervei rescEU pentru a spori 
capacitatea permanentă a UE de a gestiona toate tipurile de crize; dezvoltarea unei strategii 
farmaceutice pentru a spori capacitățile de producție și pentru a asigura astfel autonomia 
strategică a Europei. Se va crea, de asemenea, un plan de acțiune privind materiile prime critice 
care să consolideze piața internă. În plus, UE va revizui politica comercială pentru a asigura 
fluxul continuu de bunuri și servicii la nivel mondial și va consolida examinarea investițiilor 
străine directe. 
 
Prezentarea generală a oraşului Băicoi 

Din punct de vedere administrativ-teritorial, România cuprinde 320 orașe, din care 103 
municipii, 2.856 de comune şi 12.955 sate. Municipiile, orașele și comunele sunt grupate în 41 de 
județe şi Municipiul București. Aproximativ 66 % din orașele României au o populație sub 20.000 
locuitori și, în general, depind de o singură activitate economică, în special industrială.  

Un număr de 25 de municipii au o populație de peste 100.000 locuitori. 
Pentru atingerea obiectivelor de bază ale politicii de dezvoltare regională, România a fost 

împărțită în 8 regiuni de dezvoltare, prin asocierea voluntară a județelor corespunzătoare. Spre 
deosebire de comune, orașe, municipii și județe, regiunile de dezvoltare nu sunt unități 
administrativ-teritoriale și nu au personalitate juridică: 

- Regiunea de dezvoltare Nord – Est 

- Regiunea de dezvoltare Sud – Est 

- Regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia 

- Regiunea de dezvoltare Sud – Vest Oltenia 

- Regiunea de dezvoltare Vest 

- Regiunea de dezvoltare Nord – Vest 

- Regiunea de dezvoltare Centru 

- Regiunea de dezvoltare București – Ilfov 
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Figura 4 – Harta regiunilor României 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Situat în partea centrală a României şi având o suprafaţă de 4.716 kmp, judeţul Prahova 
are o populaţie de 814.689 locuitori şi o densitate de 172,8 locuitori/kmp. Gradul de urbanizare al 
judeţului este de 50,3%. Reşedinţa administrativă a judeţului este municipiul Ploieşti, cu o 
populaţie de 227.981 locuitori. Situat pe pantele sudice ale Carpaţilor, aproape de curbura acestora, 
Judeţul Prahova este caracterizat de proporţionalitatea formelor de relief - munţi 26,2% (Vf. Omu 
- 2505 m), dealuri 36,5% şi câmpii 37,3%. Limita nordică desparte judeţul Prahova de judeţul 
Braşov şi traversează toate formele de relief, de la munţi la câmpie, iar la vest de judeţul 
Dâmboviţa, pornind de la Vârful Omu pe culmea de răsărit a Bucegilor coborând spre câmpie până 
la confluenţa Cricovului Dulce cu Ialomiţa. Limita sudică străbate câmpia pe direcţia vest-est şi 
desparte judeţul Prahova de judeţele Ialomiţa şi Ilfov. 
 
Puncte de extreme și vecini: 

Tabel 1 - Vecinii 
 Punctul extrem Vecini 
NORD Comuna Măneciu Brașov 
SUD Comun Poenarii Burchii Ilfov 
EST Comuna Boldești Buzău 

VEST Oraș Sinaia Dâmbovița 
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Figura 5 - Harta Județului Prahova 

 
sursa https://www.adrmuntenia.ro/harta-judetului-prahova/static/32 

 
1. Localizare 

Oraşul Băicoi este situat în partea centrală a judeţului Prahova, pe DN 1, la circa 20 km 
nord de Municipiul Ploieşti şi la 16 km faţă de municipiul Câmpina. 

Oraşul Băicoi este situat pe următoarele coordonate: 45,02 grade latitudine nordică şi 25,52 
grade longitudine sudică, la un nivel mediu de 250 metri (înălţimea maximă de 406 metri 
atingându-se în mijlocul oraşului, pe dealul Ţintea). 

Băicoi se învecinează cu următoarele unităţi administrative: 
-  nord: comuna Scorţeni şi comuna Cocorăştii Mislii 
-  vest: comuna Băneşti, comuna Măgureni şi comuna Floreşti 
- est: oraşul Plopeni 
- sud-vest: comuna Ariceştii Rahtivani  
- sud-est: comuna Păuleşti. 
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Oraşul Băicoi are în componenţă următoarele cartiere: 
‐ Schela – în care sunt concentrate cele mai importante unităţi economice ale oraşului 

– situat la intrarea în oraş dinspre DN1 – Paralela 45. 
‐ Tufeni – situat în nordul oraşului, oarecum izolat de restul localităţii, alături de o 

mică zonă cunoscută sub denumirea populară „Cotoiu”. 
‐ Centrul vechi – este zona în care se află unităţile administrative alelocalităţii, 

grădiniţă, şcoala, liceul şi zona comercială şi de servicii. 
‐ Lilieşti – zona de blocuri, situată în zona centrală a oraşului. 
‐ Dâmbu – situat în estul localităţii, la ieşirea spre comuna Scorţeni. 
‐ Ţintea – fostă comună, situat în sud – estul localităţii, se întinde până la ieşirea din 

oraş spre comuna Păuleşti. 
 
Oraşul Băicoi face parte din Polul de creştere Ploieşti, alături de municipiul Ploieşti 

şi alte 12 unităţi teritoriale de bază. 
 

Date geomorfologice 
Teritoriul oraşului Băicoi se înscrie pe contactul Subcarpaţilor de la curbura cu Câmpia 

Ploieştilor. 
Relieful dealurilor subcarpatice s-a definitivat la sfârşitul pliocenului, când au avut loc 

ultimele mişcări de cutare, iar întreaga regiune a suferit o mişcare de ridicare în bloc, împreună cu 
munţii şi lacul din Câmpia Română, care şi-a restrâns suprafaţa. 

Întrepătrunderea dealuri – câmpie este un caz unic în ţara noastră. Pe de-o parte, câmpia se 
leagă de şesul Mislei, prin şaua de la Găgeni şi pe Valea Teleajenului, iar pe de altă parte, dealurile 
izolate Ţintea – Păuleşti, cu înălţimi de 300-400 de metri stau risipite în câmpie, la câţiva km sud 
de marginea compactă a înălţimilor subcarpatice. 

Sub cuvertura de aluviuni, stratele formează anticlinale scrute faliate, majoritatea cu 
sâmburi de sare în ax, dovedind că tectonica nu s-a desăvârşit încă. Anticlinalele cu sâmburi de 
sare tind să se acdentueze şi să se înalţe pentru a străpunge aluviunile recente. Uneori sarea a reuşit 
să iasă la suprafaţă, la Ţintea spre exemplu. Aşadar, formarea de dealuri recente şi aluvionarea 
excesivă au impus divagarea râurilor şi au constituit condiţiile în care s-a definitivat relieful. 

Câmpia Ploieştilor înclină de la 400 metri la Băneşti, la 100 de metri în sud-estul 
municipiului Ploieşti, rezentând o pantă de 7,5%. Singurele accidente sunt movilele – ex. Movila 
Vulpii. 

Adâncită în propriul con aluvionar la Băneşti cu 30-35 metri, pe măsură ce se depărtează 
de Subcarapaţi, Prahova este încadrată de maluri ce scad la câţiva metri. Zona carpatică se 
caracterizează prin prezenţa celor cinci terase ale Prahovei: Băneşti – Câmpina – Băicoi Piţigaia – 
Ciobi – Strajistea. 

Terasele înclină spre sud mai multdecât lunca, dovedind că pe măsura formării lor mişcările 
scoarţei le-au înălţat şi deformat. 

Terasa a IV-a (Câmpina) este situată la 30-50 metri altitudine relativă. 
Terasa a III-a (Băicoi) este situată la 73-75 metri altitudine relativă şi pe ea se află situată 

şi localitatea cu acelaşi nume. Grosimea pietrişurilor acestei terase atinge 20-25 de metri şi se 
menţionează prezenţa în cadrul terasei a unui strat de lut roşu de 1 – 1,5 metri ceea ce denota un 
climat cald şi umed. 

Terasa Băicoi joacă rolul unei bare în dirijarea reţelei hidrografice, rămânând suspendată 
faţă de Prahova şi faţă de Mislea. 
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Eroziunea şi acumularea au fostactivate de mişcările neotectonice care accentuau forma 
anticlinalelor şi sinclinalelor, constituind noi piete de adunare a apelor, ca şi depresiunea Mislea. 
În aval de Băicoi, terasa cade în fundalul câmpiei. 

Dâmbu şi afluentul său, V. Largă au văi care prezintă o alternanţă de maluri abrupte şi line. 
Pantele auînclinări de 8-10 grade pe stânga văii Dâmbului şi de 5 grade pe partea dreaptă. La 
ieşirea din Subcarpaţi, acesta îşi lărgeşte albia, ceea ce a generat presupunerea că a fost un curs 
vechi al Prahovei. 

Dealurile Ţintea-Băicoi domină depresiunea subcarpatică Mislea – Podeni. Contactul se 
realizează printr-o zonă piemontană alcătuită din conuri de dejecţie îngemănate şi suprapuse. 
Dealurile Ţintea şi Băicoi constituie o cumpănă de ape, dezvoltată pe direcţia vest – est cu altitudini 
de 250 – 404,6 metri. Desfăşurate pe o lungime de 20 km, aceste dealuri aar ca martori de eroziune 
între Prahova şi Teleajen. Dealul Găgeni este continuarea spre est a dealului Ţintea, iar dealul 
Băicoi apare ca martor al eroziunii dealului Ţintea. 

Altitudinea maximp – 404,6 metri – se înregistrează în dealul Ţintea şi se datorează 
gresiilor. 

Din cauza pantelor mari de 20-30 de grade, constuituţiei litologice şi despăduririlor, apar 
alunecări de tern, ogase, torenţi, precum depresiuni mici cvasirotunde dezvoltate pe sare. Se 
evidenţiază gasele de pe Valea Portarului, la limita superioară a pădurii, ravenele de pe partea 
stângă a Văii Dâmbului şi torenţii din sudul dealului Băicoi. 

Altitudinea vine şi ea în sprijinul apartenenţei subcarpatice a oraşului Băicoi. În câmpie, 
altitudinea creşte lent de la 240 – 250 metri în sud-est la 320 – 330 metri în nord-vest. 

În zonă, redomină relieful fluvial, ca urmare a acţiunii erozive a râului Prahova. În aceste 
condiţii, terasele constituie forma dominantă a eisajului local. Sunt deosebit de mari, urmează văile 
şi ocupă nterfluviile. Cea mai întinsă este Câmpia Câmpina. 

Peisajul natural al localităţii a fost modificat din cauza acţiunii omului, fiind umanizat 
integral prin căile de comunicaţie create, forajul sondelor, exploatarea petrolului, activitatea 
industrială şi agricolă. 

În concluzie, oraşul s-a dezvoltat la contactul Subcarpaţilor Prahovei cu Câmpia piemontană a 
Ploieştilor. 

 
2. Resursele naturale 

La nivelul judeţului Prahova, terenul agricol reprezintă cea mai importantă rezervă naturală 
a teritoriului judeţean care acoperă peste 59% din suprafaţa sa totală, respectiv 279.134 ha. 

Structura pe folosinţe agricole pune în evidenţă predominanţa terenurilor arabile cu 
144.171 ha (51,6 % din suprafaţa agricolă). 

Oraşul Băicoi depăşeşte aşadar suparafaţa cu folosinţă agricolă în media suprafeţelor pe 
categorii de folosinţă la nivelul judeţului Prahova. 

La nivelul oraşului, din totalul suprafeţei agricole, cea mai mare pondere o au terenurile 
arabile, cu o pondere de 69,15% din total, urmate de terenul ocupat cu fâneţe şi păşuni. Cea mai 
mică pondere o au terenurile ocupate cu vii, acestea reprezentând 12 de hectare. 

În subteranul oraşului Băicoi există unităţi stratigrafice de interes pentru exploatări de 
substanţe minerale utile: sare, nisipuri, pietriş, dar cele mai importante sunt depozitele deja 
exploatate de petrol şi gaze naturale. 
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2.1 Clima 
Diferenţa de nivel de peste 2400 m între vârful Omu, cel mai înalt punct din judeţul Prahova 

şi cel mai coborât punct din câmpie, ca şi dispunerea reliefului în amfiteatru fac ca elementele 
climei să difere destul de mult pe verticală şi de la regiune la regiune. 

Temperatura medie anuală a aerului variază pe teritoriul judeţului între mai puţin de -2ºC 
în regiunea celor mai mari înălţimi în Bucegi şi peste +10ºC în regiunea de câmpie, de unde rezultă 
un gradient de circa 13º. Între aceste extreme, temperatura medie anuală are valori intermediare, 
în funcţie de altitudinea reliefului. Astfel în munţii cu înălţime mijlocie, ea este de 2-4ºC. Trebuie 
menţionat însă, că pe văi temperaturile sunt mai ridicate cu 1-2ºC faţă de cele de pe culmi, 
consemnate mai sus. În luna ianuarie temperatura aerului din Bucegi, la vârful Omu, este mai 
scăzută de -10ºC, iar în munţii cu altitudine mijlocie ea urcă la –5 sau la -8ºC. În regiunea 
subcarpatică, temperatura lunii ianuarie este de -3ºC şi chiar -2ºC, iar în câmpie ea coboară din 
nou la sub -3ºC. În iulie temperatura aerului este de 21-22ºC în regiunea de câmpie, 16-20ºC în 
regiunea de deal, 12-14ºC în zona munţilor mijlocii şi sub 8ºC în Masivul Bucegi. 

Precipitaţiile atmosferice medii anuale sunt distribuite în mod variat pe teritoriul judeţului, 
în funcţie de circulaţia generală a aerului şi de conformaţia şi altitudinea reliefului. Cele mai mari 
cantităţi de precipitaţii se localizează în regiunea de munte, unde totalizează 1200-1300 mm anual, 
iar în Bucegi, la peste 2000 m altitudine, ajung şi depășesc 1400 mm. Mai jos, în regiunea de deal, 
precipitaţiile totalizează un număr de 700-900 mm anual, iar în regiunea de câmpie acestea se 
reduc la 550-600 mm. O serie de condiţii locale introduc variaţie în distribuţia de detaliu a 
precipitaţiilor, în sensul că mai ales masivele proeminente, pantele cu expunere vestică şi nordică 
primesc cantităţi sporite de precipitaţii, în comparaţie cu cele expuse spre sud şi est. Cele mai 
abundente precipitaţii se produc în luna iunie, când aerul umed de provenienţă oceanică pătrunde 
în ţara noastră şi este însoţit şi de puternice procese de convecţie ale căror consecinţe sunt ploile 
torenţiale. Şi în acest caz, valorile cresc de la câmpie spre munte: Ploieşti-588 mm, Câmpina-120,6 
mm, Sinaia-126,2 mm, vârful Omu-173 mm.  

Circulaţia aerului se face în mod diferit la înălţime şi la sol, unde relieful constituie un 
obstacol în calea vânturilor. Se observă diferenţieri nete între frecvenţa vântului la vârful Omu, 
unde predomină vântul din sectorul vestic faţă de vânturile din sectorul estic, iar la Ploieşti 
predomină vânturile de nord-est şi de sud-vest. 

Variaţia pe verticală a tuturor elementelor climei permite şi impune chiar desprinderea unor 
tipuri de climă cu aspecte particulare şi anume: 

- clima de munte care se desfăşoară în zona reliefului înalt cu altitudini de peste 
1000-1200 m şi se caracterizează prin temperaturi medii anuale mai mici de 5-6ºC şi prin 
amplitudini termice sezoniere, în general reduse. 

- clima de deal care ocupă treapta intermediară a reliefului cu înălţimi de 400-1000 
m şi se caracterizează prin temperaturi medii anuale de 6-9ºC şi prin precipitaţii de 600-800 mm 
anual. 

- clima de câmpie care este localizată în partea sudică a judeţului şi se caracterizează 
prin temperaturi medii anuale de peste 10ºC şi prin precipitaţii de 550-600 mm. 

 
Clima oraşului Băicoi se încadrează, în general, în clima regiunii geografice în care este 

situată localitatea, este o climă temperat continentală de deal, extracarpatică, cu nuanţe de tranziţie 
la continentalism. 

Fragmentarea redusă a reliefului şi vegetaţia sunt elementele locale principale care 
influenţează regimul elementelor climatice. Masele de aer rece se cantonează pe văi, în comparaţie 
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cu regiunile mai înalte, unde temperatura este mai ridicată. De asemenea, pădurea exercită o 
influenţă mai mare vara, când temepratura aerului este mai coborâtă în zona împădurită decât iarna, 
când diferenţele sunt nesemnificative. 

 
Teritoriul oraşului Băicoi este caracterizat prin următoarele valori: 
Regimul temperaturilor: 
- temperatura medie anuală:   9-100C 
- temperatura minimă absolută:  -  30,0 0C (ianuarie 1942) 
- temperatura maximă absolută:  + 39,4 0C (august 1945) 
Adâncimea maximă de îngheţ:   100 centimetri 
Regimul precipitaţiilor: 
- Cantitatea de precipitaţii medii multianuale, măsurate într-o perioadă de zece ani, este 

cuprinsă între 500 mm şi 600 mm. Cea mai mare cantitate de precipitaţii se înregistrează în luna 
iunie – 120 mm, iar cea mai mică  în lunle ianuarie şi februarie – 38 mm. Ninsorile nu sunt 
abundente, stratul de zăpadă având media de 10 cm grosime şi menţinându-se 50-55 zile/an. 

Regimul vânturilor: 
Vânturile dominante bat pe direcţiile nord – est 15%6 % şi est 13,5%,  (nord 11 şi sud – 

vest 10,4%), iar viteza medie este de 22 m/sec, la scara Beufort. Presiunea de referinţă a vântului: 
0,30 kPa. 

Topoclimatic, se conturează patru subunităţi: 
‐ Versantul sudic al dealului Ţintea – Băicoi, cu o expoziţie favorabilă şi un grad mai 

mare de insolaţie; 
‐ Versantul nordic – umbrit, cu zăpezi ce persistă mai mult; 
‐ Valea Dâmbului – cu condiţiile de adăpost; 
‐ Zonele de terase mai uscate şi mai vântoase. 

  
2.2 Hidrografia 

Mai bine de trei sferturi din suprafaţa județului aparţine bazinului hidrografic al Prahovei. 
Din cei 3740 kmp cât are suprafaţa bazinului Prahovei numai două mici porţiuni depășesc limitele 
judeţului, la obârşie şi la vărsare. În schimb, o fâşie îngustă sprijinită pe limitele de vest şi sud ale 
judeţulului aparţin bazinelor Cricovului Dulce şi direct bazinului Ialomiţei. De asemenea în partea 
de nord-vest, o suprafaţă redusă este înglobată bazinului Buzăului, iar în partea de sud-est, o 
regiune ceva mai mare aparţine iarăşi bazinului Ialomiţei, prin intermediul afluenţilor Săratei.  

Principalele râuri care constituie bazinul Prahovei sunt Prahova, Doftana, Teleajenul, 
Vărbilăul şi Cricovul Sărat. 

Prahova este cel mai mare colector al apelor din judeţ şi are lungimea de 183 km, din care 
primii 6 şi ultimii 16 km se află pe teritoriul judeţelor Braşov şi Ilfov. Izvorăşte din Predeal şi are 
ca afluenţi râurile: Azuga, Cerbu şi Izvorul Dorului şi râurile mici Talea şi Câmpiniţa. 

Doftana izvorăşte de sub pasul Predeluş, are lungimea de 50 km şi numeroşi afluenţi: 
Muşiţa, Prislop, Florei, Secăria, Valea Mare, Negraşul, Irmeneasa, Păltinoasa, Leaotul, Iazul 
Morilor, Teleajenul şi Cricovul Sărat. 

Teleajenul are o lungime de 119 km şi izvorăşte din Masivul Ciucaş. Principalii săi afluenţi 
sunt: Drajna, Bucovel, Crasna, Vărbilău, Bughea, Mislea şi Dâmbul. 

Cricovul Sărat are o lungime de 83 km, izvorăşte de sub vârful Poiana Hoţilor şi are ca 
afluent râul Lopatna. 
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Alături de reţeaua de râuri există în Prahova şi o serie de lacuri şi anume: în câmpie sunt 
lacurile Balta Doamnei, Curcubeul şi Sărăcineanca, iar în zona de deal Lacul Brebu, Lacul Peştelui 
şi Lacul Bisericii la care se adaugă Baia Baciului, Baia Verde şi Baia Roșie, care sunt lacuri 
formate în încăperile vechilor ocne de la Slănic. 

Pentru asigurarea unor debite suplimentare de apă și alte folosințe în județ au fost realizate 
lacuri de acumulare dintre care mai importante sunt cele de la Paltinu și Măneciu. 

 
Reţeaua hidrografică a zonei oraşului Băicoi aparţine sistemului hidrografic al Ialomiţei, 

subbazinul hidrografic Prahova – Teleajen, prin afluentul său de gradul IV – pârâul Dâmbu. 
Pârâul Dâmbu izvorăşte din Scorţeni, are42 km lungime şi o suprafaţă a bazinului de 

recepţie de 189 kmp. La Băicoi primeşte un afluent pe partea dreaptă – Valea Largă. Malurile sunt 
asimetrice, stângul fiind abrupt, iar dreptul, domol. Valea sa este mult prea largă faţă de puterea 
de eroziune şi se crede că a preluat un curs al Prahovei sau Teleajenului, care pătrundea în câmpie 
la Găgeni. Pârâul Dâmbu separă terasa Băicoi de dealul Ţintea. Apa este intens poluată cu reziduuri 
petroliere şi se varsă în Teleajen, după cetraversează municipiul Ploieşti. 

Râul Mislea drenează depresiunea Mislea şi atrage afluenţii de pe pantele nordice ale 
dealului Ţintea.  

Pe lângă Dâmbu, permanent sunt aproape 20 de cursuri temporare. Alimentarea este 
pluvială 70%, din ape subterane 20% şi nivala, 10%. 

Lacurile sunt reprezentate prin cele sărate – Seninu – Ţintea şi Lacul Mare – Băcioi – 
formate din boltele diapirului salifer şi un lac cu apă dulce, aflat într-o fază avansată de colmatare, 
în apropierea staţiei Peco. Acest din urmă lac are o suprafaţă de 270 mp şi o adâncime de 
aproximativ un metru. 

În Livede, se întâlnesc douălacuri, cu suprafeţe de 1500 mp, respectiv 900 mp şi adâncimi 
cuprinse între 2 şi 2,5 metri. Lacurile îngheaţă 30-40 cm. 

La Valea Stelii, există lacul sărat Seninu, cu o suprafaţă de 1515 mp şi o adâncime de 
1,20 – 1,50 m, cu un conşinut bogat de clor, iod şi brom. 

În apropiere se află lacul cu nămol sapropelic, cu o suprafaţă de 228 mp şi o adâncime de 
0,8 m. În adâncime, temperatura sa este mai mare ca la suprafaţă. Din cauza concentraţiei în 
minerale şi a vieţuitoarelor din nămol, aceste două lacuri de la Valea Stelii au fost amenajate pentru 
tratament, permiţând aici conturarea unei zone de turism balnear. 

Apele subterane de pe cuprinsul oraşului Băicoi depind de gradul de permeabilitate, 
grosimea şi extinderea straturilor geologice şi tectonica lor. 

Apele freatice se întâlnesc la adâncimi mai mari de 70 m la Tufeni, la 10 m în Băicoi şi la 
4 m în zona pârâului Dâmbu. 
 
Date seismice 
 Oraşul Băicoi, conform Normativului 100-92, se încadrează în zona seismică de calcul B, 
coeficientul seismic fiind Ks=0,25. 
 
2.3 Aerul 

Având în vedere vecinătatea unei puternice zone industriale, protecţia şi conservarea 
mediului în oraşul Băicoi este o problemă destul de delicată. 

Poluarea din zona localităţii este atât la nivelul aerului, cât şi al apei şi al solului. 
Probleme de mediu: 
Din analiza la nivelul oraşului Băicoi s-au evidenţiat următoarele probleme de mediu: 
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- lipsa reţelei de canalizare cu apă pe întreaga suprafaţă a localităţii 
- controlul strict al depozitării deşeurilor menajere (Lichidarea depozitării necontrolare a 

gunoiului se realizează la nivelul localităţii prin stabilirea şi urmărirea unui plan de acţiune pentru 
protecţia mediului împotriva poluării). 

- colectarea selectivă, preluarea şi transportul deşeurilor menajere la depozit, în cadrul unui 
sistem integrat de management al deşeurilor. 

 - grad ridicat de poluare fonică, prin particule în suspensie şi noxe de-a lungul 
drumurilor judeţene şi naţionale. 

 - zone cu poluare a solului cauzată de exploatările de ţiţei şi gaze 
 - zone cu coroziune de mal. 

2.4 Apa 
Conform datelor furnizate de Agenţia pentru Protecţia Mediului, în probele de apă 

prelevate nu au fost determinate concentraţii de pesticide în apele subterane şi nici concentraţii de 
metale grele în apele subterane. 
Aşadar, apa potabilă furnizată populaţiei se încadrează în limitele de potabilitate. 
Oraşul Băicoi nu se află în evidenţa Agenţiei Judeţeană pentru Protecţia Mediului ca fiind zonă 
critică din punct de vedere al poluării aerului, apelor de suprafaţă sau subterane şi nici din punct 
de vedere al poluării cu nitraţi (peste 50 mg/l). 

 
3. Istoria oraşului Băicoi 

Pe harta patrimoniului cultural al judeţului Prahova (1974), Băicoiul este menţionat cu 
urme arheologice din perioada străveche, daco-getică (printre care şi tezaurul de monede dacice 
imitând tetradrahmele emise de Filip al II-lea al Macedoniei, părintele lui Alexandru cel Mare, şi 
aceea a formării poporului român. 
 Meleagurile respective sunt atestate însă într-un document semnat de Neagoe Basarab, la 
22 noiembrie 1517, prin care domnul consfinţea mânăstirii Mărgineni, jupânului Drăghici din 
Cricov, satul Secăreani (de lângă Ţintea). 

Printre toponimele cu care îl delimita apăreau: „din Dâmbul drept lângă Gorganul 
(Movila azi) Vulpii, în sus până la Băşicuţă”. 

La 1543, Băicoiul făcea parte dintre localităţile menţionate în registrele vigesimale 
braşovene ca participante la schimbul de mărfuri. În 1596, călătorul italian Giovanni Bottero, 
vizitând ţara noastră, pomeneşte de uleiul mineral care se găseşte pe dealurile Ţintei. 

Un hrisov din 26 iunie 1615, semnat de Radu Şerban, confirmă că Mihai Viteazul 
cumpărase moşia Băicoi de la Manole Logofătul şi o dăduse în schimb moşnenilor ploieşteni, în 
locul pământului lor din Ploieşti, pe care domnul l-a ridicat la rang de târg: „şi au făcut aşezământ 
cu Mihai Voievod de au schimbat o moşie care au dat-o ei la Ploieşti, a 6-a parte şi au dat lor 
Mihai Vodă această jumătate de sat ce am zis mai sus, de la Băicoi, ce au cumpărat Mihai 
Voevod de la oamenii cei slobozi din sat, moşie pentru moşie...” („Monografia oraşului Ploieşti”, 
Cartea Românească, Bucureşti, 1937). 

Mai târziu, biv-vel logofătul Constantin Ghica, ajuns proprietar al moşiei Băicoi, obţine de 
la Mihai Şuţu, la 5 mai 1792, carte de slobozenie pentru organizarea săptămânală a unui târg.În 
acelaşi an, la 8 decembrie, între Mitropolia din Bucureşti şi mânăstirea din Târgşor intervenea un 
schimb de vii. Mitropolia ceda „o vie în dealul Ţintea, sud Prahova, pogoane şase şi trei prăjini 
vie lucrătoare şi livede de pomi alăturea de două pogoane, cu namestiile ce se află în obraţiile 
acestei vii (loc îngrădit la poalele unui deal), adecă o casă de zid şi un şopron dezvelit” în locul 
alteia, situată „în dealul Ursoii, sud Saac”. 
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La 8 august 1820, domnitorul Alexandru Şuţu valida lui Enache Ceauşel, concesionarul 
vămii din Câmpina, să poată deschide puţuri de păcură la moşia Ţintea. Se ştie că în 1821, 
ispravnicii Târgoviştei fug de frica arnăuţilor de la Băicoi. Duca, comandantul corpului de oştire 
eterist, poposit la Ploieşti, primind poruncă de la Ipsilanti să vină la Târgovişte, „tăbărî la Băicoi, 
lăsând străji la Ploieşti, Câmpina, Mărgineni”... 

Un alt inventar al mânăstirii Târgşor, realizat la 10 martie 1830, înregistra la Ţintea şapte 
pogoane de vie „cu o casă şi livede de pruni”. Documentul preciza, de asemenea, că mânăstirea 
poseda şi „o carte a vii Ţintii”. Tot în 1830, logofătul Ioniţă din Ţintea cumpăra de la Popa Ioan 
din Ploieşti o casă în capitala judeţului, „în drumul Câmpinii”. 

Descendanta lui Constantin Ghica, Cleopatra Trubetzkoi, care, în 1839, se judeca cu 
clucerul Gr. Cantacuzino „pentru deosebirea părţii sale de moşie”, va ridica aici, în prima 
jumătate a veacului al XIX-lea o biserică devenită celebră mai târziu. Prin 1845, „Itinerariul 
lui Bolliac” (publicat în „Curierul românesc”) înregistrează un popas la „castelana” din Băicoi, 
pentru ca în anul următor să întâlnim în acelaşi periodic, sub semnătura sa, descrierea priveliştii 
pe care o oferă castelul Cleopatrei: „Băicoii îmbracă un deal de toate părţile. În faţă-i orizontul 
îi formează un întins semicerc la marginile unei câmpii limpezi, pe care se întâlnesc şi se despart 
drumurile şi gîrlele în toate părţile prin holde ce fac dreptunghiuri şi pătraturi cu deosebite 
nunaţe, prin crânguri, păşuni şi sate; şi Bucegii negri şi plumbatici la spate-i, îi formează 
celălalt semicerc”. Cleopatra – îşi va aminti Bolliac în memoriile publicate în 1875, în „Trompeta 
Carpaţilor”, va fi aceea care, în iunie 1848, cu prilejul încercării de înnăbuşire a revoluţiei, îl 
sprijină să treacă graniţa în Transilvania, procurându-i un aşaport. 

Tot în 1845, locuitorii satului Ţintea, patru – cinci sute de suflete, se jeluiau ocârmuirii 
judeţului că „viind subocârmuitorul plăşii Filipeşti şi trăgând în curteaarendaşului şi 
împrăştiindu-i dorobanţii pe câţi din noi au găsit la pluguri, fără de cât, ne-au apjucat cu o 
groaznică strânsoare să dăm înscris la mâna arendaşului că-i vom plăti după a sa voinţă şi 
nevoind a-i da, au tăbărât cu dorobanţii săi, bătându-ne precum ne vedem”. Aceasta pentru că 
până la împroprietăririle din 1864 nu existau în Băicoi proprietăţi agricole ale sătenilor. Ei lucrau 
câte 40 de zile pe moşiile Cantacuzino.Mărgineanca, Misleanca etc. 

Prin 1857, la Băicoi funcţiona o fabrică producătoare de ulei de rapiţă, care urma să scoată 
şi ulei de cânepă şi in („Anunţătorul român”, an IV, nr. 44/1857, p. 3). 

Pe câmpul dintre Băicoi şi Floreşti are loc la 23 august 1859, manevra generală a armatelor 
moldovene şi muntene reunite în tabăra de la Floreşti, cu care prilej Alexandru Ioan Cuza preia 
comanda trupelor („Istoria României”, p.321,1964). 

În „Memorii”-le publicate în 1915 în „Convorbiri literare”, generalul Th.Văcărescu 
consemna că aceeaşi Cleopatra „dăduse o largă ospitalitate atât soldailor, cât şi ofiţerilor”, aflaţi 
în tabără, fapt pentru care Cuza se consideră obligat să-i mulţumească personal. 

În 1864, la Ţintea începe exploatarea petrolului prin sonde, până la acea dată aceasta 
făcându-se cu ajutorul hecnei. La săparea puţurilor lucrau „echipele de tarafi, compuse dintr-un 
maistru şi cinci lucrători. Se foloseau ghionoaie, târnăcoape şi lopeţi, iar pământul se scotea cu 
hârdăul tras de un lanţ ori sârmă... Când înceta erupţia, din cauza epuizării zăcămintelor de 
gaze care se pierdeau în atmosferă, ţiţeiul se scotea cu ajutorul unui burdul de piele, cu cerc la 
gură şi al hecnei”. Ori, în 1864, intervine sonda modernă, sistem de exploatare care se va răspândi 
însă abia după 1882. 

La 1 august 1884, Nae Coconea deschidea la Băicoi o „fabrică de gaz” care producea anual 
800 de hectolitri „petrol”, 600 hectolitri benzină, 100 hl. „olei”, iar 1000 hl. Erau reziduuri. În 
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1898, Steaua Română înfiinţa societatea Aurora, care construieşte o rafinărie la Băicoi. Pe la 
sfârşitul veacului XIX lua fiinţă un atelier pentru instalat sonde. 

În trecut, comuna (de atunci) Băicoi avea în componenţă, în afara satului de reşedinţă, şi 
satele Cotoiu, Găgeni şi Tufeni. În perioada interbelică a pierdut satul Găgeni. În 1948, Băicoiul a 
fost declarat oraş, iar la reorganizarea administrativă din 1968, s-a unit cu comuna Ţintea, cu satele 
sale aparţinătoare, formând actualul oraş. 
 
4. Populaţia 

 Demografia studiază fenomene și procese cu privire la numărul, repartiția geografică, 
structura, densitatea, mișcarea populației umane și compoziția ei pe grupe de vârstă. Acestea se 
studiază cu ajutorul metodelor cantitative. 

Situația demografică a României în ultimii ani arată o scădere a populației ca urmare a sporului 
natural negativ. În țara noastră, principalul grup etnic îl formează românii, aceștia reprezentând 
83.5% din totalul populației, conform recensământului realizat în anul 2011. După români, 
următoarea comunitate etnică importantă este cea a maghiarilor, care reprezintă 6.1% din 
populație. 

În ceea ce privește religia, cea mai mare  parte  a  populației României se declară de religie 
creștin-ortodoxă.  

 
 

 
 
La 1 ianuarie 2019 populația rezidentă în județul Prahova era de 717,972, 51,4% dintre aceștia 

locuind în mediul rural. Populația județului Prahova reprezintă 24% din populația totală a regiunii 
Sud Muntenia și 30% din populația urbană a acestei regiuni.  

 
Tabel 2-. Populația rezidentă la 1 ianuarie în județul Prahova 2012-2019 pe medii de rezidență 

Ani / 
Medii de 
rezidență 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  Număr persoane 
Total 761,699 756,635 752,405 747,634 740,483 732,847 725,609 717,972 
Urban 373,952 371,007 368,177 366,154 362,167 356,864 353,040 349,117 

0‐18 ani

19‐65 ani

peste 65 ani
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Rural 387,747 385,628 384,228 381,480 378,316 375,983 372,569 368,855 
Sursa Institutul Național de Statistică Baza de date Tempo 

 

 
Figura  6 -. Populația rezidentă la 1 ianuarie în județul Prahova 2012-2019 pe medii de 

rezidență 
Județul Prahova este județul cu cea mai mare populație dintre județele României, fiind 

urmat de județul Cluj cu 701.000 locuitori și județul Timiș cu 697.000 de locuitori, aceste județe 
înregistrând însă creșteri ale populației spre deosebire de județul Prahova care înregistrează scăderi 
constante.    

Evoluția populației județului Prahova se înscrie în tendința generală de scădere înregistrată 
la nivel național, scăderea fiind însă mai accentuată decât cea înregistrată la nivel național în 
aceiași perioadă și mai redusă decât cea înregistrată la nivelul regiunii Sud Muntenia. 

 

 
Figura  7 - Evoluția populației județului Prahova în perioada 1990-2020 
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Dacă la nivel național populația a scăzut cu 3,39% în perioada analizată și la nivelul regiunii cu 
6,36%, la nivelul județului Prahova aceasta s-a diminuat cu 5,74%. Astfel, în județ, populația 
rezidentă s-a diminuat cu aprox. 5,74% în ultimii 7 ani, de la 761.699, în anul 2012, la 717.972, în 
anul 2019. Se observă că depopularea județului este mai accelerată decât cea a țării, ponderea 
populației județului în populația României în anul 1992 fiind 3,77%, iar în anul 2020 reducându-
se la 3,55%. Populația prezintă o tendință de scădere mai mare în mediul urban, ponderea 
populației urbane a scăzut ușor de la 49,1% în 2012 la 48,6% în 2019. 

 
Figura  8- Evoluția ponderii populației județului Prahova în populația națională 1990-2019 

Sporul natural al populației județului Prahova este unul negativ, tendința ultimelor trei 
decenii fiind de amplificare a diferenței dintre cei decedați și cei nou-nascuți.  

 

 
Figura  9 - Evoluția sporului natural al populației județului Prahova în perioada 1990 – 2020 

Sursa: prelucrare după datele INS 
 

Potrivit estimărilor INS, populația României, la nivelul anului 2060, s-ar putea reduce la 
cifre cuprinse între 11.03 mil locuitori (în varianta de menținere constantă a tendinței ultimilor ani) 
și 16.26 mil locuitori (în varianta optimistă), față de 19.82 mil de locuitori în anul 2015. În varianta 
medie, populația țării ar descrește până la 13.78 mil locuitori. Pentru anul 2030, estimările, în 
varianta medie, indică o descreștere a populației până la aprox 17.89 mil locuitori (-9.74%).  
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În județul Prahova se estimează că populația s-ar diminua, în varianta medie, în anul 2030, 
la 635,946 iar în anul 2060, la 423,805 de locuitori. Populația activă ar înregistra o diminuare mai 
accentuată, dacă avem în vedere atingerea vârstei de pensionare de către populația din segmentele 
cel mai bine reprezentate în populația activă în prezent.  

 
Figura  10-. Evoluția estimată  a populației județului Prahova 

În varianta medie, în anul 2060, județul Prahova va înregistra ponderi de peste 40.0% ale 
populaţiei rezidente de 80 de ani și peste.  
Tabel 3. Evoluția populației rezidente la 1 ianuarie la nivel național, în regiunea Sud Muntenia 

și în județul Prahova 2012-2019 

Spații  

Regiuni 
de 

dezvoltar
e și 

județe 

% 
evoluți
e 2012-
2018 

% 
evoluți
e 
medie 
anuală 

% 
2012
-
2013 

% 
2013
-
2014 

% 
2014
-
2015 

% 
2015
-
2016 

% 
2016
-
2017 

% 
2017
-
2018 

% 
2018
-
2019 

Total 

TOTAL -3.39 -0.42 -0.38 -0.33 -0.39 -0.58 -0.59 -0.58 -0.59 
Reg.  
Sud-

Muntenia 
-6.36 -0.79 -0.66 -0.72 -0.78 -0.99 -0.93 -1.27 -1.19 

Prahova -5.74 -0.72 -0.66 -0.56 -0.63 -0.96 -1.03 -0.99 -1.05 

Urba
n 

TOTAL -3.67 -0.46 -0.58 -0.35 -0.46 -0.62 -0.98 -0.27 -0.46 
Reg. Sud-
Muntenia 

-6.59 -0.82 -0.99 -0.64 -0.76 -1.00 -1.46 -0.88 -1.05 

Prahova -6.64 -0.83 -0.79 -0.76 -0.55 -1.09 -1.46 -1.07 -1.11 

Rural 

TOTAL -3.06 -0.38 -0.14 -0.31 -0.30 -0.53 -0.13 -0.93 -0.75 
Reg. Sud-
Muntenia 

-6.21 -0.78 -0.44 -0.77 -0.79 -0.98 -0.58 -1.52 -1.29 

Prahova -4.87 -0.61 -0.55 -0.36 -0.72 -0.83 -0.62 -0.91 -1.00 
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 Populația Oraşului Băicoi, conform datelor furnizate de INS, la nivelul anului 2020 se ridică 
la un număr de 18.669 de persoane, comparative cu anii anteriori, situaţia este următoarea: 

- 2018 - 18780 persoane; 
- 2019 - 18756 persoane; 
- 2020 -  18669 persoane.   

 
4.1 Distribuţia populaţiei pe sexe 
 
 Conform datelor puse la dispoziţie de INS, în fişa de date, distribuţia pe sexe la nivelul 
anului 2020 pentru Oraşul Băicoi, este reprezentată în tabelul următor. 
 

Tabel 4 - Distribuţia populaţiei pe sexe (2011 recensămant – 2018 după domiciliu) 
Oraşului Băicoi 2017 2018 2019 2020 
Sex Masculin 9145 9071 9077 9044 
Sex Feminin 9806 9709 9679 9625 
Total Populaţie 18951 18780 18756 18669 

 
 Conform datelor furnizate de INS, se observă o scădere a populaţiei cu un procent de 2%, 
aproximativ,  din anul 2017, comparativ cu anul 2020.  
 

Figura 11- Distribuţia populației Oraşului Băicoi pe sexe. (2020 după domiciliu) 

 
 
4.2 Structura populației pe grupe de vârstă 
 
 Populația Oraşul Băicoi, la nivelul anlui 2019, după domiciliu, conform datelor furnizate 
de INS se împarte pe grupe de vârstă, după cum urmează: 

 
Tabel 4. Distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă (2019) 

Oraşul Băicoi Sex Numar 
persoane 

01.01.2019 

Grupe de varsta - 0- 4 ani Sex - Total Numar persoane 726.00 
Grupe de varsta - 0- 4 ani Sex - Masculin Numar persoane 374.00 

Masculin
48%

Feminin
52%

Distribuţia populaţiei 2020

Masculin Feminin
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Grupe de varsta - 0- 4 ani Sex - Feminin Numar persoane 352.00 
Grupe de varsta - 5- 9 ani Sex - Total Numar persoane 747.00 
Grupe de varsta - 5- 9 ani Sex - Masculin Numar persoane 378.00 
Grupe de varsta - 5- 9 ani Sex - Feminin Numar persoane 369.00 
Grupe de varsta - 10-14 ani Sex - Total Numar persoane 898.00 
Grupe de varsta - 10-14 ani Sex - Masculin Numar persoane 446.00 
Grupe de varsta - 10-14 ani Sex - Feminin Numar persoane 452.00 
Grupe de varsta - 15-19 ani Sex - Total Numar persoane 806.00 
Grupe de varsta - 15-19 ani Sex - Masculin Numar persoane 435.00 
Grupe de varsta - 15-19 ani Sex - Feminin Numar persoane 371.00 
Grupe de varsta - 20-24 ani Sex - Total Numar persoane 873.00 
Grupe de varsta - 20-24 ani Sex - Masculin Numar persoane 434.00 
Grupe de varsta - 20-24 ani Sex - Feminin Numar persoane 439.00 
Grupe de varsta - 25-29 ani Sex - Total Numar persoane 1157.00 
Grupe de varsta - 25-29 ani Sex - Masculin Numar persoane 591.00 
Grupe de varsta - 25-29 ani Sex - Feminin Numar persoane 566.00 
Grupe de varsta - 30-34 ani Sex - Total Numar persoane 1409.00 
Grupe de varsta - 30-34 ani Sex - Masculin Numar persoane 713.00 
Grupe de varsta - 30-34 ani Sex - Feminin Numar persoane 696.00 
Grupe de varsta - 35-39 ani Sex - Total Numar persoane 1421.00 
Grupe de varsta - 35-39 ani Sex - Masculin Numar persoane 715.00 
Grupe de varsta - 35-39 ani Sex - Feminin Numar persoane 706.00 
Grupe de varsta - 40-44 ani Sex - Total Numar persoane 1685.00 
Grupe de varsta - 40-44 ani Sex - Masculin Numar persoane 853.00 
Grupe de varsta - 40-44 ani Sex - Feminin Numar persoane 832.00 
Grupe de varsta - 45-49 ani Sex - Total Numar persoane 1532.00 
Grupe de varsta - 45-49 ani Sex - Masculin Numar persoane 774.00 
Grupe de varsta - 45-49 ani Sex - Feminin Numar persoane 758.00 
Grupe de varsta - 50-54 ani Sex - Total Numar persoane 1500.00 
Grupe de varsta - 50-54 ani Sex - Masculin Numar persoane 750.00 
Grupe de varsta - 50-54 ani Sex - Feminin Numar persoane 750.00 
Grupe de varsta - 55-59 ani Sex - Total Numar persoane 1248.00 
Grupe de varsta - 55-59 ani Sex - Masculin Numar persoane 592.00 
Grupe de varsta - 55-59 ani Sex - Feminin Numar persoane 656.00 
Grupe de varsta - 60-64 ani Sex - Total Numar persoane 1431.00 
Grupe de varsta - 60-64 ani Sex - Masculin Numar persoane 627.00 
Grupe de varsta - 60-64 ani Sex - Feminin Numar persoane 804.00 
Grupe de varsta - 65-69 ani Sex - Total Numar persoane 1212.00 
Grupe de varsta - 65-69 ani Sex - Masculin Numar persoane 602.00 
Grupe de varsta - 65-69 ani Sex - Feminin Numar persoane 610.00 
Grupe de varsta - 70-74 ani Sex - Total Numar persoane 723.00 
Grupe de varsta - 70-74 ani Sex - Masculin Numar persoane 292.00 
Grupe de varsta - 70-74 ani Sex - Feminin Numar persoane 431.00 
Grupe de varsta - 75-79 ani Sex - Total Numar persoane 655.00 
Grupe de varsta - 75-79 ani Sex - Masculin Numar persoane 234.00 
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Grupe de varsta - 75-79 ani Sex - Feminin Numar persoane 421.00 
Grupe de varsta - 80-84 ani Sex - Total Numar persoane 458.00 
Grupe de varsta - 80-84 ani Sex - Masculin Numar persoane 166.00 
Grupe de varsta - 80-84 ani Sex - Feminin Numar persoane 292.00 
Grupe de varsta - 85 ani si peste Sex - Total Numar persoane 299.00 
Grupe de varsta - 85 ani si peste Sex - Masculin Numar persoane 95.00 
Grupe de varsta - 85 ani si peste Sex - Feminin Numar persoane 204.00 

 Din analiza pe grupe de vârstă și ținând cont de gruparea pe sexe se constată următoarele: 
- Grupa 0-14 ani – populația de gen masculin are un ușor avans față de cea de gen feminin, 

depășind-o în valori absolute cu un număr redus de persoane; 
- Grupa 15-39 ani – populația de gen feminin este devansată cu valori similare comparative 

cu grupa anterioaraă, de populația de gen masculin, diferența fiind strânsă; 
- Grupele de peste 40 ani – balanța se înclină în favoarea persoanelor de gen feminin, care 

la nivelul acestei grupe dețin majoritatea, diferenţele fiind semnificative în favoarea 
genului feminin. 

 O concluzie scurtă privin analiza pe grupe de vârstă şi grupare pe sexe se poate observa 
faptul că populaţia tânără este mai numeroasă în rândul persoanelor de gen masculin, iar 
majoritatea persoanelor de gen feminin este deţinută de grupele de peste 40 de ani. 
 

Analizând datele cu privire la structura populației stabile pe grupe de vârstă și sexe 
observăm că la nivelul oraşului, paritatea populației de gen feminin și masculin este echilibrată, 
cu o ușoară superioritate numerică a persoanelor de gen feminin, pe categoriile de vârstă de peste 
40 de ani, iar superioritatea persoanelor de gen masculin fiind evidentă în categoriile de sub 40 de 
ani. 

Raportându-ne la proiectarea structurii ocupaționale, la nivel de oraş, trebuie asigurate 
locuri de muncă cu o calificare specifică, în mod egal pentru femei și pentru bărbați. 

 
Figura 12 – Populația oraşului Băicoi, pe grupe de vârstă după domiciliu 
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4.3 Structura etnică a populației 
 

În ceea ce privește structura populației după etnie, în oraşul Băicoi predomină românii, în 
proporție de 95,48%, fiind urmați de cu apartenenţă necunoscută (4,15%) apoi de altă etnia 
(0,36%) (2011). 

 
Tabel 5 – Structura etnică a populației oraşului Băicoi, 2011 

ETNIE Procent 
Români 95,48% 
Necunoscuţi 4,15% 
Alta 0,36% 

 
Figura 13 – Populația oraşului Băicoi, pe etnii (2011) 

 
Date furnizate de INSSE Prahova 

 
Populația județului Prahova este relativ omogenă, românii reprezentând încă din 1930 peste 

95% din populația județului. Se constată o reducere masivă a ponderii minorităților etnice la 
începutul perioadei comuniste când românii au ajuns la 99,6%, începând cu 1977 înregistrându-se 
o creștere constantă a ponderii populației rome. În intervalul 1992 – 2011 s-a înregistrat o creștere 
de peste 100% a populației rome, numărul acesteia fiind posibil în realitate mai mare, în condițiile 
în care peste 30.000 de persoane nu și-au declarat apartenența etnică.  

 
Tabel 6 -  Populația județului Prahva după etnie la recensăminte 

ANUL 1930 1956 1966 1977 1992 2002 2011 

Români
96%

Necunoscuta
4%

Alta
0%

POPULAŢIA ORAŞULUI PE ETNII
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POPULAȚIA 
STABILĂ  
TOTAL 

472,24
9 

623,81
7 

701,05
7 

817,16
8 

874,34
9 

829,94
5 

762,88
6 

ETNIA  

Români  
449,92

5 
619,17

5 
697,66

8 
806,76

2 
862,47

3 
811,19

4 
712,88

6 
Maghiari 3,278 1,018 862 1,104 922 655 447 

Romi 6,994 483 971 8,180 9,852 16,781 17,763 
Ucraineni 1 110 56 73 27 33 38 16 

Germani 3,102 662 436 355 472 291 149 
Turci 77 22 13 12 25 147 166 
Ruși- 

Lipoveni 534 164 202 151 102 93 53 
Tătari - 6 4 9 8 9 6 

Sârbi, Croați, 
Sloveni 2 510 38 43 31 38 17 21 
Slovaci 375 9 11 8 8 8 - 
Bulgari 236 37 34 24 21 24 17 
Greci 333 296 120 118 93 145 75 
Evrei 4,325 1,081 294 213 110 75 33 
Cehi 3 - 104 44 21 20 12 4 

Polonezi 412 120 61 28 30 17 11 
Armeni 193 58 35 21 24 25 14 

Altă 
etnie 1,719 337 142 84 118 368 274 

Informație 
nedisponibilă 126 151 44 20 - 46 30,951 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
 

Figura  14 - Principalele minorități etnice județul Prahova 1930-2011 
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Sursa: Prelucrare după datele INS 

4.4 Structura populației după religie 
 

Structura populației după religie relevă faptul că predomină credincioșii ortodocși, în 
pondere de 93,37%. Alte religii declarate la Recensământul Populației și al Locuințelor 2011: 
romano-catolică, reformată, penticostală, greco-catolică, baptistă, adventistă de ziua a 7-a, fiind 
prezente însă și alte religii precum și atei (2,29%) sau persoane care nu și-au declarat religia 
(4,33%). 

Structură după religie a populației oraşului Băicoi, conform datelor ultimului recensământ 
(2011), este prezentată în tabelul de mai jos: 
 

Tabel 7 – Structura după religie a oraşului Băicoi 
 

TIP RELIGIE 
 

NR. PERSOANE 
Ortodoxă 93,37% 

Alte religii 2,29% 
Religie nedeclarată 4,33% 
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Figura 15 – Populația oraşului Băicoi, din punct de vedere confessional

 
 
4.5 Mișcarea naturala a populației oraşului Băicoi 
 

Elementele definitorii ale mișcării naturale sunt reprezentate de nașteri (intrările 
demografice naturale în sistem) și decese (ieșirile din sistem). Intensitatea intrărilor și ieșirilor pe 
cale naturală într-un sistem demografic este exprimată prin natalitate (rata natalității), respectiv 
mortalitate (rata mortalității). 

 
 Natalitatea se exprimă pe baza raportului dintre numărul total al nașterilor (născuții vii) dintr-
o anumită perioadă de timp (de regulă – un an) și numărul mediu al populației din perioada 
respectivă. În mod omonim se recurge la evaluarea mortalității. În baza componentelor menționate 
se determină bilanțul demografic natural (sporul natural). 
 Aparent, natalitatea în județul Prahova poate fi descrisă ca străbătând trei perioade 
majore, o descreștere accentuată până în anul 1996, urmată de o scădere fluctuantă până în anul 
2009, o diminuare bruscă până în anul 2011 (de la 7,872 la 6,504 nou născuți) și o perioada de 
stabilizare în jurul a 6600 de nou născuți vii până în anul 2018. 
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Figura  16 - Evoluția natalității județului Prahova în perioada 1990 – 2020 

Sursa: prelucrare după datele INS 
 

Un nivel de înlocuire de 2,1 copii pe femeie este adesea considerat ca nivelul de fertilitate 
necesar pentru ca populația totală să rămână neschimbată în cadrul economiilor dezvoltate din 
lume, cu un echilibru între nașteri și decese (dacă se ignoră impactul potențial al migrației). În 
2017, rata fertilității totale a UE-28 a fost mai mică, la o medie de 1,59 copii pe femeie. Singurele 
regiuni din UE care au atins acest nivel se găsesc în Franța, Marea Britanie și România Nord Est.  
Rata fertitilității conform Eurostat în Județul Prahova era de 1,66 mai mare decât cea din unele 
județele limitrofe – Dâmbovița 1,48, Ilfov 1,51 și București 1,4 dar mai mică decât cea din Buzău 
1,73 și respectiv Brașov 1,9. După cum se poate vedea, aceasta este sub cea considerată minimă 
pentru a se asigura menținerea populației la nivelul actual.  
Vârsta medie la naștere a mamei în județul Prahova este în linie cu cea a regiunii și a țării și anume 
28,5 ani semnificativ mai mică față de cea din București 31,5 ani, dar apropiată de cea din județele 
vecine Dâmbovița și Buzău 27,1 respectiv 27,4 sau Brașov 29 de ani.  
Natalitatea în județul Prahova era în 2018 de 8,3 născuți vii la mia de locuitori în linie deși ușor 
mai redusă față de cea a regiunii Sud Muntenia care era în 2018 de 8,5 și față de cea înregistrată 
la nivel național de 9,3.  
Este de așteptat ca natalitatea să scadă în continuare. Conform Centrului Naţional de Statistică și 
Informatică în Sănătate Publică în perioada ianuarie-septembrie 2019 au fost luate în evidenţă 
3,265 gravide noi, comparativ cu 3,503 gravide nou luate în evidenţă în aceeaşi perioadă a anului 
2018. La sfârşitul perioadei ianuarie-septembrie 2019 au rămas în evidenţă 2,150 gravide 
comparativ cu 2,330 gravide rămase în evidenţă în aceeași perioadă a anului 2018.6 
 Mișcarea naturală a populației oraşului Băicoi scoate în evidență un spor natural negativ 
înregistrat pănă în anul 2011. Rata natalității a înregistrat o scădere în perioada până în anul 2011, 
conform datelor furnizate de autorităţile locale, în cadrul fişei de date a oraşului. În tot acest 
interval de timp, rata deceselor a înregistrat o evoluție alternantă de creștere şi scădere, conducând 
astfel la creșterea sporului natural negativ până în anul 2019 conform datelor furnizate de 
autorităţile locale. 

 
6 Buletin informativ – Principalii indicatori ai cunoașterii stării de sănătate pe 9 luni 2019 comparativ cu 9 luni 

2018 Ministerul Sănătăţii Institutul Naţional de Sănătate Publică Centrul Naţional de Statistică și Informatică în 
Sănătate Publică 
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 Rata de nupțialitate înregistrată în aceeași perioadă relevă o scădere constantă a numărului 
de căsătorii încheiate la 1.000 de locuitori. Rata de divorțialitate înregistrează valori constant 
conform datelor existente. 
 

Tabel 8 – Evoluția sporului natural al oraşului Băicoi 
Anul Născuți Vii Decese Sporul 

natural 
Căsătorii Divorțuri 

2008 160 259 -99 110 54 
2011 135 246 -111 83 28 
2012 138 237 -99 76 11 
2017 152 259 -89 117 27 
2018 153 218 -65 97 22 
2019 109 249 -140 89 26 

Sursa: INS/Baza TEMPO 
 
 Sporul natural mai mic are drept cauzalitate atât rata natalității mai redusă, cât și rata 
mortalității mai ridicată. Pe de altă parte, situația este mai favorabilă când vine vorba despre rata 
nupțialității și cea a divorțialității, înregistrându-se mai multe căsătorii și mai puține divorțuri. 
 Pentru viitor, așa cum o demonstrează și situația demografică din celelalte țări europene, 
șansele de revigorare demografică prin creșterea numărului de nașteri vor fi scăzute, tendința fiind 
de reducere continuă a numărului de copii pe care o familie decide să îi aibă. 
 În consecință, tendința sporului natural este de a se menține la nivelul actual și cel mai 
probabil va scădea datorită, pe de o parte, creșterii numărul deceselor fapt întărit și de ponderea 
relativ mare a populației cu vârsta de peste 50 ani (40% din total populație înregistrată la nivelul 
oraşului Băicoi, conform Recensământul Populației și Locuințelor 2011). 
 
4.6 Dinamica populației și fluxurile migratorii 
 
 Evoluției speciei umane, răspândită astăzi pe întreaga planetă, îi este caracteristică, în 
anumite limite, mobilitatea teritorială sau geografică, expansiunea și retracțiunea într-un anumit 
spațiu. Această particularitate este cunoscută sub numele de migrație și poate fi definită drept 
mișcarea teritorială a oamenilor atât în limitele unei țări cât și în afara lor.  
 Migrațiile, în accepțiunea foarte largă a termenului, implică ideea de deplasare, de 
schimbare de loc și de locuință. Termenul se referă atât la plecarea individuală, la deplasarea 
grupelor umane, cât și la mișcările sezoniere, în căutare de lucru. Totodată, și deplasamentul 
internațional de populație (pe o oarecare durată) este considerat drept migrație. 
 Această mișcare este corelată cu procesele de dezvoltare și schimbările economice, de 
structură socială sau de calitate a vieții. Alături de mișcarea naturală a populației, migrația 
populației contribuie la creșterea sau scăderea populației, dată de soldul migratoriu. 
 Persoanele temporar absente – în această categorie sunt incluși: studenții, persoanele în 
detenție, persoanele înrolate în armată și persoanele plecate peste hotarele ţării cu durata absenței 
de peste un an. 
 Institutul Național de Statistică măsoară Soldul schimbărilor de domiciliu care reprezintă 
diferența algebrică dintre numărul persoanelor sosite prin schimbarea domiciliului (sosiți) și 
numărul persoanelor plecate prin schimbarea domiciliului (plecați). Indicatorul nu cuprinde 
mișcarea migratorie externă. 
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Tabel 9 – Migrația populației oraşului Băicoi 

Categorii Total populație 
(nr. persoane) – ianuarie 

2019 

Total populație 
(nr. persoane) – 
ianuarie 2020 

Persoane prezente (după 
domiciliu) 

18780 18756 

Stabiliri de resedinta pe judete si 
localitati 

168 120 

Stabiliri cu domiciliul (inclusiv  
migrația externă) 

243 368 

Plecări cu domiciliul (inclusiv 
migrația externă) 

286 272 

Emigranți definitivi pe județe și 
localități de plecare 

16 14 

Imigranți definitivi pe județe și 
localități de destinație 

10 13 

Sursa: INS/ BAZA TEMPO 
 
 Persoane plecate pentru o perioadă îndelungată, cu durata absenței de peste un an, din 
oraşului Băicoi sunt în număr de 286 respectiv 272. 
 Astfel, la nivelul oraşului Băicoi bilanțul migrațional înregistrează valori aproximativ 
egale, rezultantele bazându-se pe plecări și pe intrări. 
 

Figura 17 – Migraţia populației oraşului Băicoi, la nivelul anului 2020
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4.7 Starea civilă a populației oraşului Băicoi 
 
  Pe de altă parte, se observă o rată mai mare a divorțului în rândul femeilor (59,57% 
comparativ cu 40,43% în rândul bărbaților) și un număr mult mai mare al văduvelor comparativ 
cu cel al văduvilor (ponderea mai mare a femeilor din grupa de vârstă peste 65 de ani și mortalitatea 
mai ridicată în rândul bărbaților). 

 
Tabel 10 – Populația oraşului Băicoi, după starea civilă 

 1990 2019 2020 
zona Prahova Băicoi Prahova Băicoi Prahova Băicoi 

căsătorii 7554 194 4546 97 4265 89 
divorțuri 1485 40 1721 22 1311 26 

Sursa: INS/ BAZA TEMPO 
 

4.8 Forța de muncă 
 
 La ultimul recensământ a reieșit faptul că în România anului 2011 existau 20.121.641 
persoane, iar la nivelul județului Mureş conviețuiau 550.846 persoane, dintre aceștia 22.075 erau 
locuitorii oraşului Băicoi. 
Resursele de muncă reprezintă acea categorie de populație care dispune de ansamblul capacităților 
fizice și intelectuale care îi permit să desfășoare o muncă utilă în una din activitățile economiei 
naționale și includ populația în vârstă de muncă, aptă de a lucra, precum și persoanele sub și peste 
vârsta de muncă aflate în activitate. 
Vârstele de muncă sunt: pentru perioada 2016-2019: 16-60 ani pentru femei, respectiv 16-65 ani 
pentru bărbați. 2020: 16-61 ani pentru femei, respectiv 16-65 ani pentru bărbați. 
 Resursele de muncă ale județului Prahova s-au redus constant inclusiv în perioada de 
referință 2012-2018, consecință a evoluțiilor demografice deja analizate. Astfel acestea au scăzut 
cu 15%, peste media națională de 12,8% și peste cea a tuturor județelor limitrofe cu excepția 
județului Buzău, singurul care înregistrează o scădere superioară. Dintre tendințele în județele 
limitrofe se remarcă județul Ilfov, ale cărui resurse de muncă au crescut semnificativ cu 35,5%.  
 

Tabel 11 - Resurse de muncă județul Prahova și județele limitrofe 2012-2018 

Județe 

Mii persoane  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Evoluție 

2012 – 2018 

TOTAL 14034 13998 12598 12481 12562 12433 12239 -12.8 
Brașov 410.9 408.4 357.5 356.4 358.8 355.5 349.5 -14.9 
Buzău 298.6 296.8 262.2 258.4 258.7 254.1 248.6 -16.7 
Dâmbovița 348.3 347.8 326.3 322.1 323.4 319.3 313.9 -9.9 
Prahova 527.3 524.2 470.2 463.7 464 456.9 448 -15.0 
Ilfov 242.5 251.2 289.9 299.7 316.1 322.8 328.5 35.5 
Municipiul 
București 1300.5 1279.2 1252.5 1234 1229 1222.6 1206.7 -7.2 

Sursa: Institutul Național de Statistică Baza de date Tempo 



Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Băicoi, jud. Prahova 
58 

 
Dar chiar și așa nu toate resursele de muncă sunt ocupate. Dintre cei 448,000 de locuitori ai 
județului Prahova care în 2018 reprezentau resurse de muncă, efectiv ocupați erau 285.300 de 
lucrători. Dintre aceștia 178.221 erau salariați, restul având alt statut profesional cum ar fi patron, 
lucrător pe cont propriu, lucrător familial neremunerat, sau membru al unei societăți agricole sau 
al unei cooperații.  
Rata de ocupare a resurselor de muncă reprezintă raportul, exprimat procentual, dintre populația 
ocupată civilă și resursele de muncă. Rata ocupării în județ este în creștere rapidă de la 54,7% în 
2012 la 63,7% în 2018, dar continuă să rămână sub media națională de 68,7% și sub media din 
majoritatea județelor limitrofe, singurele cu rate de ocupare mai mici fiind județele Ilfov și 
Dâmbovița. 
 

Figura  18 - Rata de ocupare a resurselor de muncă județul Prahova și județe limitrofe 2012-
2018  

 
Sursa Institutul Național de Statistică Baza de date Tempo 

Principalele sectoare generatoare de locuri de muncă în județul Prahova – cu peste 10,000 de 
lucrători în anul 2018 - sunt industria prelucrătoare, agricultura, silvicultura, comerțul, 
construcțiile, transport și depozitare, sănătate și asistență socială, servicii administrative și 
învățământul.  
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Figura 19 - Ramurile economice, după populația ocupată (2018)  

 
Sursa Institutul Național de Statistică Baza de date Tempo 

 
Din punctul de vedere al dinamicii ocupării în principalele sectoare economice putem constata 
următoarele tendințe importante: 

- Industria prelucrătoare a înregistrat o creștere importantă de peste 12% a numărului de 
locuri de muncă în intervalul de referință, acest sector fiind principalul angajator al 
județului cu 73.900 de lucrători 

- Sectorul agriculturii și silviculturii a înregistrat o scădere majoră ca angajator de peste 
31%, dar rămâne al doilea angajator important, numărul lucrătorilor din acest sector 
fiind în 2018 de 45.200 

- Creșteri importante s-au înregistrat și în alte sectoare cum ar fi comerțul, construcțiile, 
transport și depozitare, sănătate și asistență socială, serviciile administrative care oferă 
fiecare peste 10.000 de locuri de muncă la nivelul județului 

- Sectoarele care au pierdut cele mai multe locuri de muncă în perioada de referință sunt 
industria extractivă, care a pierdut 800 de locuri de muncă, alte activități de servicii cu 
700 de locuri de muncă, informații și comunicații 800 de locuri de muncă, sectorul 
producției și furnizării de energie electrică, termică, gaze, apă caldă și aer condiționat 
a pierdut și el un total de 100 de locuri de muncă.  

- Numărul de lucrători din administrația publică crescuse până în 2018 cu 300, iar 
numărul de lucători din învățământ a scăzut cu 500. 
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Figura  20 -  Populația ocupată pe principalele activități ale economiei naționale în jud. 
Prahova 2012-2018 

 
Sectorul privat oferă majoritatea locurilor de muncă din județul Prahova, iar firmele 

deținute integral de capital străin oferă locuri de muncă pentru 13% din lucrătorii salariați ai 
județului.  

Figura  21 - Număr mediu de salariați - ponderea formelor de proprietate jud. Prahova 
2018. 

 
Apartenenţa oraşului Băicoi la teritoriul periurban al municipiului reşedinţă determină un 

grad ridicat de migraţie a forţei de muncă. 

0 50 100 150 200 250 300

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Populația ocupată pe principalele activități ale economiei 
naționale în jud. Prahova 2012‐2018 

INDUSTRIA PRELUCRATOARE
AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT
COMERT
CONSTRUCTII
TRANSPORT SI DEPOZITARE
SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA

Proprietate 
publica
17%

Proprietate 
integral de stat

3% Proprietate 
mixta
3%

Proprietate 
majoritar de 

stat
1%

Proprietate 
majoritar 
privata
2%

Proprietate 
privata
46%

Proprietate 
integral straina

14%

Proprietate 
publica de 

interes national 
si local
13%

Număr mediu de salariați ‐ ponderea formelor 
de proprietate jud. Prahova 2018



Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Băicoi, jud. Prahova 
61 

Forţa de muncă salariată este distribuită în majoritate în industrie, comerţ, servicii şi 
agricultură, dar este calificată şi în domenii ca: 

Comerţ: 
* Comerţul cu amănuntul; 
* Comerţul cu ridicata a combustibililor; 
* Comerţul cu ridicata a animalelor; 
* Comerţ cu amănuntul al cărnii. 

Industrie: 
* Faricarea pâinii; 
* Construcţii de clădiri; 
* Prelucrarea şi conservarea legumelor şi fructelor; 
* Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie; 

Servicii: 
* Lucrări de instalaţii electrice; 
* Întreţinerea şi reparaţia autovehiculelor; 
* Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare; 

Sectorul agricol: 
* Creşterea animalelor; 
* Activităţi în ferme mixte;  
* Cultivarea plantelor. 

 
Numărul mediu al salariaţilor a cunoscut în ultimii trei ani analizaţi, o fluctuaţie uşoară. 

 
Tabel 12 – Numărul mediu de salariați, Oraşul Băicoi 

An 
Anul 2014 Anul 2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

Oraşului Băicoi. 
Nr persoane 

3490 3298 3455 3685 3920 4361 

Sursa: INS 
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Figura 22 – Număr salariați Oraşul Băicoi 

 
 
 

Tabel 13- Efectivul salariaților la sfârșitul anului 2019, pe categorii de salariați, forme de 
proprietate la nivelul Judeţului Prahova 

Forma de proprietate Judet Numar salariati 2019 
Proprietate publica Prahova 37238 
Proprietate integral de stat Prahova 7423 
Proprietate mixta Prahova 6737 
Proprietate majoritar de stat Prahova 1936 
Proprietate majoritar privata Prahova 4801 
Proprietate privata Prahova 107879 
Proprietate cooperatista Prahova 645 
Proprietate obsteasca Prahova 169 
Proprietate integral straina Prahova 32409 
Proprietate publica de interes 
national si local 

Prahova 29815 

Sursa: INS/ Baza TEMPO 
 
5. Resurse create de om 
5.1 CĂILE DE COMUNICAŢII 

Până în secolul al XIX pe teritoriul Ţării Româneşti nu existau drumuri în adevăratul sens 
al cuvântului. Se mergea “cum dădea Dumnezeu, peste câmpuri şi prin păduri”. Înainte de 1831 
nu a existat nici o preocupare pentru îmbunătăţirea drumurilor. 

 Regulamentul Organic a prevăzut măsuri şi mijloace pentru construcţia unor şosele. Ţăranii 
au fost obligaţi sa presteze anual câte şase zile de lucru la drumuri; în buget au fost alocate sume 
de bani pentru pietruirea drumurilor mari, întreţinerea drumurilor mici căzând în sarcina satelor. 
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Căile de comunicaţie, au avut si au un rol deosebit in evoluţia economică a oraşului Băicoi, 
astfel ca prezenţa sau absenţa acestora influentează pozitiv sau negativ, dezvoltarea acestuia. 

  
Structura administrativă a județului Prahova cuprinde 104 localități, din care 2 municipii, 

12 orașe și 90 comune cu 405 sate aparținătoare.  
Reședința județului este Municipiul Ploiești.  
Celelalte centre urbane sunt Municipiul Câmpina și orașele: Azuga, Bușteni, Sinaia, 

Comarnic, Breaza, Băicoi, Boldești-Scăieni, Urlați, Mizil, Slănic, Plopeni și Vălenii de Munte. 
 

Figura  23 -  Harta fizico–administrativă a județului Prahova 
 

 
 

Sursa: Asybaris01 - Topographic data SRTM from NASA and World Imagery - NASA World 
Wind & 3Dem & InkscapeFile:Azuga jud Prahova.svg, Domeniu public, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17548102 
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Figura  24 - Infrastructura și dotările județului Prahova 

 
Sursa: https://prahova-county.map2web.eu/ 

Județul Prahova face legatura dintre capitală și zona montană și asigură unul dintre 
culoarele de trecere dintre cele două provincii istorice ale României, respectiv Muntenia și 
Transilvania. Acesta este străbătut de la nord (Predeal) către sud (București) de DN 1 (E60), căruia 
i se adaugă autostrada A3, între Ploiești și București. Către est (Buzău), principala cale rutieră este 
DN 1B (E755), iar către vest (Târgovișe) legătura este asigurată prin DN 72. Traficul DN1 
(segmentele de drum București - Ploiești - Brașov) este indicat de către vânzătorii comercianți de 
spații de publicitate ca unul din cele două cele mai mari circulate în Romania și Segmentele de 
drum București - Ploiești - Brașov înregistrează o Medie Zilnica Anuală (MZA) de 40.000 - 50.000 
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de mașini / zi7. Segmentul Comarnic - Brașov este renumit pentru coloanele de mașini care se 
formează în special la sfârșit de săptămână, iar realizarea unei autostrăzi care să lege Ploieștiul de 
Brașov a fost amânată în repetate rânduri. 
Infrastructura rutieră este completată cu drumuri de importanță mai mică (drumuri județene, 
drumuri comunale), al căror nivel de interconectare, în special cu cele din județele învecinate, 
poate fi îmbunatățit. 
Pe aceleași direcții (cu excepția DN 1A) se desfășoară și calea ferată dublă și electrificată, cu 
excepția celei către Târgoviște. 
În perioada recentă, nu au fost realizate lucrări majore în dezvoltarea/extinderea infrastructurii de 
transport a județului, potrivit informațiilor statistice disponibile:  

Tabel 14 - Infrastructura pentru transport terestru a județului Prahova 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Lungimea liniilor de cale ferată 
- km 162 162 162 162 162 162 
    din care:             
 - electrificată 112 112 112 112 112 112 
              
Densitatea liniilor de cale ferată 
pe 1000 kmp teritoriu 34.4 34.4 34.4 34.4 34.4 34.4 
              
Lungimea drumurilor publice 
(a+b) - km 2236 2233 2234 2230 2230 2230 
 - modernizate 577 574 577 579 579 579 
 - cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere 1205 1236 1244 1257 1280 1295 
 - pietruite 321 305 296 278 267 253 
 - de pământ 133 118 117 116 104 103 
              
a) Drumuri naţionale1) – km 324 321 322 322 322 322 
- modernizate 324 321 322 322 322 322 
              
b) Drumuri judeţene şi comunale 
– km 1912 1912 1912 1908 1908 1908 
 - modernizate 253 253 255 257 257 257 
 - cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere 1205 1236 1244 1257 1280 1295 
 - pietruite 321 305 296 278 267 253 
 - de pământ 133 118 117 116 104 103 
              
Densitatea drumurilor publice la 
1000 kmp 474.1 473.5 473.7 472.9 472.9 472.9 
              
Lungimea străzilor orăşeneşti - 
km 1322 1341 1342 1342 1348 1348 
    din care:             

 
7 https://www.wizard-media.ro/_Trafic/Estimare_de_trafic_DN1_Balotesti/ 
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- modernizate - km 971 993 1009 1024 1033 1037 
inclusiv autostrăzi şi drumuri europene 

Sursa: DJS Prahova 
 

5.2 Căi rutiere 
Principala cale de comunicaţie rutieră care străbate teritoriul oraşului Băicoi, dar fără a 

trece prin intravilanul localităţii, este DN 1 Ploieşti – Braşov. 
Oraşul este străbătut de la vest la est de drumul judeţean DJ 102B, care se racordează în 

DN 1 Bucureşti – Braşov la km. 82, străbate localitatea şi se intersectează cu DJ 102 Ploieşti – 
Slănic la Cantonul CF Găgeni, din această arteră desprinzându-se o serie de străzi ce deservesc 
zonele de locuit. 

De asemenea, din DJ 102B, se desprinde DC 6 spre satul Mislea, DC 7 spre satul Bordeni 
şi DC 8, spre cartierul Lilieşti. Pe această stradă se suprapune traficul local sau de trnazit, strada 
fiind deosebit de aglomerată. 

Străzile oraşului, care se desprind din DJ 102B au, în general, declivităţi de circa 2 – 8%, 
în special pe latura de nord a oraşului. 

Reţeaua stradală totală a localităţii este de circa 143 km şi cuprinde străzi în mare parte de 
categoria III sau IV, din care aproximativ 80 km sunt străzi asfaltate, restul fiind încă 
nemodernizate.  

Pentru dezvoltarea corectă a localităţii este importantă dezvoltarea sistemului rutier 
şi de circulaţie pietonală. Principalele caracteristici ale drumurilor clasificate şi străzilor 
principale sunt sintetizate astfel: 

‐ DN 1,  
‐ DJ 215, DJ 100F, DJ 100E 
‐ DC 8A, DC 7  
‐ Străzi. 

Tabel 15 - Situaţia străzilor la nivelul oraşului Băicoi 
Categorie km 

Lungimea totală a drumurilor, din care: 143 
Drumuri europene (km) - 
Drumuri naţionale (km) 11,39 
Drumuri judeţene (km) 20,60 
Drumuri vicinale8 (km) NEINVENTARIATE 
Străzi9 (km) 111 
Drumuri de exploatatie Agricola (km) NEINVENTARIATE 
Asfalt (km) 109,22 
Beton (km) 11,78 
Piatră cubică (km) 0 
Piatră (km) 10 
Pământ (km) 12 

Sursa: INS 
 

 
8 care deservesc mai multe proprietăţi, fiind situate la limitele acestora 
9 drumuri din interiorul localităţilor 
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Din datele furnizate la nivelul Primăriei Oraşului, în urma analizelor specifice, s-a constatat 
că intersecţiile principale din intravilan sunt neamenajate crespunzător, iar traversările peste calea 
ferată la limita teritoriului administrativ sunt la nivel. 

Pe raza localităţii sunt amplasate următoarele poduri, podeţe şi pasaje: 
‐ Pod peste Dâmbu Str. Dorobanţi, Băicoi – L 15 m – beton 
‐ Pod peste Dâmbu, Str. Dâmbului, Băicoi – L 9 m, metal 
‐ Pod peste Dâmbu, Str. Dâmbului, Băicoi – L 8 m – metal 
‐ Pod Ţintea, str. Gladiolelor – Str. Violetelor – L 8 m – beton 
‐ Pod Băicoi – Str. Dâmbului – Str. Dorobanţi – L 6 m – beton 
‐ Pod Ţintea, str. Independenţei – L 12 m – beton 
‐ Podeţ Băicoi – Str. Dumbrava Roşie – Str. Prundului – L 11.5 m – metal 
‐ Podeţ Băicoi – Str. Prundului – Str. Narciselor – L 11 m – metal 
‐ Podeţ Băicoi, Str. Dumbrava Roşie, peste Dâmbu – L 11 m- metal 
‐ Podeţ Băicoi – Str. Dâmbului – L 11 m – metal. 

 
5.3 Căi ferate 

Oraşul nu este legat la reţeaua feroviară, dar teritoriul administrativ este mărginit de două 
artere feroviare: 

‐ Linia CF dublă, electrificată, Bucureşti – Braşov 
‐ Linia CF Ploieşti – Plopeni 

Calea ferată pe apartenenţă la: 
‐ Magistrale: - II Bucureşti – Arad – Curtici 

-III Bucureşti – Oradea – Episcopia Bihorului 
-IV Bucureşti – Satu Mare – Halmeu, gara cea mai apropiată fiind 

Floreşti, la cca. 4 km de oraş 
‐ Pe linii locale:  - Ploieşti – Slănic – prin intermediul staţiei Plopeni, la cca. 5 km de 

oraş. 
 

5.4 DOTARI SOCIO-CULTURALE 
În ultimii ani, dezvoltarea economică şi globalizarea, pericolul marginalizării şi cel al 

dispariţiei cu care se confruntă numeroase comunităţi, precum şi erodarea treptată a credinţelor şi 
convingerilor tradiţionale au făcut imperios necesară reconsiderarea pe plan național a locului 
patrimoniului cultural. 

Dezvoltarea şi amenajarea rurală care tinde să se modernizeze, să se europenizeze ca arie de 
cuprindere la nivelul fiecărei ţări, are ca principal obiectiv menţinerea şi conservarea caracterului 
naţional al spaţiului şi culturii rurale, iar acolo unde s-au produs grave distrugeri (fizice sau socio-
culturale) locale, regionale sau naţionale se propune soluţia reconstrucţiei sau eventual, restaurării 
acestor zone. 

 
5.5 Patrimoniul cultural 
Patrimoniul cultural este definit, prin legislația în vigoare în România, ca fiind alcătuit „din bunuri 
cu valoare deosebită sau excepţională, istorică, arheologică, documentară, etnografică, artistică, 
ştiinţifică şi tehnică, literară, cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, 
cartografică şi epigrafică, reprezentând mărturii materiale ale evoluţiei mediului natural şi ale 
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relaţiilor omului cu acesta, ale potenţialului creator uman şi ale contribuţiei româneşti la civilizaţia 
universală.”10 
Patrimoniul cultural naţional beneficiază de reglementare prin actele normative naţionale 11 
formulate în acord cu normele europene şi reuneşte: 

- patrimoniul cultural mobil, reglementat prin Legea 182/2000 privind protejarea 
patrimoniului cultural naţional mobil; 

- monumente istorice, prin Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice; 
- muzee şi colecţii, prin Legea 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice; 
- arheologie, prin Legea 150/1997 privind ratificarea Convenţiei pentru protecţia 

patrimoniului arheologic de la La Valetta 1992. 
 
5.6 Patrimoniul cultural al oraşului Băicoi 

În oraş, funcţionează o Casă de Cultură în cartierul Lilieşti, iar în zona Schelei, Clubul 
Sindicatelor Schelei Băicoi. 

Obiective culturale existente la nivelul oraşului Băicoi: 
- Casa de Cultură 
- Complexul de Servicii Comunitare „Raza de soare” 
- Centrul de Plasament Copii 
- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Lilieşti 
Religie – culte: 

‐ Casă de rugăciune     - evanghelic 
‐ Biserica "Sf. Împăraţi"    - ortodox 
‐ Biserica "Sf. Nicolae şi Ilie"    - ortodox 
‐ Biserica "Sfânta Treime"    - baptist 
‐ Casa de rugăciune "Băicoi"    - adventist de ziua şaptea 
‐ Biserica „Hagica”    - ortodox 
‐ Biserica „Duminica Tuturor Sfinţilor”  - ortodox 
‐ Biserica „Sf. Nicolae”    - ortodox 
‐ Biserica „Naşterea Domnului”   - ortodox 
‐ Biserica „Cioara” 
‐ Biserica „Popasul Călătorului”. 

 
Infrastructura culturii din oraşul Băicoi 

Biblioteca este instituția, compartimentul sau structura specializată al cărei scop principal este 
de a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta și a conserva colecții de cărți, publicații periodice, 
alte documente specifice și baze de date pentru a facilita utilizarea acestora de către persoane fizice 
(utilizatori) în scop de informare, cercetare, educație sau recreere. 

Tipurile de biblioteci sunt: 
• naționale; 
• universitare; 
• publice (județene, municipale, orășenești și oraşeneşti); 
• școlare;  

 
10 Legea 182 din 2000 
11 În România sunt de menţionat: O.G. nr. 27/1992, O.G. nr. 68/1994, H.G. nr.28/2001 
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• specializate (ale instituțiilor academice și de cercetare, ale instituțiilor publice centrale și 
locale, ale instituțiilor de cultură și culte,  ale  operatorilor economici, sindicatelor, ale altor 
organizații asociative). 

La nivelul oraşului sunt reprezentate astfel: 
Tabel 16 – Instituţii de cultură 

Categori Număr 
Biblioteci pe categorii de biblioteci 5.00 
Biblioteci pe categorii de biblioteci 1.00 
Volume existente în biblioteci 42304.00 
Volume eliberate 2971.00 
Cititori activi la biblioteci 1413.00 
Personalul angajat din biblioteci 3.00 

 
 

Importanța sectorului cultural pentru populația oraşului Băicoi 
Într-o perioadă a globalizării, cultura devine o calitate esențială a unei regiuni. Dezvoltarea 

culturii la nivel local consolidează identitatea locală și caracterul distinctiv, creând produse 
culturale cu o valoare unică. O comunitate care investește în cultură, educație și sport generează 
în același timp mai multă bogăție, bunăstare și siguranță. Astfel, este creat un mediu favorabil 
pentru generațiile viitoare, cu posibilitatea dezvoltării locurilor de muncă și creșterii, în același 
timp, a nivelului de trai. 

 
Importanța sectorului  cultural pentru populație  

Cultura include arta și toate formele de expresie artistică și, mai mult, include modurile prin 
care se definește identitatea unui individ. Conform UNESCO, cultura este definită ca un set de 
trăsături spirituale, materiale, intelectuale şi afective distincte ale unei societăţi sau a unui grup 
social şi cuprinde, pe lângă arte vizuale, muzică, teatru, dans, literatură şi elemente definitorii 
pentru stilul de viaţă și sistemul de valori a individului.    

 
5.7 Învățământ 

Sistemul de învățământ reprezintă principala componentă a sistemului de educație. Structura 
sistemului de învățământ din România cuprinde învățământul preșcolar, primar, secundar inferior, 
general obligatoriu, secundar superior, şcolile de arte şi meserii, şcolile de ucenici, învăţământul 
post-liceal şi învăţământul superior. 

În anul 2004, aproximativ 4.4 milioane din populația României era înscrisă la școală. Dintre 
aceștia, 650.000 în grădinițe, 3.11 milioane (14.0% din populație) în învățământul primar și 
secundar și 650.000 (3.0% din populație) la nivel terțiar (universități). Populația școlară a 
României a înregistrat o scădere cu 13.6% în anul 2014 față de anul 2008. De asemenea, în anul 
2014, numărul cadrelor din sistemul de învățămât românesc a scăzut cu 11.2% comparativ cu anul 
2008 când au fost înregistrate 275.426 cadre didactice la nivel național. 

 În urma recensământului din anul 2011 în orașul Băicoi erau înregistrați un număr de 2184 
de şcolari pentru toate formele de învățământ. 
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Dotări 
Tabel 17 - Orașul Băicoi 

Categori Număr 
Numărul total al unităţilor de învăţământ  13 
Licee – număr total 1 
Număr clase 30 
Număr calculatoare 25 
Ultima renovare 2019 
Nivelul investiţiei 31,88 mii lei 
Scoli profesionale, complementare sau de ucenici – număr 

total 
0 

Număr clase 0 
Număr calculatoare 0 
Ultima renovare 0 
Nivelul investiției 0 
Școli din învățământul primar și gimnazial – număr total 4 
Număr clase 37 
Număr calculatoare 80 
Ultima renovare 0 
Nivelul investiției 0 
Grădinițe de copii – număr total 7 ( 5 de stat si 2 private ) 
Număr clase 17 ( 12 de stat) 
Număr calculatoare 12 ( stat) 
Ultima renovare 0 
Nivelul investiției 0 
Școli postliceale – număr total 1 
Număr clase 1 
Număr calculatoare 0 
Ultima renovare 0 

Sursa: INS 
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Figura 25 –Situaţia elevilor la nivelul anului 2019, după nivelul de educație. Orașul 
Băicoi 

 
Sursa: prelucrare fişa de date INS 

 
Tabel 17 –Situaţia elevilor la nivelul anului 2019, după nivelul de educație. Orașul 

Băicoi 
Categorie Numar persoane 

Total elevi 2035.00 

Copii inscrisi in gradinite 413.00 

Elevi inscrisi in invatamantul preuniversitar 1622.00 

Elevi inscrisi in invatamantul primar si gimnazial 
(inclusiv invatamantul special) 

1282.00 

Elevi inscrisi in invatamantul primar (inclusiv 
invatamantul special) 

691.00 

Elevi inscrisi in invatamantul  gimnazial (inclusiv 
invatamantul special) 

591.00 

Elevi inscrisi in invatamantul primar si gimnazial 1282.00 

Elevi inscrisi in invatamantul primar 691.00 

Elevi inscrisi in invatamantul gimnazial 591.00 

Elevi inscrisi in invatamantul liceal 270.00 

Elevi inscrisi in invatamantul postliceal (inclusiv 
invatamantul special) 

70.00 

Sursa: prelucrare fişa de date INS 
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 În ceea ce privește pregătirea educațională, populația din Orașul Băicoi a urmat în pondere 
majoritară învățământul secundar, aceștia având acces la serviciile de învățământ secundar în 
unitățile de pe raza localității. Integrați pe piața muncii, aceștia sunt adesea remunerați la un nivel 
scăzut, asigurându-le strict venituri de subzistență. 
 Cauze locale identificate: 
- Lipsa resurselor financiare necesare continuării studiilor; 
- Implicarea copiilor în activitățile economice/agricole; 
- Modelul educațional oferit de părinți/familie; 
- Pondere semnificativă a familiilor dezorganizate/monoparentale; 
- Încrederea scăzută în educație în favoarea muncii fizice; 
- Mariajul timpuriu mai ales în rândul femeilor; 
 Persoanele cu studii superioare din comunitate activează în general în instituțiile cu 
importanță semnificativă la nivelul comunității locale: școli, biblioteci, primărie, dispensar 
medical, poliție etc. 
 La nivelul anului 2019, conform fişei de date a orașului Băicoi numărul total al elevilor 
înscriși, este de 1524.  

Tabel 18- Numărul elevilor şi forma de învăţământ la nivelul anului 2019 
Forma de Învățământ Număr persoane 

Numărul total al elevilor înscriși, din care: 1524 
În învățământul liceal 304 

În învățământul profesional, complementar și de 
ucenici 

0 

În învățământul tehnic de maiștri 0 
În învățământul postliceal 16 

În învățământul primar și gimnazial 1204 
Copii înscriși la grădiniță 437 

Studenți 0 
Rata abandonului școlar 0 

Sursa: Fişa de date a orașului Băicoi 
Figura 26 –Distribuţia elevilor după forma de învăţământ 
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 La nivelul anului 2019, conform fişei de date a orașului, numărul total al cadrelor 
didactice la nivelul orașului Băicoi, este de 171 de persoane. 
 

 Tabel 19 - Distribuţia cadrelor didactice la nivelul anului 2019 
Forma de Învățământ Număr 

Numărul total al personalului didactic, din care 171 
În învăţământul preşcolar 14 

În învăţământul primar și gimnazial 87 
În învăţământul liceal 19 

În învăţământul profesional, complementar, de ucenici 0 
În învățământul postliceal 5 

Vârsta medie a personalului didactic 46 
Sursa: Fişa de date a orașului Băicoi 

 
Figura 27 –Distribuţia cadrelor didactice după forma de învăţământ 

 
 

 La nivelul anului 2020, orașului Băicoi deţine în dotarea unităţilor de 
învăţământ/infrastructura educaţională existent: 

Tabel 20 – Dotările unităţlor de învăţământ 
Forma de Învățământ Număr 

Terenuri de sport 5 
Săli de sport 1 

Laboratoare informatică 5 
Calculatoare 117 

Laboratoare de ştiinţă ale naturii 2 
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Centrale termice proprii 13 
Cheltuielile medii evidenţiate cu încălzirea unităţilor de 

învăţământ care folosesc drept combustibil: 
289,020 

Lemne 0 
Gaze naturale 289,020 

Numărul centrelor de formare, calificare, recalificare din 
oras 

0 

Numărul programelor de calificare, recalificare pentru 
șomerii din oras 

0 

Numărul participanților la programele de (re)calificare, 
din care 

0 

Femei 0 
Sursa: INS 

5.8 Activitatea economică 
  Stadiul de dezvoltare economico-socială a României poate fi caracterizat prin urmărirea 
indicatorilor macroeconomici care exprimă potențialul și nivelul economiei, structura acesteia, 
eficiența folosirii factorilor de producție, gradul de competivitate internațională și nivelul de trai 
al populației. 

Analiza situaţiei actuale evidenţiază faptul că economia României are un nivel de 
competitivitate mult sub media Uniunii Europene. Numărul firmelor inovative este de trei până la 
patru ori mai mic ca pondere în total firme, comparativ cu media Uniunii Europene, principalele 
decalaje constând în nivelul scăzut al implementării şi absenţa structurilor de susţinere a start-up-
urilor inovative.  

Conform datelor oficiale, agenții economici de pe teritoriul oraşului Băicoi își desfășoară 
activitatea economică în diverse domenii precum: comerț, servicii, agricultură, pescuit, producție, 
trasport și construcții. Aceștia valorifică resursele din zonă, utilizând materia primă disponibilă și 
asigură noi locuri de muncă, fapt ce contribuie la dezvoltarea oraşului și a nivelului de trai al 
populației. 

Potrivit datelor furnizate de autorităţile locale, în perioada 2014-2019 numărul de agenți 
economici a oscilat între 49 și 58. 58 în 2020. 

 
Forma de organizare juridică a agenților economici din oraşul Băicoi 

La nivelul localităţii îşi desfăşoară activitatea un număr de 627 de societăţi comerciale. 
Principalele unităţi economice din osaş sunt: OMV PETROL – FIELD Băicoi (exploatări 
petroliere), SC CAMEXIP SA (fabricare utilaj zehnologic), SC FEHS SA (echipamente 
hidraulice), SC LAZARIDIS MARMURI ŞI GRANIT SA (prelucrare şi comercializare piatră 
naturală), SC FORAJ SONDE (lucrări foraj, extracţie), Compania ENERGOPETROL (lucrări de 
montaj echipament tehnologic), SC DOLARIS SA (tâmplărie metalică, aluminiu şi pvc), SC 
DOBRE ŞI FIII (producţie şi comercializare de produse apicole), SC VIKING PROFILE 
(comercializare tablă Lindab), SC DEPACO (comercializare tablă şi produse conexe), SC 
DISTRIGAZ SUD, SC HIDRO, SC FLORICON, SC GOSPODĂRIE LOCALĂ, SC PETROM 
SERVICE, SC ELECTROCOM, SC GENERAL MEEL ELECTRIC, SC GEOROM 91 SRL, SC 
COUNTEX SRL, SC TEGA EXIM, SC NOVIS SRL, SC STAMI CONS SRL, SC PESCĂRUŞ 
SRL, SC PEGAMONT, SC ADeCRIS CONSTRUCT SRL, SC ONIT IMPEX SRL. 
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Tot în domeniul industriei, la nivelul localităţii funcţionează agenţi economici de prestări 
servicii în diferite domenii, care duc la creşterea producţiei industriale şi a numărului de locuri de 
muncă. 

Turismul, ca ramură aducătoare de profit, este destul de slab dezvoltată la nivelul localităţii. 
Pot fi însă exploatate: 

‐ Biserica Sf. Împăraţi – interior picturi de Nicolae Grigorescu 
‐ Ruinele capelei prinţesei Trubeţcoi 
‐ Biserica Cioara – monument istoric 
‐ Valea Stelii Ţintea – ca staţiune balneo – climaterică. 

Aceasta din urmă, poate fi punctul de plecare pentru o staţiune care să atragă turişti nu doar 
din zonă. Are în componenţa sa un lac cu ape sulfuroase, cu nămol sapropelic de o calitate 
dovedită, folosit încă din anul 1910 şi de unde, în anii 1950se realizau în medie 2800 de băi calde 
şi 1800 de băi reci în condiţii improvizate. 

Conţinutul mare în săruri al apei îi dă un caratcr de termostat, temperatura lacului variind 
cu +6-7 grade faţă de mediul ambient. 

Efectul apelor sale clorosodice – iodurate îl recomandă pentru tratatrea afecţiunilor 
reumatismale şi post-traumatice, afecţiunilor sistemului nervos central şi periferic, afecţiunilor 
cardio-vasculare şi ginecologice. 

Sezonul durează în mod obişnuit între 1 mai şi 30 octombrie. 
La nivelul oraşului există doar capacităţile de cazere de la Motelul „Casa Românească”, de 

la ieşirea din oraş spre municipiul Câmpina. 
 

 
5.9 Telecomunicaţii 

Un factor important al sistemului de tehnologie informațională și de comunicații, cât și al 
creării competitivității unei localități este accesul la informație. Rețelele bazate pe tehnologii 
informaționale și de comunicații au o contribuție importantă la intensificarea comunicației locale, 
la întărirea relațiilor existente sau la crearea unor noi relații, dar cea mai importantă contribuție a 
acestor rețele o oferă posibilitatea de a intra în legătură cu localitățile mai îndepărtate, cu diferite 
regiuni din țară, dar și cu alte țări de pe mapamond. 

Noile tehnologii informaționale reprezintă instrumente puternice care pot fi folosite pentru 
rezolvarea mai multor probleme economico-sociale, deoarece crează noi oportunități de piață 
pentru companii și indivizi, eliminând barierele care suprimă în mod tradițional circuitul 
informației. Aceste tehnologii permit libera circulație a bunurilor, promovând eficiența ca scop 
final. 

Dezvoltarea rețelelor bazate pe tehnologii informaționale și de comunicații este foarte 
importantă mai ales în cazul localităților rurale izolate. Puterea din ce în ce mai mare a răspândirii 
computerului ca mod de lucru, prețurile din ce în ce mai scăzute, precum și penetrarea rapidă a 
telefoniei mobile au determinat necesitatea descrierii sectorului informatic prin intermediul unui 
sistem statistic de indicatori, care să permit realizarea de analize economice și să servească la 
fundamentarea deciziilor și politicilor economice. 

Astfel, analiza dezvoltării sistemelor tehnologice și informaționale necesită evaluarea 
următoarelor domenii: 

• rețeaua de cablu TV; 
• rețeaua de telefonie fixă; 
• acoperirea rețelelor de telefonie mobilă; 
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• serviciile poștale; 
• internetul și calitatea acestuia, cât și punctele de informare din comună. 
 
Reţeaua de telefonie fixă din oraş este reprezentată de Romtelecom, iar reţeaua de telefonie 

mobilă este cea de la nivel naţional şi asigurată de: Orange, Vodafone etc. Furnizorii de servicii 
de Internet sunt Cosmote, Vodafone şi Orange. 
La nivelul oraşului Băicoi, în toate cartierele, şcolile, grădiniţele, cabinetele medicale, instituţiile 
publice şi primăria au acces la conexiuni de Internet. 
 
6. Percepția asupra localităţii 

În luna noiembrie 2020, a fost realizat un studiu privind identificarea problemelor majore 
din orașului Băicoi şi formularea viziunii de dezvoltare locală - componentă  a proiectului privind 
elaborarea Strategiei de dezvoltare locală. 

Studiul s-a derulat pe două niveluri: 
- cvasitotalitatea angajaţilor12 din  cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului 

Băicoi, dimensiunile cercetării corelând următoarele direcţii majore: 
 Identificarea problemelor locale; 
 Caracterizarea activităţii administraţiei publice – aspecte relevante, ierarhizarea acestora; 

 Descrierea calităţii vieţii în orașul Băicoi.  
- populaţia orașului Băicoi.  Au fost chestionate 40 de persoane, locuitori ai orașului Băicoi, 

urmărindu-se: 
 Ierarhizarea problemelor locale; 
 Formularea aşteptărilor faţă de activitatea administraţiei publice locale.  
 
6.1 ANGAJAŢII APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAŞULUI 
BĂICOI  

Grupul ţintă 
Angajaţi ai aparatului de specialitate al primarului orașului Băicoi, funcţionari publici şi 

personal contractual, grup cu următoarele caracteristici majore: 
 

Figura 28 – Distribuţia pe sexe a grupului investigat

 

 
12 S-a pornit de la premiza ca acestia sunt cunoscatori ai proceselor de dezvoltare locala, fiind implicati direct in 

acest proces si pot formula mult mai in cunostinta de cauza prioritatile locale 

barbati
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Distribuţia pe sexe a grupului investigat este una nefirească pentru instituţiile publice locale 
din România (unde ponderea este de 73% femei şi 27% bărbaţi). Au foste chestionate 11 de 
persoane, angajaţi ai aparatului de specialitate al primarului orașului Băicoi (3 de sex masculin şi 
8 de sex feminin). 

 
Figura 29 – Distribuţia pe vârstă grupului investigat 

 
 În ceea ce privește vârsta grupului investigat, se constată o suprapopulare a 

intervalului peste 50 de ani 73%, ceea ce poate fi benefic din perspective experinţei de muncă și a 
cunoștinţelor dobândite, dar este o categorie cu o ostilitate medie faţă de procesele de schimbare. 
În ceea ce priveşte vârsta, există un dezechilibru între grupul cu vârstă peste 50 de ani (73%) şi cel 
cu vârstă până în 30 de ani (nici o persoană în grupul celor investigate). Un dezavantaj major îl 
reprezintă lipsa persoanelor tinere (până în 30 de ani), cu deschidere mai mare către utilizarea 
noilor tehnologii în procesul de simplificare şi debirocratizare a administraţiei. 

 
Tabel 20-  Vârstă grupului investigat 

Categorie 18-30 30-50 Peste 50 
Nr. persoane 0 8 3 
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Figura 30 – Nivelul de studii al grupului investigat 

 
Din perspective studiilor, se constată că există un procent ridicat de angajaţi cu studii 

sueprioare 95%, peste media naţională din instituţiile publice locale. Studiile sunt în inginerie şi 
drept. Acest aspect constituie un avantaj pentru instituţie şi cetăţeni.  

 
Tabel 21-  Nivelul de studii 

Nivel studii liceu școala post-
liceală 

studii 
universitare 

studii 
postuniversitare 

Nr. persoane 0 0 7 4 
 
În ceea ce priveşte atitudinea faţă de serviciile oferite de instituţie, în general angajaţii se 

declară multumiţi (60%) şi foarte multumiţi (30%), 10% dintre respondenţi au declarant ca sunt 
foarte nemulţumiţi ca răspuns la această întrebare. 
 

Figura 31 – Atitudinea faţă de serviciile furnizate de instituţie 
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 Deşi se declară în general multumiţi faţă de serviciile furnizate, angajaţii apreciază că sunt 
necesare ajustări, adaptări la noile realităţi (50%), în mod deosebit în zona procesului de 
digitalizare a serviciilor publice.  
 

 
Figura 32 Schimbări necesare în instituție 

 
 
Perspectiva personală 2025 
 Angajaţii chestionaţi se declară în general multumiţi faţă de actualul loc de muncă, dovadă 
fiind dorinţa acestora de a rămâne în aceeaşi instituţie şi peste 5 ani, majoritatea semnificativă 
chiar pe poziţia actuală. 

 
 

Figura 33 – Atitudinea faţă de serviciile furnizate de instituţie 
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Date despre orașul Băicoi 
Tabel 22 - Factori de motivare pentru angajaţi 

 In mare 
măsură 

Destul de 
mult 

Moderat Nesemnificativ Deloc 

a. salarizarea 5 5 1   
b. condițiile de munca 4 5 2   

c. perspectiva unei 
cariere de succes 

6 4 1 
  

d. recunoașterea muncii 
depuse de către șefii 

dumneavoastra 

8 2 1 
 

 

e. satisfacția de a face 
lucruri utile pentru 

comunitate 

3 6 1   

f. existența unei 
competiții în cadrul 
instituției pentru o 

activitate de calitate 

3 3 2 2  

g. comunicarea în cadrul 
echipei din care faceți 

parte 

3 3 2 2  

h. libertatea de a avea 
inițiative 

3 3 2 2  

i. altele 2 2 1 1 
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Figura 33 – Factori de motivare pentru angajaţi

 
 Din punct de vedere al motivaţei, principalele elemente sunt comunicarea în cadrul 
echipei, condiţiile de muncă sau salarizarea. Factori foarte importanţi din acest punct de vedere 
sunt şi satisfacția de a face lucruri utile pentru comunitate sau libertatea de a avea initiaţive. Pentru 
elementele prezentate mai sus, peste 80% dintre respondeţi au declarat că sunt destul de importante 
şi în mare măsură importante. 
 Conform datelor centralizate, în ultimii 3 ani, consiliul local al orașului Băicoi a pus 
accent pe cursurile de formare profesională, 8 din 11 de respondenţi au participat la astfel de 
programe specific domeniului de activitate.  
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Figura 34 – Cursuri formare profesională 

 
Angajaţii care au participat la programe de de perfecționare, au urmat teme precum: 

- Achizitii publice; 
- Administraţie publică; 
- Management; 
- Antreprenoriat. 
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Problemele oraşului în viziunea angajaţilor aparatului de specialitate al primarului 
Figura 35 – Problemele oraşului în viziunea angajaţilor primăriei 

 
Ierahizând problemele, constatăm că în viziunea celor intervievaţi, cele mai grave sunt 

următoarele: 
 Foarte grav Grav 
1 Alimentarea cu apă Locurile de muncă 
2 Locuri pentru petrecere a  timpului 

liber 
Disciplina în construcţii 

3       Protecţia mediului  Protecţia mediului 

0 2 4 6 8 10 12

Drumurile

Curățenia localității

Câinii vagabonzi

Alimentarea cu apă

Alimentarea cu gaz

Transportul în comun

Căldura în locuințe

Locuri de joacă pentru copii

Apa caldă în locuințe

Locuri pentru petrecere a  timpului liber

Locurile de muncă

Persoanele sărace

Școlile

Siguranța străzii

Disciplina în construcţii

Protecția mediului

Locuinţele

Relația dintre autorităţi şi cetăţeni

Iluminatul public

Organizarea şi funcţionarea pieţelor…

Expunerea firmelor şi a reclamelor publicitare

Spitalele

Nu stiu/ Nu raspund Foarte putin grava Putin grava Grava Foarte grava



Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Băicoi, jud. Prahova 
84 

4 Locurile de muncă Locuri pentru petrecere a  timpului liber 
Aşadar, ordinea de prioritate a gravităţii problemelor este următoarea: 

1.       Locurile de muncă 
2.       Alimentarea cu apă 
3.       Protecţia mediului 
4.       Câinii vagabonzi  
5.       Locuri pentru petrecere a  timpului liber 

 
Nu reprezintă probleme:  
- curățenia localității 
- relaţia administraţie-cetăţeni 
- iluminatul public 
- şcolile (reabilitate) 

      - căldura în locuinţe 
      - lucrile de joacă 
      - alimentarea cu gaz 
 
 La întrebarea privind locul de muncă, aspecte pozitive şi aspecte negative, răspunsurile 
sunt similare. Colectivul, interacţiunea cu cetăţeanul şi condiţiile de muncă reprezintă principalele 
aspecte pozitive. Aspectul negativ cel mai remarcat îl reprezintă lipsa de colaborare dintre 
compartimente. 

 
Tabel 23 – Aspecte pozitive/negative 

Nr. 
răspunsuri 

Imi plac următoarele : Nr. 
răspunsuri 

Nu îmi plac următoarele : 

9 Colectivul 
 

4 Lipsa de colaborare între 
compartimente 

7 Condiţiile de muncă 
 

Relaţia ierarhică  
Programul de lucru 2 Lipsa de punctualitate şi 

profesionalism  
Interacţiunea cu cetăţenii  Birocraţie 

3 Implicarea în diferite acţiuni/ 
proiecte 

5 Volumul mare de muncă 

 
Relaţia cu colegii/şefii  Fonduri insuficiente pentru 

investiţii 
 Seriozitatea  Lipsa digitalizării 
 Manifestarea liberă a ideilor   

 
 Principalele trei acţiuni necesare în domeniul educaţiei în orașul Băicoi, din perspeciva 
respondeţilor, sunt dotarea şcolilor din orașul Băicoi cu echipamente modern, comunicarea 
modernă între cadrele didactice şi elevi şi înfiinţarea de baze sportive. Printre acţiunile necesare 
mai amintim, combaterea abandonului şcolar, responsabilizarea personalului didactic. 
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Figura 36 – Acţiuni necesare în domeniul educaţiei în orașul Băicoi 

 
 
În domeniul infrastructurii, principalele trei acţiuni necesare în orașul Băicoi, din 

perspeciva respondeţilor, sunt lucrările de reabilitare la infrastructura rutieră din oraş (drumuri, 
trotuare, realizare pasaj suprateran DN), reţele edilitare rehabilitate şi înlocuirea reţelei de apă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 4

1

2 2 2

3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Actiuni necesare - educatie



Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Băicoi, jud. Prahova 
86 

Figura 37 – Acţiuni necesare în domeniul infrastructurii în orașul Băicoi 

 
 

Conform rezultatelor chestionarului aplicat la nivelul aparatului de specialitate al 
primarului orașului, în domeniul sănătăţii în orașul Băicoi, principalele trei acţiuni necesare, sunt 
lucrările de reabilitare/modernizare spital existent, angajarea de noi cadre medicale şi 
modernizarea cabinetelor/clinicilor medicale ale UAT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1

3

2 2

3

1 1 1 1 1 1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Actiuni necesare in domeniul infrastructurii



Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Băicoi, jud. Prahova 
87 

Figura 38 – Acţiuni necesare în domeniul sănătăţii în orașul Băicoi 

 
 

În domeniul asistenţei sociale în orașul Băicoi, principalele trei acţiuni necesare, conform 
rezultatelor chestionarului, sunt înfiinţarea unui centru pentru perosoane defavorizate, integrarea 
pe piaţa muncii a persoanelor fără loc de muncă şi combaterea abandonului şcolar. 
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Figura 39 – Acţiuni necesare în domeniul asistenţă socială în orașul Băicoi 

 
 

Din perspectiva respondenţilor, punctele tari ale orașului Băicoi, din perspectiva 
implementării cu succes a unei Strategii de Dezvoltare pentru perioada 2021 – 2027, sunt atragerea 
de fonduri nerambursabile, iluminatul public performant, forţă de muncă disponibilă şi poziţia 
geografica a oraşului. 
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Figura 40 – Puncte tari ale orașului Băicoi 

 
 

Din perspectiva respondenţilor, punctele slabe ale orașului Băicoi, din perspectiva 
implementării cu succes a unei Strategii de Dezvoltare pentru perioada 2021 – 2027, sunt lipsa 
sensurilor giratorii la intrare (DN1), reţele edilitare depăşite, lipsa de management performant în 
sistemul de colectare deşeuri. 
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Figura 41 – Puncte slabe orașul Băicoi 
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6.2 POPULAŢIA ORAŞULUI BĂICOI13 
 
 Grupul ţintă 
Au fost investigate 40 de persoane la nivel local. Sondajul a avut loc în luna noiembrie 2020. 

 
Figura 42 – Distribuţia pe sexe a grupului investigat 

 
 
Distribuţia pe sexe a grupului investigat este împărţită aproximativ în mod egal (54% femei 

şi 46% bărbaţi). Au fost chestionate 40 de persoane, persoane din orașul Băicoi (18 de sex masculin 
şi 21 de sex feminin). 

Figura 43 – Distribuţia pe vârstă grupului investigat 

 

 
13 Chestionar aplicat la nivelul populaţiei oraşului 
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 În ceea ce privește vârsta grupului investigat, se constată o suprapopulare a 
intervalului peste 50 de ani – 44%, ceea ce reprezintă o îmbătrânire a populaţiei orașului Băicoi, 
şi o categorie cu o ostilitate medie faţă de procesele de schimbare. În ceea ce priveşte vârsta există 
un dezechilibru între grupul cu vârstă peste 50 de ani (43%) şi cel cu vârstă până în 30 de ani 
(12%). Un dezavantaj major îl reprezintă procentul mic al persoanelor tinere (până în 30 de ani), 
populaţia aptă de muncă şi pregatită fiind în scădere. 

 
Tabel 24-  Vârstă grupului investigat 

Categorie 18-30 30-50 Peste 50 
Nr. persoane 5 17 17 

 
Figura 44 – Nivelul de studii al grupului investigat 

 
Din perspectiva studiilor, se constată că există un procent ridicat de persoane cu studii 

medii (8 clase -5, liceu -13, școală profesională -12). Următorul procentaj este reprezentat de 
studiile suprioare (studii universitare -5), un procent important dintre respondenţi au studii 
superioare (12%).  

 
Tabel 25-  Nivelul de studii 

Nivel 
studii 

liceu școala 
post-

liceală 

studii 
universitare 

8 clase şcoala 
profesionala 

Nr. 
persoane 

13 4 5 5 12 
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Figura 45 – Ocupaţia respondenţilor 

 
Din perspectiva ocupaţiei, se constată că există un procent ridicat de persoane, angajate în 

orașul Băicoi. 3% din populaţia chestiontă este fără loc de muncă. Un procent de 44% este 
reprezentat de muncitori, iar 15% sunt tehnicieni/funcţionari. 

 
Tabel 26-  Ocupaţia 

Ocupatia Nr. persoane 
Pensionar 5 

Elev/student 2 
Muncitor 17 

Personal cu studii superioare 0 
Casnică 5 

Maistru/funcționar/tehnician 6 
Șomer 1 
Zilier 2 

Agricultor cu gospodărie 
individuală 

1 
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Problemele orașului Băicoi în viziunea populaţiei 
Figura 46 – Problemele orașului Băicoi 

 
 

În opinia oamenilor intervievaţi, ordinea problemelor este următoarea: 
- persoanele sarace; 
- locurile de muncă; 
- lipsa locurilor pentru petrecerea timpului liber; 
- lipsa locurilor de joacă; 
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- modernizare şcoli, spitale/dispensare, infrastructura edilitară. 
 
Se observă similitudini cu răspunsurile date de angajaţii primăriei. În continuare există 

confirmarea acestor constatări: “Ce vă doriţi în orașul în care trăiți?”  
 

Figura 47 – Principalele aşteptări 

 
 
Prin suprapunerea ariilor investigate, concluzionăm ca principalele asteptări la nivelul orașului 

din sfera de responsabilitate a administraţiei locale, sunt legate de: 
-oferta de locuri de muncă  
-situaţia drumurilor 
-dotarea/modernizarea spitalului şi dispensarelor 
-dotarea/modernizarea şcolilor 
-spaţii de petrecere a timpului liber  

 
Principalele trei probleme idetificate la nivelul orașului Băicoi, din perspeciva 

respondeţilor, sunt lipsa locurilor de muncă, dotarea/modernizarea spitalului şi dispensarelor (lipsa 
de investiții) şi lipsa investiţilor în infrastructura edilitară. 
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Figura 48 – Principalele probleme în orașul Băicoi 

 
În domeniul educaţiei, principalele trei probleme idetificate la nivelul orașului Băicoi, din 

perspeciva respondeţilor, sunt lipsa investiţiilor în unităţile de învăţământ, lipsa cadrelor didactice 
pregătite, la nivelul orașul Băicoi şi lipsa burselor şcolare. 
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Figura 49 – Principalele probleme în domeniul educaţiei în orașul Băicoi 
 

 
În domeniul infrastructură, principalele trei probleme idetificate la nivelul orașului Băicoi, 

din perspeciva respondeţilor, sunt starea deplorabila a drumurilor. Un procent de aproximativ 60% 
din respondenţi au reclamat starea drumurilor, lipsa iluminatului stradal şi reabilitarea reţelei de 
canalizare la nivelul orașului Băicoi. 
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Figura 50 – Principalele probleme în domeniul infrastructură în orașului Băicoi 
 

 
În domeniul asistenţei sociale, principalele trei probleme idetificate la nivelul orașului 

Băicoi, din perspeciva respondeţilor, sunt lipsa ajutoarelor sociale, lipsa centrelor de rezidenţă 
pentru persoane vârstnice/ajutorarea persoanelor vârstnice şi lipsa locurior de muncă. 
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Figura 51 – Principalele probleme în domeniul asistenţă socială în orașului Băicoi 
 

 
 
Interacţiunea cu autorităţile locale 

Din perspectiva respondeţilor interacţiunea dintre autorităţile locale din orașul Băicoi şi 
cetăţeni este una foarte bună. 22% dintre respondeţi se declara mulţumiţi de serviciile prestate, iar 
50 % sunt foarte mulţumiţi. 

 
Figura 51 – Interacţiunea autorităţi-cetăţean(Q8) 
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 În ultimul an, 13 persoane dintre cele chestionate, au beneficiat de serviciile prestate de 
către compartimentele UAT orașul Băicoi, 22 nu au interacţionat cu administraţia locală. Restul 
persoanelor chestionate (5), nu au răspuns.  
 Compartimentele cu care au interacționat sunt cel de urbanism respectiv taxe şi impozite. 
Motivele interacţunii sunt: renovare locuinţă, reparaţii străzi, plata taxelor şi a impozitelor şi 
adeverinţă schimbare CI. 
 Atitudinea funcționarilor publici este apreciată de majoritatea respondenţilor. 3 dintre 
aceştia consideră că funcționarii publici sunt amabili (aproximativ 9%), iar 17 consideră că sunt 
foarte amabili. 
 

Figura 52 – Atitudinea funcționarilor publici (Q10) 

 
 

Principalele surse de informare cu privire la activitatea autorităților publice locale sunt: 
sediul primăriei, televiziunea, ziarul local sau internetul. 

Figura 53 – Surse de informare  

 
 

Aşteptările persoanelor chestionate de la autoritățile locale (primar+consiliu) ale orașului 
Băicoi sunt legate de atragerea investitorilor şi crearea locurilor de muncă, reabilitarea drumurilor 
şi construirea de locuri de petrecere a timpului liber. 
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Figura 54 – Aşteptările cetăţenilor de la autorităţile locale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Analiza SWOT 
Strategia de dezvoltare durabilă trebuie fundamentată pe o analiză relevantă a stării 

existente a comunităţii. Pentru a putea lua deciziile corecte, trebuie analizate optim cerinţele, 
constrângerile şi opţiunile de dezvoltare. Specificul analizei SWOT este că ea studiază 
concomitent caracteristicile interne sau endogene şi influenţele mediului extern sau exogen, ţinând 
cont atât de factorii pozitivi cât şi de cei negativi. 

În cadrul analizei SWOT se evaluează mai întâi specificul intern al entităţii pentru care se 
elaborează strategia, puncte forte şi puncte slabe. Apoi se analizează influenţele exterioare, efectele 
pozitive fiind considerate oportunităţi, iar cele negative, pericole.  

După o primă evaluare în cadrul diagnozei realizate în cadrul Părţii I se poate constata că 
deciziile sunt dificil de luat în primul rând pentru că nevoile sunt foarte diversificate şi o 
prioritizare trebuie să aibă la bază un suport ştiinţific de alocare. În principal, analiza situaţiei 
existente a furnizat o privire de ansamblu care conţine cele mai bune informaţii posibile care să 
ajute la înţelegerea forţelor, tendinţelor şi a cauzelor care pot să intervină la un moment dat. 

Această analiză a resurselor de care dispune comunitatea va releva punctele tari şi punctele 
slabe ale comunităţii şi mediului ei, oportunităţile de dezvoltare şi posibilele riscuri ce trebuie 
evitate. 

Punctele tari sunt acele valori sau competenţe distinctive cu caracteristici legate de 
localizarea orașului Băicoi, pe care aceasta le posedă la un nivel superior în comparaţie cu alte 
zone, ceea ce îi asigură un anumit avantaj. Altfel prezentate, punctele forte reprezintă acei factori 
care îi dau orașului Băicoi un avantaj competitiv şi îi conferă atractivitate. 

Punctele slabe sunt reprezentate de acei factori sau acele tendinţe care creează obstacole în 
calea dezvoltării economico-sociale şi pot lua forme sociale, financiare, de infrastructură sau 
legislative. 
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Oportunităţile reprezintă factori de mediu externi pozitivi pentru procesul de dezvoltare 
vizat, altfel spus şanse oferite de mediul extern a căror anticipare permite stabilirea strategiei în 
scopul exploatării profitabile a oportunităţilor apărute. Oportunităţi există, dar acestea trebuie 
identificate pentru a se stabili la timp strategia necesară fructificării lor. 

Ameninţările includ factorii din afara sistemului analizat care ar putea să pună strategia de 
dezvoltare într-o poziţiede risc. Aceştia sunt factori externi care nu pot fi controlaţi dar care pot fi 
anticipaţi şi permit elaborarea unor planuride urgenţă pentru prevenirea și rezolvarea acestor 
probleme. 

Utilitatea analizei SWOT constă în faptul că procesul decizional bazat pe această analiză 
trebuie să include următoarele elemente: 

• construieşte pe punctele tari; 
• elimină punctele slabe; 
• exploatează oportunităţile; 
• îndepărtează ameninţările. 

Puncte tari ale oraşului Băicoi: Puncte slabe: 
 

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

 Poziţionarea în  apropierea municipiului 
reşedinţă de judeţ şi de capitala ţării 

 Gradul ridicat de implicare socială 
 Creşterea gradului de rezidenţă  
 Existenţa unor asocieri pe bază de 

voluntariat cu activităţi socio-culturale şi 
educative 

 Gradul ridicat de omogenitate etnică  
 Starea şi dotarea unităţilor de învăţământ 

peste medie 
 Existenţa unor edificii cu valoare istorică 

arhitecturală 
 Cunoaşterea şi participarea activă a 

cetăţenilor la sărbătorile organizate la 
nivelul localităţii 

 Amplasamentul într-un cadru natural 
deosebit 

 Existenţa unor resurse naturale şi agricole 
importante 

 Fertilitatea ridicată a solurilor 
 Regimul termic moderat 
 Existenţa spaţiilor de sport şi educaţie fizică  
 Înfiinţarea spaţiilor verzi şi de  recreere 
 Existenţa reţelei de alimentare cu apă 
 Existenţa reţelei de energie electrică 100% 
 Existenţa reţelei de alimentare cu gaze 

naturale 

 Inexistenta formelor de marketing local; 
 Structura economică relativ învechită; 
 Iernile sunt relativ reci marcate uneori de 

viscole puternice; 
 Existenţa unui trafic greu care traversează în 

mod permanent localitatea 
 Existenţa unui fenomen de migraţie 

sezonieră a forţei de muncă în afara ţării 
 Probleme de sănătate a populaţiei cauzate de 

poluarea rezultată din activităţi industriale 
 Insuficienţa personalului medical 
 Lipsa unor servicii sociale pentru persoanele 

defavorizate 
 Lipsa unor programe de susţinere a 

performanţei 
 Cunoaşterea insuficientă la nivelul 

comunităţii a reprezentativi-tăţii culturale şi 
lipsa unor programe de popularizare la 
nivelul regiunii 

 Apariţia unor zone cu potenţial de risc prin 
surparea de maluri 

 Existenţa unor zone poluate istoric 
 Poluarea aerului şi a apelor de subteran de 

către activităţile industriale  
 Lipsa unei educaţii ecologice şi de protecţie 

a mediului la nivelul populaţiei 
 Lipsa spaţiilor verzi amenajate în toate 

cartierele 
 Lipsa reţelei de canalizare în toată localitatea 
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 Existenţa reţelei de canalizare 
 Existenţa infrastructurii rutiere 
 Existenţa unui mediu de afaceri dinamic 
 Existenţa unei platforme economice  

importante 
 Implicarea autorităţilor locale în asigurarea 

condiţiilor de viaţă decente 
 Existenţa în aparatul Primăriei a oamenilor 

bine pregătiţi şi în continuă perfecţionare 
 Implementarea sistemului de control intern 

managerial 
 Promovarea unui comportament decent şi 

apropiat de cetăţean al angajaţilor Primăriei  
 Asigurarea condiţiilor de siguranţă publică 

la nivelul comunităţii 
 Implicarea mare a comunităţii în luarea 

deciziilor la nivel local 
 

 
 

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

 Starea reţelei drumuri 
 Starea reţelei de iluminat public 
 Starea infrastructurii reţelei de alimentare cu 

apă 
 Situaţia spaţiilor fostului spital de hepatită 
 Afectarea mediului economic în ultimii ani, 

cauzată de reculul economic – criza la nivel 
global 

 Slaba remuneraţie a angajaţilor duce uneori  
la reducerea randamentului acestora 

 Necunoaşterea sau insuficienta cunoaştere a 
angajaţilor referitoare la strategiile pe termen 
lung ale administraţiei locale 

 Lipsa încurajării şi recompensării angajaţilor 
 Insuficienţa salariaţilor în anumite 

compartimente 
 Schimbarea legislaţiei într-un ritm accelerat 
 Lipsa locurilor de munca; 
 Implicarea într-o mică măsură a tinerilor la 

viaţa culturală şi sportivă;  
 Lipsa unor programe de educare/informare a 

populaţiei privind teme sociale(violenţa, 
consumul de alcool, de droguri); 

 Activităţi extraşcolare slab dezvoltate;  
 Slaba conştientizare a populaţiei şi a 

agenţilor economici în problematica 
protecţiei mediului. 

 
 

Oportunități: 
 

Amenințări: 
 

 Integrarea în Uniunea Europeană care a 
determinat creșterea gradului de 
descentralizare. 

 Integrarea în strategiile de dezvoltare ale 
judetului 

 Potenţial mare de dezvoltare a sectorului 
zootehnic si agricol 

 Posibilitatea practicării agriculturii 
ecologice 

 Asocierea între fermieri pentru cresterea 
profitabilităţii în agricultură 

 Existenţa resurselor nerambursabile din 
fondurile structurale; 

 Resurse bugetare reduse față de nevoia de 
investiții în infrastructură; 

 Legislatia instabila, incoerenta; 
 Extinderea Uniunii Europene va duce la 

cresterea competiţiei pentru produsele 
agricole, putând defavoriza unele sectoare 
tradiţionale, în prezent competitive;  

 Apariţia de probleme sociale generate de 
lipsa locurilor de munca; 

 Menţinerea unui aspect dezagreabil a 
oraşului, datorită unei infrastructuri de 
transport necorespunzătoare (străzi 
secundare, parcări); 
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 Premisele dezvoltarii unui parteneriat 
public-privat; 

 Creşterea cererii de servicii destinate 
persoanelor şi firmelor etc.; 

 Creşterea numărului de investiţii străine care 
pot determina o creştere a competitivităţii  

 Asfaltarea străzilor adiacente; 
 Dezvoltarea infrastructurii(extindere sistem 

canalizare) 
 Accesarea unor linii de finanţare pe 

componenta de protecţie a mediului - 
gestionarea deşeurilor reciclabile; 

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

 Construirea unui bloc de locuinţe pentru 
tineri 

 Derularea de programe educaţionale pe teme 
de sănătate, prevenire în şcoli şi nu numai 

 Identificarea unor surse de încurajare a 
dezvoltării personale 

 Încheierea de parteneriate cu instituţii de 
stat sau private pentru organizarea de 
programe de perfecţionare, reconversie, 
formare profesională pentru şomeri 

 Derularea unor programe de susţinere a 
performanţei şcolare: sistem de burse, 
recompense etc. 

 Construirea unei săli de sport la şcoală 
Lilieşti 

 Construirea unei grăiniţe cu program  
 Construire after school Lilieşti 
 Construirea unui centru cultural 
 Înfinţare campus şcolar pe lângă liceu 
 Proiect de reabilitare urbană: a spaţiilor de 

joacă, parcări, rampe de gunoi  
 Amenajarea de spaţii de recreere şi 

agrement  
 Dotarea instituţiilor de utilitate publică cu 

panouri fotovoltaice pentru economisirea 
energiei şi diminuarea cheltuielilor 

 Construirea unor terenuri de minifotbal / 
tenis 

 Preluare şi amenajare ştrand Petrom 

 Instabilitatea legislativă; 
 Continuarea procedurilor birocratice, 

complexe şi cu durată mare în timp, pentru 
obţinerea de finanţări nerambursabile sau 
rambursabile; 

 Lipsa unei coordonări de atragere a 
investiţiilor străine; 

 Înstrăinarea terenurilor agricole şi a 
produselor rezultate; 

 Mentalitate tradiţionalistă; 
 Participare civică scăzută; 
 Dezinteresul tinerilor faţă de procesul 

educativ; 
 Lipsa de educaţie sanitară; 
 Atitudinea refractară a populaţiei faţă de 

propria stare de sănătate; 
 Incidenţa bolilor transmisibile şi a bolilor 

cronice; 
 Apariţia unui decalaj social între persoanele 

care îşi pot permite o asigurare medicală şi 
persoanele defavorizate; 

 Dificultăţi în susţinerea costurilor de 
investiţie a proiectelor majore în domeniul 
infrastructurii; 

 Orice formă de poluare poate avea consecinţe 
economice semnificative asupra activităţii 
din zonă; 

 Creşterea necontrolată a traficului 
vehiculelor cu consecinţe adverse asupra 
emisiilor în aer; 

 Extinderea suprafeţelor construite în 
defavoarea spaţiilor verzi; 

 Creşterea economică poate avea ca rezultat 
creşterea presiunii asupra biodiversităţii; 

 Insuficiența resurselor financiare pentru 
contribuția proprie la proiectele finanțate 
prin Fonduri Structurale; 

 Prezența riscurilor naturale (inundații și 
seceta) care afectează culturile agricole. 
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 Amenajarea zonei Livede ca zonă de 
sporturi de iarnă 

 Amenajare rigole şi şanţuri de scurgere 
 Extinderea reţelei de canalizare 
 Planificarea de lucrări de întreţinere a 

drumurilor din localitate 
 Planificarea amenajării intersecţiilor 
 Posibilitatea montării de indicatoare rutiere 

în zonele cu potenţial de risc a circulaţiei 
 Amenajarea de şanţuri şi trotuare  
 Eficientizarea cheltuielilor cu iluminatul 

public prin dotarea cu lămpi economice 
 Construirea unor rezervoare de capacitate 

mare pentru stocarea de apă potabilă 
 Lucrări de modernizare a Spitalului 

orăşenesc 
 Extindere reţele utilitare în znele nou 

introduse în intravilan 
 Lucrări de reparaţii a drumurilor şi străzilor 
 Construire pasaj suprateran peste DN1  
 Demararea de proiecte de investiţii pentru 

dinamizarea mediului de afaceri 
 Program de promovare a oportunităţilor din 

mediul de afaceri local 
 Program de popularizare a facilităţilor 

pornirii unei afaceri (infrastructură, 
poziţionare, costuri) 

 Programe de susţinere a abilităţilor 
antreprenoriale, în parteneriat 

 Dotări specifice în vederea declarării ca 
staţiune balneo-climaterică a Băilor Valea 
Stelii 

 Adoptarea unor măsuri de motivare a 
funcţionarilor din cadrul Primăriei 

 Programe de consultare la nivelul fiecărui 
cartier privind măsurile necesare pentru 
rezolvarea problemelor comunităţii 

 Stabilirea unui grafic de lucru inter-
departamente pentru soluţionarea  cât mai 
eficientă a sarcinilor de serviciu 

  Popularizarea activităţii administraţiei 
locale în rândul comunităţii: site, publicare, 
afişare 
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Pe baza diagnosticului din analiza efectuată şi cu ajutorul analizei SWOT de mai sus, 
suntem în masura sa evidentiem obiectivele strategice de dezvoltare a orașului Băicoi. 
Identificarea direcţiilor de dezvoltare ale orașului Băicoi a avut la bază principiul dezvoltării 
locale omogene, înţelegând prin această dezvoltarea prin corelarea celor trei componente 
majore ale dezvoltării unei comunităţi, şi anume dezvoltarea economică, dezvoltarea socială şi 
gestionarea echilibrată a resurselor şi mediului natural, astfel încât realizarea fiecărui obiectiv 
strategic, aparţinând oricărei componente de dezvoltare, actuale sau viitoare, să aibă un impact 
pozitiv sau cel puţin să nu afecteze realizarea obiectivelor din celelalte componente majore ale 
dezvoltării. 
 
Viziunea de dezvoltare 
Până în anul 2027 orașului Băicoi va fi un model al dezvoltării durabile, o comunitate prosperă 

într-un mediu curat, cu dezvoltare economică interconectată și inovativă oferind oportunități de 
ocupare și servicii publice de calitate. 

 
Misiunea 
Orașul Băicoi va oferi locuitorilor săi o creştere a calităţii vieţii. 
 

OG: Obiectivul general de dezvoltare locală a orașului Băicoi pentru perioada 2021 – 2027 
este îmbunătățirea calității vieții cetățenilor printr-o dezoltare economică durabilă, cu 
impact redus asupra mediului și administrație performantă. 

Nr. crt.  Obiectiv strategic OSTR / obiectiv specific OS 
OSTR 1 Dezvoltarea infrastructurii publice edilitare și de transport urban la 

nivelul orașului Băicoi 

OS 1.1: Dezvoltarea și creșterea accesului la infrastructura de utilități publice 
edilitare 
OS 1.2: Dezvoltarea și creșterea accesului la infrastructura de transport urban 

OSTR 2 Dezvoltarea economică durabilă a orașului Băicoi, prin creșterea 
competitivității sectoriale prin modernizare tehnologică, inovare și 

digitalizare și colaborare între întreprinderile din zonă 
OS 2.1: Stimularea dezvoltării inteligente și durabile a întreprinderilor din 
localitate prin creșterea competitivității tehnologice și dezvoltarea ecosistemului 
antreprenorial local 
OS 2.2: Dezvoltarea turismului 

OSTR 3 Consolidarea rolului teritorial al orașului Băicoi de pol de dezvoltare 
pentru zona rurală adiacentă 

OS 3.1: Dezvoltarea mobilității inter-comunale durabile și conectivității rurale 
deservite pentru orașului Băicoi ca pol de dezvoltare 

OS 3.2: Sprijinirea parteneriatelor / colaborării cu zonele rurale adiacente în 
vederea asigurării aprovizionării populației urbane cu produse locale proaspete 
și valorificării produselor agricole locale – piețe de producători locali 
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OS 3.3: Consolidarea asocierilor actuale cu localitățile din zona adiacentă și 
crearea de asocieri noi pentru servicii sociale, de îngrijiri la domiciliu, servicii 
medicale, învățământ profesional, programe pentru tineri, susținere IMM-uri 

OSTR 4 Dezvoltarea incluzivă a capitalului uman, creșterea oportunităților de 
ocupare de calitate și îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii 

orașului Băicoi 

OS 4.1: Creșterea ratei de ocupare și oportunităților de ocupare de calitate pentru 
toți locuitorii orașului Băicoi 

OS 4.2: Îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin servicii de sănătate 
accesibile și performante, capabile să facă față mai bine provocărilor actuale 

OS 4.3: Creșterea gradului de bunăstare generală, inclusiv pentru grupurile 
sociale vulnerabile, printr-o rețea de servicii sociale bazate pe comunitate și pe 
parteneriate cu furnizorii de servicii sociale privați, organizații neguvernamentale 

OS 4.4: Creșterea nivelului de educație si formare profesională a populației 
orașului Băicoi odată cu creșterea ratei de participare la toate nivelele de 
învățământ și îmbunătățirea ofertei de formare 

OS 4.5: Îmbunătățirea promovării culturii și dezvoltării patrimoniului cultural 
OS 4.6: Dezvoltarea infrastructurii și oportunităților de agrement și petrecere a 
timpului liber 

OSTR 5 Atenuarea și adaptarea la efectele schimbărilor climatice și îmbunătățirea 
calității mediului în orașul Băicoi 

OS 5.1: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

OS 5.2: Adaptarea la schimbările climatice și situații de risc 

OS 5.3: Îmbunătățirea calității mediului în orașul Băicoi 
OSTR 6 Dezvoltarea capacității instituționale ale orașului Băicoi 

OS 6.1: Dezvoltare infrastructură necesară funcționării instituțiilor publice 

OS 6.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice 

OS 6.3: Dezvoltarea parteneriatelor cu alte entități publice și private 
OS 6.4: Implementare, monitorizare, revizuire și comunicare rezultate 
implementare strategie 

 
7. Economia locală -industrie, servicii, agricultura 
 
7.1 Activitatea economică 
  
 Stadiul de dezvoltare economico-socială a României poate fi caracterizat prin urmărirea 
indicatorilor macroeconomici care exprimă potențialul și nivelul economiei, structura acesteia, 
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eficiența folosirii factorilor de producție, gradul de competivitate internațională și nivelul de trai 
al populației. 
 Analiza situaţiei actuale evidenţiază faptul că economia României are un nivel de 
competitivitate mult sub media Uniunii Europene. Numărul firmelor inovative este de trei până la 
patru ori mai mic ca pondere în total firme, comparativ cu media Uniunii Europene, principalele 
decalaje constând în nivelul scăzut al implementării şi absenţa structurilor de susţinere a start-up-
urilor inovative. 
  
7.2 Industrie 
 Amplasat în apropierea unui mare centru industrial cum este municipiul Ploieşti şi pentru că 
beneficiază de importante resurse de petrol şi gaze, sare, păduri, terenuri agricole, oraşul a intrat 
de timpuriu în circuitul economic. 
 Poziţionarea sa în apropierea reşedinţei judeţului a avut însă şi repercusiuni asupra localităţii, 
care este atrasă în activitatea industrială a municipiului Ploieşti. 
Condiţiile naturale de relief, resursele naturale şi poziţionarea geografică au determinat funcţiunile 
economice ale oraşului. Principalele funcţiuni economice: 
- centru industrial 
- centru de producţie agricolă 
 Economia oraşului a fost dintotdeauna legată de utilizarea resurselor naturale, principalele 
ocupaţii find cultivarea pământului, creşterea animalelor, exploatarea şi prelucrarea lemnului, 
petrolului şi alte îndeletniciri meşteşugăreşti. 
Potenţialul industrial principal este extracţia ţiţeiului, activitate cu tradiţie, având o vechime de 
peste 100 de ani. Pe aproape întreg teritoriul, atât în intravilan, cât şi în extravilan, sunt sonde şi 
instalaţii, parcuri de rezervoare, compresoare, ateliere, sunt exploatate zăcăminte de ţiţei, astfel 
încât există numeroase puncte de exploatare, dar sunt şi multe sonde şi instalaţii abandonate. 
 La nivelul localităţii îşi desfăşoară activitatea un o serie de societăţi comerciale. Principalele 
unităţi economice din osaş sunt: OMV PETROL – FIELD Băicoi (exploatări petroliere), SC 
CAMEXIP SA (fabricare utilaj zehnologic), SC FEHS SA (echipamente hidraulice), SC 
LAZARIDIS MARMURI ŞI GRANIT SA (prelucrare şi comercializare piatră naturală), SC 
FORAJ SONDE (lucrări foraj, extracţie), Compania ENERGOPETROL (lucrări de montaj 
echipament tehnologic), SC DOLARIS SA (tâmplărie metalică, aluminiu şi pvc), SC DOBRE ŞI 
FIII (producţie şi comercializare de produse apicole), SC VIKING PROFILE (comercializare tablă 
Lindab), SC DEPACO (comercializare tablă şi produse conexe), SC DISTRIGAZ SUD, SC 
HIDRO, SC FLORICON, SC GOSPODĂRIE LOCALĂ, SC PETROM SERVICE, SC 
ELECTROCOM, SC GENERAL MEEL ELECTRIC, SC GEOROM 91 SRL, SC COUNTEX 
SRL, SC TEGA EXIM, SC NOVIS SRL, SC STAMI CONS SRL, SC PESCĂRUŞ SRL, SC 
PEGAMONT, SC ADeCRIS CONSTRUCT SRL, SC ONIT IMPEX SRL. 
Tot în domeniul industriei, la nivelul localităţii funcţionează agenţi economici de prestări servicii 
în diferite domenii, care duc la creşterea producţiei industriale şi a numărului de locuri de muncă. 
Turismul, ca ramură aducătoare de profit, este destul de slab dezvoltată la nivelul localităţii. Pot fi 
însă exploatate: 
- Biserica Sf. Împăraţi – interior picturi de Nicolae Grigorescu 
- Ruinele capelei prinţesei Trubeţcoi 
- Biserica Cioara – monument istoric 
- Valea Stelii Ţintea – ca staţiune balneo – climaterică. 
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Aceasta din urmă, poate fi punctul de plecare pentru o staţiune care să atragă turişti nu doar din 
zonă. Are în componenţa sa un lac cu ape sulfuroase, cu nămol sapropelic de o calitate dovedită, 
folosit încă din anul 1910 şi de unde, în anii 1950se realizau în medie 2800 de băi calde şi 1800 de 
băi reci în condiţii improvizate. 
Conţinutul mare în săruri al apei îi dă un caratcr de termostat, temperatura lacului variind cu +6-7 
grade faţă de mediul ambient. 
Efectul apelor sale clorosodice – iodurate îl recomandă pentru tratatrea afecţiunilor reumatismale 
şi post-traumatice, afecţiunilor sistemului nervos central şi periferic, afecţiunilor cardio-vasculare 
şi ginecologice. 
Sezonul durează în mod obişnuit între 1 mai şi 30 octombrie. 
La nivelul oraşului există doar capacităţile de cazere de la Motelul „Casa Românească”, de la 
ieşirea din oraş spre municipiul Câmpina. 
 
Conform datelor statistice, la nivelul anului 2019 datele economice arată conform tabelului: 

Tabel 27 - Datele economice la nivelul orașului Băicoi în anul 2019 
Tip Categorie Indicator Numar 

TUR101C - Structuri 
de primire turistică cu 
funcţiuni de cazare 
turistică 

Tipuri de structuri de 
primire turistica - 
Total 

Numar 3.00 

TUR101C - Structuri 
de primire turistică cu 
funcţiuni de cazare 
turistică 

Tipuri de structuri de 
primire turistica - 
Moteluri 

Numar 2.00 

TUR101C - Structuri 
de primire turistică cu 
funcţiuni de cazare 
turistică 

Tipuri de structuri de 
primire turistica - 
Pensiuni turistice 

Numar 1.00 

TUR102C - 
Capacitatea de cazare 
turistica existenta 

Tipuri de structuri de 
primire turistica - 
Total 

Locuri 89.00 

TUR102C - 
Capacitatea de cazare 
turistica existenta 

Tipuri de structuri de 
primire turistica - 
Moteluri 

Locuri 75.00 

TUR102C - 
Capacitatea de cazare 
turistica existenta 

Tipuri de structuri de 
primire turistica - 
Pensiuni turistice 

Locuri 14.00 

TUR104E - Sosiri ale 
turiştilor în structuri de 
primire turistică, pe 
tipuri de structuri 

Tipuri de structuri de 
primire turistica - 
Total 

Numar 
persoane 

2327.00 

TUR104E - Sosiri ale 
turiştilor în structuri de 
primire turistică, pe 
tipuri de structuri 

Tipuri de structuri de 
primire turistica - 
Moteluri 

Numar 
persoane 

2136.00 



Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Băicoi, jud. Prahova 
110 

TUR104E - Sosiri ale 
turiştilor în structuri de 
primire turistică, pe 
tipuri de structuri 

Tipuri de structuri de 
primire turistica - 
Pensiuni turistice 

Numar 
persoane 

191.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
01 - Agricultură, 
vânătoare şi servicii 
anexe 

Numar 
intreprinderi 

10.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

Numar 
intreprinderi 

1.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
06 - Extracţia 
petrolului brut şi a 
gazelor naturale 

Numar 
intreprinderi 

1.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
09 - Activităţi de 
servicii anexe 
extracţiei 

Numar 
intreprinderi 

6.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

Numar 
intreprinderi 

13.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
13 - Fabricarea 
produselor textile 

Numar 
intreprinderi 

2.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

Numar 
intreprinderi 

5.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
16 - Prelucrarea 
lemnului, fabricarea  
produselor din lemn şi 
plută, cu excepţia 
mobilei; fabricarea 
articolelor din paie şi 
din alte materiale 
vegetale împletite 

Numar 
intreprinderi 

2.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
17 - Fabricarea hârtiei 
şi a produselor din 
hârtie 

Numar 
intreprinderi 

3.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
20 - Fabricarea 
substanţelor şi a 
produselor chimice 

Numar 
intreprinderi 

2.00 
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REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din cauciuc 
şi mase plastice 

Numar 
intreprinderi 

5.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

Numar 
intreprinderi 

3.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

Numar 
intreprinderi 

8.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor electronice 
şi optice 

Numar 
intreprinderi 

1.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
28 - Fabricarea de 
maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

Numar 
intreprinderi 

2.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
31 - Fabricarea de 
mobilă  

Numar 
intreprinderi 

2.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

Numar 
intreprinderi 

3.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

Numar 
intreprinderi 

2.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
35 - Producţia şi 
furnizarea de energie 
electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

Numar 
intreprinderi 

4.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
37 - Colectarea şi 
epurarea apelor uzate 

Numar 
intreprinderi 

1.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 

Numar 
intreprinderi 

5.00 
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tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

Numar 
intreprinderi 

20.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
42 - Lucrări de geniu 
civil 

Numar 
intreprinderi 

2.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

Numar 
intreprinderi 

23.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

Numar 
intreprinderi 

22.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

Numar 
intreprinderi 

49.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

Numar 
intreprinderi 

91.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi transporturi 
prin conducte 

Numar 
intreprinderi 

64.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
52 - Depozitare şi 
activităţi auxiliare 
pentru transporturi 

Numar 
intreprinderi 

3.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
55 - Hoteluri şi alte 
facilităţi de cazare 

Numar 
intreprinderi 

1.00 
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REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

Numar 
intreprinderi 

19.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
61 - Telecomunicaţii 

Numar 
intreprinderi 

4.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

Numar 
intreprinderi 

10.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
63 - Activităţi de 
servicii informatice 

Numar 
intreprinderi 

1.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

Numar 
intreprinderi 

1.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
66 - Activităţi 
auxiliare pentru  
intermedieri 
financiare, activităţi 
de asigurare şi fonduri 
de pensii 

Numar 
intreprinderi 

5.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

Numar 
intreprinderi 

10.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

Numar 
intreprinderi 

5.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

Numar 
intreprinderi 

10.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi de 

Numar 
intreprinderi 

10.00 
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testări şi analiză 
tehnică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
73 - Publicitate şi 
activităţi de studiere a 
pieţei 

Numar 
intreprinderi 

4.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
74 - Alte activităţi 
profesionale, 
stiinţifice şi tehnice 

Numar 
intreprinderi 

5.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
75 - Activităţi 
veterinare 

Numar 
intreprinderi 

3.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
78 - Activităţi de 
servicii privind forţa 
de muncă 

Numar 
intreprinderi 

1.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
79 - Activităţi ale 
agenţiilor turistice şi a 
tur-operatorilor; alte 
servicii de rezervare şi 
asistenţă turistică 

Numar 
intreprinderi 

2.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
80 - Activităţi de 
investigaţii şi protecţie 

Numar 
intreprinderi 

2.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

Numar 
intreprinderi 

4.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

Numar 
intreprinderi 

3.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
85 - Învăţământ 

Numar 
intreprinderi 

6.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la sănătatea 
umană 

Numar 
intreprinderi 

6.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
90 - Activităţi de 

Numar 
intreprinderi 

3.00 
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creaţie şi interpretare 
artistică 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
93 - Activităţi spotive, 
recreative şi 
distractive 

Numar 
intreprinderi 

4.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
95 - Reparaţii de 
calculatoare, de 
articole personale şi 
de uz gospodăresc 

Numar 
intreprinderi 

2.00 

REGIS - Numărul 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

Numar 
intreprinderi 

2.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
01 - Agricultură, 
vânătoare şi servicii 
anexe 

Lei 30020908.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

Lei 2411781.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
06 - Extracţia 
petrolului brut şi a 
gazelor naturale 

Lei 35600.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
09 - Activităţi de 
servicii anexe 
extracţiei 

Lei 110650.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

Lei 123101439.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
13 - Fabricarea 
produselor textile 

Lei 48637.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

Lei 3834224.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
16 - Prelucrarea 
lemnului, fabricarea  
produselor din lemn şi 
plută, cu excepţia 
mobilei; fabricarea 
articolelor din paie şi 

Lei 337832.00 
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din alte materiale 
vegetale împletite 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
17 - Fabricarea hârtiei 
şi a produselor din 
hârtie 

Lei 12323317.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
20 - Fabricarea 
substanţelor şi a 
produselor chimice 

Lei 83894581.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din cauciuc 
şi mase plastice 

Lei 5281872.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

Lei 640526.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

Lei 241600999.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor electronice 
şi optice 

Lei 35.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
28 - Fabricarea de 
maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

Lei 3122916.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
31 - Fabricarea de 
mobilă  

Lei 393059.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
32 - Alte activităţi 
industriale n.c.a. 

Lei 7735641.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

Lei 5754137.00 
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REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
35 - Producţia şi 
furnizarea de energie 
electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

Lei 507262.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
37 - Colectarea şi 
epurarea apelor uzate 

Lei 479735.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

Lei 7831719.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

Lei 19979812.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
42 - Lucrări de geniu 
civil 

Lei 27171440.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

Lei 42270281.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

Lei 7786360.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

Lei 121265439.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

Lei 127127177.00 



Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Băicoi, jud. Prahova 
118 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi transporturi 
prin conducte 

Lei 94086309.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
52 - Depozitare şi 
activităţi auxiliare 
pentru transporturi 

Lei 169714.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
55 - Hoteluri şi alte 
facilităţi de cazare 

Lei 44000.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

Lei 18489916.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
61 - Telecomunicaţii 

Lei 826477.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

Lei 1971846.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
63 - Activităţi de 
servicii informatice 

Lei 268059.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
64 - Intermedieri 
financiare, cu excepţia 
activităţilor de 
asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

Lei 7901.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
66 - Activităţi 
auxiliare pentru  
intermedieri 
financiare, activităţi 
de asigurare şi fonduri 
de pensii 

Lei 115838.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

Lei 1861909.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

Lei 545710.00 
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REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

Lei 1334109.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi de 
testări şi analiză 
tehnică 

Lei 1036897.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
73 - Publicitate şi 
activităţi de studiere a 
pieţei 

Lei 1345531.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
74 - Alte activităţi 
profesionale, 
stiinţifice şi tehnice 

Lei 1152734.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
75 - Activităţi 
veterinare 

Lei 626763.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
78 - Activităţi de 
servicii privind forţa 
de muncă 

Lei 923619.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
79 - Activităţi ale 
agenţiilor turistice şi a 
tur-operatorilor; alte 
servicii de rezervare şi 
asistenţă turistică 

Lei 1948804.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
80 - Activităţi de 
investigaţii şi protecţie 

Lei 572664.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
81 - Activităţi de 
peisagistică şi servicii 
pentru clădiri 

Lei 665881.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 

Lei 148067.00 
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suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
85 - Învăţământ 

Lei 610527.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la sănătatea 
umană 

Lei 344330.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
90 - Activităţi de 
creaţie şi interpretare 
artistică 

Lei 235808.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
93 - Activităţi spotive, 
recreative şi 
distractive 

Lei 853504.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
95 - Reparaţii de 
calculatoare, de 
articole personale şi 
de uz gospodăresc 

Lei 142275.00 

REGIS - Cifra de 
afaceri a 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

Lei 264292.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
01 - Agricultură, 
vânătoare şi servicii 
anexe 

Numar 
intreprinderi 

1.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
09 - Activităţi de 
servicii anexe 
extracţiei 

Numar 
intreprinderi 

1.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
10 - Industria 
alimentară 

Numar 
intreprinderi 

2.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
22 - Fabricarea 
produselor din cauciuc 
şi mase plastice 

Numar 
intreprinderi 

1.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

Numar 
intreprinderi 

1.00 
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REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

Numar 
intreprinderi 

3.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
31 - Fabricarea de 
mobilă  

Numar 
intreprinderi 

1.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
35 - Producţia şi 
furnizarea de energie 
electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

Numar 
intreprinderi 

2.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
38 - Colectarea, 
tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi 
de recuperare a 
materialelor  
reciclabile 

Numar 
intreprinderi 

1.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

Numar 
intreprinderi 

1.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

Numar 
intreprinderi 

6.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
45 - Comerţ cu 
ridicata şi cu 
amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

Numar 
intreprinderi 

4.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

Numar 
intreprinderi 

2.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 

Numar 
intreprinderi 

9.00 
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excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi transporturi 
prin conducte 

Numar 
intreprinderi 

11.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
52 - Depozitare şi 
activităţi auxiliare 
pentru transporturi 

Numar 
intreprinderi 

1.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

Numar 
intreprinderi 

4.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

Numar 
intreprinderi 

2.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
66 - Activităţi 
auxiliare pentru  
intermedieri 
financiare, activităţi 
de asigurare şi fonduri 
de pensii 

Numar 
intreprinderi 

1.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

Numar 
intreprinderi 

1.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

Numar 
intreprinderi 

1.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

Numar 
intreprinderi 

1.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
71 - Activităţi de 
arhitectură şi 
inginerie; activităţi de 

Numar 
intreprinderi 

2.00 
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testări şi analiză 
tehnică 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
74 - Alte activităţi 
profesionale, 
stiinţifice şi tehnice 

Numar 
intreprinderi 

1.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
75 - Activităţi 
veterinare 

Numar 
intreprinderi 

1.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
79 - Activităţi ale 
agenţiilor turistice şi a 
tur-operatorilor; alte 
servicii de rezervare şi 
asistenţă turistică 

Numar 
intreprinderi 

1.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
82 - Activităţi de 
secretariat, servicii 
suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

Numar 
intreprinderi 

2.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
85 - Învăţământ 

Numar 
intreprinderi 

2.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
86 - Activităţi 
referitoare la sănătatea 
umană 

Numar 
intreprinderi 

1.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
90 - Activităţi de 
creaţie şi interpretare 
artistică 

Numar 
intreprinderi 

2.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
93 - Activităţi spotive, 
recreative şi 
distractive 

Numar 
intreprinderi 

4.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi nou create 

Nomenclator CAEN - 
95 - Reparaţii de 
calculatoare, de 
articole personale şi 
de uz gospodăresc 

Numar 
intreprinderi 

1.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
01 - Agricultură, 
vânătoare şi servicii 
anexe 

Numar 
intreprinderi 

3.00 
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REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
09 - Activităţi de 
servicii anexe 
extracţiei 

Numar 
intreprinderi 

1.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
14 - Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

Numar 
intreprinderi 

1.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
20 - Fabricarea 
substanţelor şi a 
produselor chimice 

Numar 
intreprinderi 

1.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi 
instalaţii 

Numar 
intreprinderi 

1.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
27 - Fabricarea 
echipamentelor 
electrice 

Numar 
intreprinderi 

1.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
31 - Fabricarea de 
mobilă  

Numar 
intreprinderi 

1.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
33 - Repararea, 
întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

Numar 
intreprinderi 

1.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
41 - Construcţii de 
clădiri 

Numar 
intreprinderi 

4.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
43 - Lucrări speciale 
de construcţii 

Numar 
intreprinderi 

1.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
46 - Comerţ cu 
ridicata cu excepţia 
comerţului cu 
autovehicule şi 
motociclete 

Numar 
intreprinderi 

5.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu 

Numar 
intreprinderi 

9.00 
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excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
49 - Transporturi 
terestre şi transporturi 
prin conducte 

Numar 
intreprinderi 

6.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
56 - Restaurante şi 
alte activităţi de 
servicii de alimentaţie 

Numar 
intreprinderi 

4.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
58 - Activităţi de 
editare 

Numar 
intreprinderi 

1.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
62 - Activităţi de 
servicii în tehnologia 
informaţiei 

Numar 
intreprinderi 

2.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
63 - Activităţi de 
servicii informatice 

Numar 
intreprinderi 

1.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
68 - Tranzacţii 
imobiliare 

Numar 
intreprinderi 

1.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
73 - Publicitate şi 
activităţi de studiere a 
pieţei 

Numar 
intreprinderi 

1.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
74 - Alte activităţi 
profesionale, 
stiinţifice şi tehnice 

Numar 
intreprinderi 

1.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
79 - Activităţi ale 
agenţiilor turistice şi a 
tur-operatorilor; alte 
servicii de rezervare şi 
asistenţă turistică 

Numar 
intreprinderi 

1.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
80 - Activităţi de 
investigaţii şi protecţie 

Numar 
intreprinderi 

1.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
85 - Învăţământ 

Numar 
intreprinderi 

2.00 
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REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
93 - Activităţi spotive, 
recreative şi 
distractive 

Numar 
intreprinderi 

1.00 

REGIS - Numărul de 
întreprinderi închise 
(decedate) 

Nomenclator CAEN - 
96 - Alte activităţi de 
servicii 

Numar 
intreprinderi 

2.00 

Sursa: INS 
7.3 Agricultura 
 Activităţile aferente sectorului agricol sunt dependente de fondul funciar disponibil. 
 Producția agricolă, atât cea totală cât și cea medie, a scăzut în ultima perioada în cazul 
majorității culturilor. Aceasta evoluție descendentă este în corelație cu diminuarea suprafețelor 
cultivate efectiv din aceeași perioadă fapt ce sugerează că multe dintre suprafețe au rămas 
necultivate sau au o alta destinație. 
 
 Suprafața fondului funciar după modul de folosință, în oraşul Băicoi, se prezinta astfel: 

Tabel 28 - Suprafața fondului funciar după modul de folosință, în oraşul Băicoi 
Modul de folosință 

pentru suprafața agricolă 
2019 

Extravilan (ha) 4218,98 
Suprafaţa arabilă (ha) 3386,07 

Suprafaţa pomicolă şi viticolă 
(ha) 

919 

Păşuni (ha) 513 
Fâneţe (ha) 109 

Sursa: fişa de date a oraşului 
Tabel 29 – Preţul mediu culturi dominante (KG) 

Tipuri de culturi dominante 
(ha) 

2018 lei/kg 2019 lei/kg 

Grâu 0.76 0.80  
Porumb 0.76 0.80 
Cartofi 0.76 0.80 

Floarea soarelui 0.76 0.80 
Orez 0.76 0.80 
Altele 0.76 0.80 

Sursa: INS 
 
 
7.4 Silvicultura 
 În Județul Prahova, fondul forestier național ocupă o suprafață mai mare de 145000 ha. 
Din această suprafață, aprox. 63% se află în proprietatea statului și 37% se află în proprietate 
privată.  
Din datele statistice publicate de către Direcția de Statistică Prahova, se observă menținerea 
constantă a suprafeței fondului forestier și o creștere cu 100 ha a suprafețelor împădurite.  
Din punctul de vedere al speciilor de arbori, aproximativ 22% din suprafața împădurită este 
împădurită cu rășinoase. 
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Tabel 30 - Categorii de teren şi specii de păduri, după suprafața ocupată 
Categorii de teren şi 

specii de păduri U.M 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Suprafaţa fondului 
forestier - total 

mii 
ha 146,5 146,5 146,5 146,5 146,6 146,5 

                

Suprafaţa pădurilor 
mii 
ha 144,1 144,1 144,2 144,2 144,3 144,2 

- Răşinoase 
mii 
ha 32,2 32,2 32,7 32,6 32,7 32,6 

- Foioase 
mii 
ha 111,9 111,9 111,5 111,6 111,6 111,6 

                
Volumul de masă 
lemnoasă pusă în circuitul 
economic 

mii 
mc 469,2 439,3 395,5 416,6 417,6 414,9 

Cu privire la volumul de masă lemnoasă recoltat, acesta variază între 395.5 mii mc (în anul 
2014) și 469.2 mii mc de lemn (în anul 2012).  
Referitor la fondul de vânătoare, acesta include: ursul brun (poate fi vânat numai cu aprobarea 
autorităților), cerbul comun, capra neagră, mistrețul, căpriorul, iepurele, fazanul, potârnichea, 
vulpea.  
 Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Prahova are 852 de membri vânători 
și 654 de membrii pescari. 
Suprafața totală a pădurilor, la nivelul oraşului Băicoi este de 921, 19 ha. 
 
7.5 Comerțul şi serviciile 
 Oferta de servicii este dominată de: alimentație publică, activități de transporturi, servicii de 
sănătate. Din punct de vedere al serviciilor necesare pentru desfășurarea de activități economice 
exista şi filiale ale societăților bancare, exemplu BCR, BRD, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, 
CEC. 
 
7.6 Analiza SWOT 

Puncte tari ale oraşului Băicoi pentru 
domeniul economie 

Puncte slabe: 
 

 Existenţa forței de muncă, în special tineri 
și femei disponibili să dezvolte activități 
economice și nonagricole 

 Existenţa unor materii prime și resurse 
naturale ce pot fi valorificate prin crearea 
valorii adăugate 

 Potențial agricol ridicat, înspecial în 
domeniul culturilor cerealelor 

 Forţă de munca importantă în agricultură 
 Autorităţi locale deschise 
 Suprafaţă agricolă importantă 

 Slaba capitalizare a întreprinderilor, în 
 special a IMM-urilor, număr foarte mic de 

IMM-uri cu activitate de producție. 
 Nivel scăzut de instruire a populației 
 Locuri de muncă insuficiente 
 Îmbătrânirea populației 
 Afectarea mediului economic în ultimii 

ani, cauzată de reculul economic  
 Criza la nivel global 
 Lipsa unor contacte directe cu marii 

comercianţi 
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 Existenţa unui mediu de afaceri dinamic 
 Existenţa unei platforme economice  

importante 

 Acces limitat la specialisti, informaţii şi 
consultanta în domeniu 

Oportunități: Amenințări: 
 Existenţa resurselor nerambursabile din 

fondurile structurale pentru mediul 
economic privat 

 Integrarea în strategiile de dezvoltare ale 
judeţului 

 Dezvoltarea relațiilor comerciale cu 
orașele importante aflate în apropiere 

 Dezvoltarea mediului de afaceri local și a 
prin accesarea programelor cu finanțare 
nerambursabilă 

 Creșterea numărului de investitori ca 
urmare a promovării de noi parcuri 
industriale și infrastructuri de afaceri 

 Dezvoltarea infrastructurii de transport și 
tehnico-edilitare ca suport pentru 
dezvoltarea economica 

 Încurajarea activității societății civile, a 
parteneriatelor publice sau/și private 
pentru realizarea de proiecte commune 

 Demararea de proiecte de investiţii pentru 
dinamizarea mediului de afaceri 

 Program de promovare a oportunităţilor 
din mediul de afaceri local 

 Program de popularizare a facilităţilor 
pornirii unei afaceri (infrastructură, 
poziţionare, costuri) 

 Programe de susţinere a abilităţilor 
antreprenoriale, în parteneriat 

 Dotări specifice în vederea declarării ca 
staţiune balneo-climaterică a Băilor Valea 
Stelii 
 

 Slaba informare a mediului economic 
privat cu privire la normele europene 

 Sprijin redus din partea altor autorităţi 
publice 

 Existenţa unui cadru instituţional şi 
legislativ destul de stufos; 

 Eroziunea și degradarea calității solurilor 
ce conduce la scăderea randamentului; 

 Fiscalitate ridicată. 
 Insuficienta susținere a sectorului 

IMM (lipsa facilităților). 
 Incapacitatea de a face fată competiției 

cu localități din zonă sau din regiune în 
privința atragerii de investiții și dezvoltării 
economice. 

 Lipsa de coeziune a măsurilor de 
dezvoltare economică și socială pe fondul 
accentuării lipsei de încredere a populației 
în redresarea economică a țării 

 Cadru legislativ instabil și insuficiența 
cunoașterii acestuia în rândul populației; 

 Migraţia tinerilor către zone care oferă 
condiţii superioare 

 Schimbarea legislaţiei 
 Scăderea numărului de locuri de muncă 

disponibile acum în sectorul de mică 
industrie 

 Repoziţiona-rea pe piaţa economică a unor 
societăţi care astăzi aduc beneficii 
bugetului local 

 
 

 
7.7 Obiective pentru domeniul economie  

 
Obiectivul general al oraşului Băicoi, jud. Prahova în domeniul economiei este: 

Dezvoltarea economică durabilă a oraşului Băicoi, prin creșterea competitivității sectoriale 
prin modernizare tehnologică, inovare și digitalizare și colaborare între întreprinderile din 
zonă. 

 
Obiectivele specifice sunt: 

1.Realizarea unor structuri care să contribuie la relansarea producţiei agricole, prin: 
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 Atragerea şi stimularea producătorilor agricoli pentru a se organiza în sisteme de cooperare 
şi asociere în scopul aplicării unor tehnologii moderne; 

 Dezvoltarea activităţii de consultanţă agricolă care să aibă în sarcină rezolvarea operativă 
a tuturor problemelor agricole:  

ꞏ sistematizarea şi organizarea teritoriului, definitivarea reformei funciare, evidenţa 
terenurilor agricole; 

ꞏ mecanizarea agriculturii şi aplicarea tehnologiilor adecvate; 
ꞏ îmbunătăţirea activităţilor specifice creşterii animalelor (servicii sanitar-veterinare, 

baze furajere etc.); 
ꞏ servicii pentru achiziţionarea şi valorificarea produselor agricole vegetale şi 

animale; 
2. Integrarea producţiei agricole cu industria alimentară, reţeaua de depozitare, transport; 

dezvoltarea agenţilor economici pentru prestări de servicii în agricultură.   
3. Stimularea dezvoltării inteligente și durabile a întreprinderilor din localitate prin 

creșterea competitivității tehnologice și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial local 
 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor din zonă – a capacităților tehnice, industriale 

și organizaționale pentru dezvoltarea de produse și servicii inclusiv economie circulară și 
internaționalizare; 

 Dezvoltarea Ecosistemului antreprenorial de inovare din oraşul Băicoi prin clustere și rețelele 
de afaceri în domeniile de specializare inteligentă ale regiunii, inclusiv pentru dezvoltarea 
colaborării interregionale, internaționale și intersectoriale; 

4. Dezvoltarea turismului 
 Creșterea capacității de cazare și organizare de evenimente de afaceri pentru a răspunde 

nevoilor întreprinderilor din zonă 
 Conceperea și punerea în valoare a unor circuite tematice cu amenajarea și marcarea 

corespunzătoare a traseelor. 
 

7.8 Fişe de proiect 
Fişa 1 
Domeniu 
Economie 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Sprijin pentru producătorii agricoli 

Cadrul general Există posibilitatea eficientizării 
activităţilor agricole prin asociere şi 
cooperare 

Grup ţintǎ Fermierii locali 
Obiective Atragerea şi stimularea producătorilor 

agricoli pentru a se organiza în sisteme de 
cooperare şi asociere în scopul aplicării unor 
tehnologii moderne 

Motivaţia proiectului Propiretate divizata, exploatatii mici, 
agricultura de subzistenta 

Modul de implementare a proiectului Instituţionalizarea a două întalniri pe an 
între autorităţile publice (primărie, 
prefectură, consiliul judeţean, Ministerul 
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Agriculturii), agenţi economici specializaţi, 
institute de educaţie şi cercetare în domeniul 
agricol şi fermierii locali în vederea 
promovării acţiunilor agricole moderne 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local 

Termen de realizare Operaţional în 12 luni 
Indicatori 2 intalniri pe an, participarea a cel putin 

5 instituţii, cel puţin 2 agenti economici, cel 
puţin 5 fermieri locali 

În 2024 –existenţa a cel puţin două noi 
asociaţii ale fermierilor 

 
Fişa 2 
Domeniu 
Economie 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Consiliere şi consultanţă pentru 

fermieri prin extinderea activităţii de 
informare, consiliere şi consultanţă 

Cadrul general Nu există o formă coerentă de informare 
pentru fermierii locali 

Grup ţintǎ Fermierii locali 
Obiective Dezvoltarea activităţii de consultanţă 

agricolă care să aibă în sarcină rezolvarea 
operativă a tuturor problemelor agricole 

Motivaţia proiectului O formă permanentă de consultanţă 
poate creşte nivelul de informare şi în final 
performanţa agriculturii locale 

Modul de implementare a proiectului Dezvoltarea la nivel local a centrului de 
informare, consultanţă şi consiliere pentru 
fermieri care sa se ocupe inclusiv de 
orientarea producţiei agricole în 
concordanţă cu tendinţele previzibile ale 
pieţei interne şi externe, promovarea 
agriculturii ecologice 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local, bugetul de stat, fonduri 
structurale 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local, Direcţia Judeţeana 
pentru Agricultură 

Termen de realizare 2023 
Indicatori -activităţi de consiliere şi consultanţă în 

2023 
 
 



Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Băicoi, jud. Prahova 
131 

Fişa 3 
Domeniu 
Economie 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Înființarea / dezvoltarea unui 

incubator / accelerator de afaceri 
Cadrul general Activitatea societăţilor comerciale în 

oraşul Băicoi este nesemnificativă 
Grup ţintǎ Afacerile locale, agenţii economici cu 

activitate pe raza oraşului 
Obiective Integrarea producţiei existente cu 

industria (cerere şi ofertă). Înfiinţare reţea de 
depozitare, transport; dezvoltarea agenţilor 
economici pentru prestări de servicii în 
domenii diverse 

Motivaţia proiectului Este nevoie de o integrare a activităţilor 
de producţie, transport, prelucrare a 
produselor, ceea ce presupune existenţa unor 
agenţi economici, de preferinţă locali, în 
domeniu 

Modul de implementare a proiectului Specializarea Centrului de informare, 
consiliere şi consultanţă în marketing şi 
incubator de afaceri pentru domeniile 
economice importante 

Organizarea anuală a unui seminar cu 
exemple de succes de afaceri în domenii 
diverse 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Buget local, bugetul de stat, 
sponsorizari, contribuţii ale companiilor, 
fonduri structurale 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Centrul de informare, consiliere şi 
consultanţă 

Termen de realizare 2025 
Indicatori Cel putin 3 proiecte de afaceri în 

domenii diferite lansate, minim 5 activităţi 
de consultanţă/luna 

Un seminar cu exemple de succes pe an 
 

Fişa 4 
Domeniu 
Economie 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Inovare și digitalizare în IMM-urile 

performante 
Cadrul general În ultimii 20 ani a existat un progres 

tehnologic susţinut. Companiile au nevoie de 
susţinere în procesul de digitalizare 

Grup ţintǎ Agenţii economici locali 
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Obiective Suport pentru IMM urile locale, dornice 
să se dezvolte în domeniul de activiate prin 
implementarea noilor tehnologii. Un proces 
mai simplu de comunicare/relaţionare între 
companiile digitalizate şi autorităţile locale 

Motivaţia proiectului Este necesară orientarea activităţii 
companiilor locale către zona digitală. 
Extinderea gamei de servicii, produse. 
Colaborar rapidă cu autorităţile. 

Modul de implementare al proiectului Suportul oferit agenţilor economici în 
procesul de digitalizare. Suport în vederea 
obţinerii fondurilor europene necesare 
dezvoltării. Sport oferit în procesul de 
implementare proiect. 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul judeţean şi local 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local şi consiliul judeţean 

Termen de realizare 2025 
Indicatori 3 companii susţinute în procesul de 

digitalizare 
Existenţa cadrului de comunicare online 

între companii şi autorităţile locale 
 

Fişa 5 
Domeniu 
Economie 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Creşterea performanţelor agricole 

prin utilizarea de soiuri adecvate 
Cadrul general Este nevoie de utilizarea unor soiuri 

adaptate condiţiilor naturale din zona 
Grup ţintǎ Fermierii locali 
Obiective Îmbunatăţirea soiurilor folosite 

(folosirea unor soiuri timpurii şi 
semitimpurii rezistente la secetă, adaptate 
fiecărei zone de cultură, care să depăşească 
prin timpurietate perioadele critice de 
secetă) 

Motivaţia proiectului Lipsa informaţiilor în domeniu şi a 
resurselor financiare a dus la utilizarea unor 
soiuri slabe, fără eficienţă economică 

Modul de implementare a proiectului Informare prin Centrul de informare cu 
privire la soiurile adecvate zonei, achiziţia şi 
distribuţia de soiuri 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Fonduri structurale 
Bugetul de stat 



Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Băicoi, jud. Prahova 
133 

Bugetul local 
Instituţia care raspunde de realizarea 

proiectului 
Centrul de informare şi consiliere 

Termen de realizare 2027 
Indicatori -50% din soiurile utilizate în 2027 

adaptate specificului zonei 
 
Fişa 6 
Domeniu 
Agricultura 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Agricultura conservativă 

Cadrul general Agricultura conservativă are în vedere 
perturbarea minimă a solului pentru a 
conserva structura, fauna şi materia organică 
a solului 

Grup ţintǎ Fermierii locali 
Scopul proiectului/Obiective Dezvoltarea activităţii de consultanţă 

agricolă care să aibă în sarcină rezolvarea 
operativă a tuturor problemelor agricole 

Motivaţia proiectului Diverse rotaţii şi combinaţii ale culturii 
care stimuleaza microorganismele din sol şi 
elimină dăunătorii plantelor, buruienile şi 
bolile. 

Modul de implementare a proiectului Evidenţa clară a terenurilor care permit 
desfăşurarea agriculturii conservative. 

Promovarea unei astfel de agriculturi 
Sursa de finanţare/posibile surse de 

finanţare 
Surse private, bugetul local, bugetul de 

stat 
Instituţia care raspunde de realizarea 

proiectului 
Centrul de consiliere, Fermierii locali 

Termen de realizare 2024 – demarează informarea 
2025 – primele culturi conservative 

Indicatori -2024 o activitate de informare realizată 
-2025 – min. 10 ha de culturi 

conservative 
 
8. Mediu 
 Concepţia Uniunii Europene pe baza căreia a fost creată rețeaua Natura 2000 pornește de 
la faptul că activitățile de conservare a biodiversității și cele de dezvoltare socio-economică 
durabilă sunt complementare, nu antagonice. Astfel, pentru conservarea unei zone şi a unor 
specii nu trebuie exclusă desfăşurarea unor activităţi economice noi sau tradiţionale. Este însă 
necesară o evaluare amănunţită a consecinţelor pe care acestea le pot avea asupra obiectivelor de 
conservare și găsirea unor soluții și proiecte care să asigure speciilor sălbatice și habitatelor 
naturale supraviețuirea pe termen lung.  
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În plus, concepţia generală a acestei politici implică faptul că problemele de mediu pot şi trebuie 
să fie integrate în cadrul politicilor sectoriale, deoarece distrugerea patrimoniului natural nu poate 
fi remediată sau, în cel mai bun caz, recuperarea se poate face doar parțial, cu costuri extrem de 
ridicate. 
O abordare integrată a dezvoltării este atât în interesul protejării naturii, cât şi al nostru şi al 
generaţiilor viitoare. Aceasta nu înseamnă că natura sau mediul vor anula importanţa tuturor 
celorlalţi factori. 
Din aceste considerente, în zonele vizate este necesară stabilirea unor programe speciale de 
dezvoltare a comunităților locale prin punerea în valoare și utilizarea durabilă a patrimoniului 
natural – folosirea celor mai bune practici în agricultură și silvicultură, a celor mai noi tehnologii 
cu impact cât mai redus asupra mediului, dezvoltarea sectorului de turism ecologic şi promovarea 
practicilor și activităților tradiționale de utilizare și valorificare a resurselor naturale prin stabilirea 
unor mecanisme financiare adecvate susținerii unor astfel de activități. 
Ariile naturale protejate de interes naţional se împart în următoarele categorii: 

- Rezervații științifice – arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecția și 
conservarea unor habitate naturale terestre și/sau acvatice, cuprinzând elemente 
reprezentative de interes științific sub aspect floristic, faunistic, geologic, speologic, 
paleontologic, pedologic sau de altă natură. 

- Parcuri Naționale – ariile naturale protejate ale căror scopuri sunt protecţia şi 
conservarea unor eșantioane reprezentative pentru spaţiul biogeografic naţional, 
cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspectul fizico-geografic, 
floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic sau de altă 
natură, oferind posibilitatea vizitării în scopuri știinţifice, educative, recreative şi 
turistice. 

- Monumente ale naturii – arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecţia şi 
conservarea unor elemente naturale cu valoare şi semnificaţie ecologică, stiinţifică, 
peisagistică deosebite, reprezentate de specii de plante sau animale sălbatice rare, 
endemice ori ameninţate cu dispariţia, arbori seculari, asociaţii floristice şi faunistice, 
fenomene geologice – peşteri, martori de eroziune, chei, cursuri de apă, cascade şi alte 
manifestări şi formaţiuni geologice, depozite fosilifere, precum şi alte elemente 
naturale cu valoare de patrimoniu natural prin unicitatea sau raritatea lor. 

- Rezervații naturale – arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecţia şi 
conservarea unor habitate şi specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, 
forestier, hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic. 

- Parcuri naturale – arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecţia şi conservarea 
unor ansambluri peisagistice în care interacţiunea activităţilor umane cu natura de-a 
lungul timpului a creat o zonă distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică şi/sau 
culturală, deseori cu o mare diversitate biologică. 

Judeţul Prahova are un patrimoniu bogat de astfel de arii naturale protejate, suprafaţa lor, la nivelul 
anului 2016, fiind de 35.218 ha, reprezentând 7,5% din suprafața județului. 
Conservarea diversităţii biologice, utilizarea durabilă a componentelor ei şi împărţirea echitabilă 
a beneficiilor care rezultă din utilizarea resurselor naturale reprezintă condiţiile prioritare ale unui 
management sustenabil al ariilor naturale.  
Dependenţa strânsă şi tradiţională a comunităţilor umane cu habitatele în care trăiesc şi necesitatea 
conservării acestora, astfel încât să fie capabile să răspundă nevoilor şi aspiraţiilor generaţiilor 
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prezente şi viitoare a determinat organizarea unui sistem unitar de arii protejate la nivel național, 
din care fac parte şi cele din judeţul Prahova.  
 La ora actuală în România sunt 108 SPA (Arii de Protecție Specială Avifauninstice) 
și 273 SCI (Situri de Importanță Comunitară) desemnate, lista acestora fiind în continuă 
actualizare. 

Din analiza la nivelul oraşului Băicoi s-au evidenţiat următoarele probleme de mediu: 
- lipsa reţelei de canalizare cu apă pe întreaga suprafaţă a localităţii 
- controlul strict al depozitării deşeurilor menajere (Lichidarea depozitării necontrolare a 

gunoiului se realizează la nivelul localităţii prin stabilirea şi urmărirea unui plan de acţiune pentru 
protecţia mediului împotriva poluării). 

- colectarea selectivă, preluarea şi transportul deşeurilor menajere la depozit, în cadrul unui 
sistem integrat de management al deşeurilor. 
 - grad ridicat de poluare fonică, prin particule în suspensie şi noxe de-a lungul drumurilor 
judeţene şi naţionale. 
 - zone cu poluare a solului cauzată de exploatările de ţiţei şi gaze 
 - zone cu coroziune de mal. 
 
8.1 Aerul 
  

Starea atmosferei este evidenţiată prin prezentarea următoarelor aspecte: poluarea de 
impact cu diferite noxe, calitatea precipitaţiilor atmosferice şi situaţia ozonului atmosferic. 
Sursele de poluare ale mediului ambiant se împart în două mari categorii: 

- surse de impurificare cu particule solide 
- surse de impurificare cu gaze şi vapori. 

Acestea pot fi surse naturale şi surse artificiale. 
 

Sursele artificiale sunt, în special, întreprinderile industriale, centralele termoelectrice şi 
termice, mijloacele de transport, instalaţiile de încălzit pentru locuinţe, incineratoarele de 
reziduuri, etc. 

În Aglomerarea Ploieşti monitorizarea calităţii aerului este realizată prin 6 staţii automate 
amplasate astfel: 

- Staţiile PH1 (APM sediu) şi PH5 (B-dul Bucureşti) sunt staţii care monitorizează 
impactul traficului asupra mediului. Poluanţii monitorizaţi sunt cei specifici activităţii 
de transport şi anume SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10, metale (din PM10), Benzen, 
Toluen, Etilbenzen, o, m, p – xilen; 

- Staţiile PH4 (Primăria Brazi) şi PH6 (M. Bravu) sunt staţii care evidenţiază influenţa 
emisiilor din zona industrială asupra nivelului de poluare. Poluanţii monitorizaţi sunt 
Benzen, Toluen, Etilbenzen, o, m, p – xilen, SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, PM10, 
metale (din PM10) la care se adaugă 1,3-butadiena în staţia PH6 (M. Bravu); 

- Staţia PH2 (P-ţa Victoriei) staţie de fond urban, a fost amplasată în zonă rezidenţială, 
la distanţă de surse de emisii locale. Poluanţii monitorizaţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, 
O3, PM2.5, PM10, metale (din PM10), Benzen, Toluen, Etilbenzen, o, m, p – xilen; 

- Staţia PH3 (Primăria Blejoi) staţie de fond suburban, evaluează influenţa "aşezărilor 
umane" asupra calităţii aerului. Poluanţii monitorizaţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, 
PM10, metale (din PM10), Benzen, Toluen, Etilbenzen, o, m, p – xilen. 



Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Băicoi, jud. Prahova 
136 

Conform Raportului de mediu din 2018 al Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Prahova, 
calitatea aerului în municipiul Ploieşti a fost monitorizată prin măsurători orare sau zilnice în 6 
stații. Poluanţii SO2, NO2/NOx, CO, benzen, pulberi în suspensie, plumb şi ozon sunt monitorizaţi 
şi evaluaţi în conformitate cu Legea nr.104/2011, care transpune cerinţele prevăzute de 
reglementările europene, iar amoniacul, formaldehida, hidrogenul sulfurat la cele ale STAS-ului 
nr. 12574/87 - Aer din zonele protejate. 
Valorile măsurate ale poluanţilor reprezintă valori ale emisiilor la care contribuie activitatea 
economică din zona în care sunt amplasate echipamentele de măsurare. Temperatura, umiditatea, 
presiunea, mişcarea aerului şi precipitaţiile determină modificări substanţiale ale nivelului de 
poluare a atmosferei. În afara activităţii economice, circulaţia rutieră este, de asemenea, un factor 
determinant al nivelului de poluare. 
Poluarea aerului la nivelul oraşului Băicoi se realizează prin: 
- transportul rutier (N2O); 
- utilizarea combustibililor fosili pentru încălzirea locuinţelor (CO2). 
 Creșterea gradului de poluare atmosferică este principalul factor ce determină 
schimbări în echilibrul climatic atât la scară locală cât și globală. Analiza calității aerului 
presupune monitorizarea unui indice specific, reprezentând un sistem de codificare a 
concentrațiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanți monitorizați: 
1. dioxid de sulf (SO2) 
2. dioxid de azot (NO2) 
3. ozon (O3) 
4. monoxid de carbon (CO) 
5. pulberi în suspensie (PM10) 
 
 
8.2 Apa 
 
 Ordinului 1146/2002- pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referinţă 
pentru clasificarea calităţii apelor de suprafata. 
 Conform acestuia limitele corespunzătoare sunt: 
ꞏ Clasa I – apa ce se poate potabiliza pentru consum uman; 
ꞏ Clasa a II-a de calitate „corespund valorilor țintă pentru protecția ecosistemelor acvatice – bună 
pentru piscicultură, uz industrial, agricol; 
ꞏ Clasele III-IV, valorile limită „reflectă ponderea influenţei antropice” în sensul că nu mai poate 
fi utilizată la irigaţii în agricultură, fiind depăşite şi condiţiile maximale pentru îmbăiere; În plus, 
la clasa IV în respectiva apa nu mai există viaţă ci doar cel mult bacterii. 
Resursele naturale de apă reprezintă rezervele de apă de suprafață și subterane ale unui teritoriu 
care pot fi folosite pentru diverse scopuri. 
Resursa naturală este cantitatea de apă exprimată în unități de volum acumulată în corpuri de apă, 
într-un interval de timp dat, în cazul de față în cursul anului 2018. 
Resursa teoretică este dată de stocul mediu anual reprezentând totalitatea resurselor naturale de 
apă atât de suprafață cât și subterane. 
Resursa tehnic utilizabilă este cota parte din resursa teoretică care poate fi prelevată pentru a servi 
la satisfacerea cerințelor de apă ale economiei. 
Resursele de apă subterană reprezintă volumul de apă care poate fi extras dintr-un strat acvifer, 
deci volumul de apă exploatabilă. Această noţiune este complexă, deoarece cantitatea de apă ce 
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poate fi furnizată de un strat acvifer depinde de volumul rezervelor şi este limitată de posibilităţile 
tehnice şi economice, de conservare şi protecţie a resurselor. 
Rezervele de apă subterană reprezintă volumul de apă gravitațională înmagazinată într-o anumită 
perioadă sau într-un anumit moment dat, într-un acvifer sau rocă magazin. Rezervele sunt 
condiţionate astfel, de structura geologică, adică de geometria acviferului şi de porozitatea eficace 
sau coeficientul de înmagazinare, factor care exprimă volumul de apă liberă în roca magazin. 
Rezervele depind exclusiv de datele volumetrice şi se exprimă în unităţi de volum (de regulă, ȋn 
m3). 
Resursele totale de apă subterană din România au fost estimate la 9,68 mld. m3/an, din care 4,74 
mld. m3/an apele freatice și 4,94 mld. m3/an de apă subterană de adâncime, reprezentând circa 
25% din apa de suprafață. 
În general, apa subterană din primul orizont acvifer întâlnit în adâncime este utilizată pentru irigații 
şi industrie, pentru alimentarea populaţiei fiind utilizată apa captată prin izvoare şi foraje de 
adâncime. Calitatea apei este determinată de alcătuirea mineralogică şi chimică a rocii în care este 
localizată apa subterană, dar şi de evoluţia tectonică regională şi/sau locală. 
Datele pentru judeţul Prahova cu privire la potenţialul de apă dulce, precum şi la tratarea apelor 
uzate de pe teritoriul judeţului, lipsesc din documentele oficiale ale Agenţiei de Protecţia Mediului 
Prahova, Raportul de mediu pentru anul 2018, prezentând numai situaţia generală la nivel naţional. 
 
Alimentare cu apă potabilă 

Rețeaua de distribuție a apei, în lungime totală de 3.631,8 km este repartizată în 14 localități 
urbane, respectiv în 79 localități rurale. Volumul total de apă potabilă distribuit în anul 2017 a fost 
de 25.999 mii mc, din care pentru uz casnic 21.191 mii mc. 

Tabel 31 - Rețeaua și volumul de apă potabilă distribuită în județul Prahova 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Localități cu rețea de 
distribuție a apei, din care: 
 în municipii și orașe 

89 
 

14 

90 
 

14 

90 
 

14 

93 
 

14 

94 
 

14 

Lungimea rețelei simple de 
distribuție a apei potabile (km) 

3.265,50 3.462,50 3.527,30 3.631,80 3.701,90 

Volumul apei totale distribuite 
(mii mc), din care: 
 pentru uz casnic 

25.575 
 

20.276 

26.639 
 

21.062 

26.154 
 

20.819 

25.999 
 

21.191 

26.344 
 

21.402 

Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 
 
Reţeaua de canalizare a judeţului Prahova 

Tabel 32 - Rețeaua de canalizare în județul Prahova 
 2014 2015 2016 2017 

Localități cu rețea de canalizare, din care: 
 municipii și orașe 
 

40 
 

14 

40 
 

14 

40 
 

14 

41 
 

14 
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Lungimea simplă a conductelor de 
canalizare (km) 

907,4 947,0 994,5 1.022,1 

Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 
 
Calitatea apei potabile 

Raportul Județean asupra calității apei potabile este elaborat de Direcția de Sănătate 
Publică a județului Prahova în confomitate cu HGR 974/2004. 
Monitorizarea calității apei potabile se realizează atât de operatorul sistemului de aprovizionare cu 
apă potabilă (monitorizarea de control/operațională) cât și de Direcția de Sănătate Publică Prahova 
(monitorizarea de audit) în conformitate cu HGR 974/2004 si HGR 342/2013. 
Sesizările înregistrate de operatori, provenite de la consumatori se referă frecvent la proprietățile 
organoleptice ale apei distribuite (gust, miros, culoare, limpiditate). 
Ca o concluzie generală legată de calitatea apei monitorizate se desprinde discrepanța evidentă 
dintre calitatea apei distribuite prin sistemele centralizate de aprovizionare cu apă potabilă și 
sistemele locale de aprovizionare cu apă din surse individuale (fântâni publice) în defavoarea 
acestora din urmă. Calitatea apei distribuite în sistem centralizat este net superioară celei furnizate 
de fântânile publice (așa cum reiese și din tabelele prezentate în acest raport). 
De asemenea există o diferență în favoarea sistemelor centralizate de aprovizionare cu apă potabilă 
din mediul urban față de cele existente în mediul rural în ceea ce privește calitatea apei distribuite, 
diferență care este evidentă atât în ceea ce privește calitatea microbiologică cât și în ceea ce 
privește calitatea fizico-chimică a apei. 
Situații deosebite (înregistrarea de neconformități la calitatea apei-depășiri ale concentrațiilor 
maxime admise - CMA) s-au înregistrat în 2018 mai frecvent la nivelul următoarelor 
localități/stații/zone de aprovizionare cu apă potabilă în sistem centralizat astfel: 

- Cerașu, Bertea, Drajna, Valea Doftanei, Cheia (Măneciu), Cosminele, Șotrile, 
Bușteni, Secăria, Izvoarele (Cernești, Homorâciu, Malu Vânăt) - neconformități 
frecvente la parametrii bacteriologici; 

- Ghiosești (Comarnic), Câmpina, Izvoarele, Schiulești, Valea Doftanei, Telega, 
Secăria, Slănic, Ștefești - neconformități la parametrul Clostridium perfringens; 

- stația de tratare (veche) Ștefești este depășită fizic și moral din punct de vedere tehnico-
sanitar; 

- depășiri ale valorilor normate pentru parametrul “turbiditate” au fost înregistrate în 
Cerașu, Ceptura, Valea Doftanei, Câmpina; 

- la nivelul zonelor de aprovizionare cu apă potabilă din Fântânele, Vadu-Săpat, 
Ceptura de Jos, Blejoi au fost înregistrate neconformități pentru parametrul”nitrați” 
în unele surse de apă folosite și la punctele de consum; 

- Bucov (cartier Ricu), Scorțeni, Ploiești Electromecanica) - au fost înregistrate 
depășiri ale concentrațiilor maxime admise la parametrul cloruri; 

- Puchenii Mari, Salciile, Berceni, Baba Ana, Cocorăștii Colț, Drăgănești, 
Dumbrava, Poienarii Burchii (depășiri ale CMA pentru parametrul amoniac); 

- Baba Ana, Boldești Grădiștea, Poienarii Burchii, Plopu, Iordăcheanu, Valea 
Doftanei - depășiri ale CMA pentru parametrul fier; 

- altă problemă o constituie efectuarea necorespunzătoare a dezinfecției apei potabile 
distribuite (neconformități la parametrul “clor rezidual liber’), de exemplu în zonele 
de aprovizionare cu apă din Gorgota, Valea Doftanei, Băicoi, Brazi, Măneciu, Piatra 
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(Cocorăștii Colț) sau neefectuarea dezinfecției apei distribuite (în zonele de 
aprovizionare cu apă potabilă din orașul Bușteni); 

- au fost înregistrate depășiri ale concentrației maxime admise pentru parametrul 
“mangan“ în următoarele localități: Tinosu, Plopu, Berceni, Ploiești (Crângul lui 
Bot). 

O mențiune aparte trebuie făcută în legătură cu zonele de aprovizionare cu apă pentru 
consum uman exploatate de așa-numitele asociații de proprietari, zone ce sunt amplasate pe 
teritoriile administrative ale orașului Comarnic și a comunei Șotrile și care nu sunt monitorizate 
din punctul de vedere al calității apei, în pofida demersurilor făcute de DSPJ Prahova (cele din 
Comarnic și Șotrile). 

O serie de localități din județul Prahova sunt aprovizionate cu apă pentru consum uman din 
surse aparținând unor întreprinderi/societăți care distribuie această apă ca “apă industrială” 
(Vărbila, Matița, Păcureți). 
De asemenea, la nivelul satului Ștefești există o serie de branșamente ale consumatorilor din 
localitatea amintită facute direct la aducțiunea de apă brută (de la captarea din pârâul Vărbilău-
punct ”Vulpea” la stația de tratare a apei Ștefești), fapt ce generează un risc sanitar foarte mare de 
afectare a sănătății consumatorilor și de apariție în rândul acestora de boli transmisibile asociate 
consumului de apă. 

O problemă deosebită o reprezintă prezența poluării microbiologice masive și prezența 
nitraților/nitriților în apa prelevată din fântânile publice, așa cum reiese și din monitorizarea 
calității apei furnizate din fântânile publice de la nivelul județului Prahova în cursul anului 2018. 
Depășirea concentrației maxime admise în apă pentru parametrii nitrați/nitriți poate să determine 
în special la sugari, methemoglobinemie acută infantilă (intoxicație acută cu nitrați/nitriți). În 
cursul anului 2018 a fost raportat 1 caz de methemoglobinemie acută infantilă generat de consumul 
de apă din fântână.  
Principala cauză a prezenței acestor parametri (nitriți/nitrați) în cantități excesive în apă, în special 
în apa de fântână, care captează acviferul freatic și care este cel mai expus influențelor de la 
suprafața solului, este poluarea organică determinată de focarele de insalubritate din zona sursei 
de apă - latrine cu groapă simplă, deșeuri zootehnice/menajere biodegradabile depozitate 
necorespunzător direct pe sol, depozitarea și/sau fertilizarea necorespunzătoare de/cu îngrășăminte 
azotoase etc. 

Cauzele generale care au determinat aceste neconformități ale calității apei au constat din 
neasigurarea zonelor de protecție sanitară a surselor/sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă, 
deficiențele tehnico- sanitare, de exploatare și întreținere ale sistemelor de aprovizionare cu apă 
potabilă, dezinfecția necorespunzătoare a apei, precum și neadecvarea treptelor de tratare ale apei 
la calitatea apei brute extrase din surse. 
Există dificultăți logistice și financiare atât la nivelul operatorilor sistemelor centralizate de 
aprovizionare cu apă potabilă cât și la nivelul primăriilor care au în administrare sursele locale de 
apă (fântâni publice, etc.) în ceea ce privește asigurarea monitorizării calității apei destinate 
consumului uman. 
 De asemenea există dificultăți logistice (personal de specialitate și mijloace de 
transport insuficiente, imposibilitatea analizării tuturor parametrilor prevăzuți a fi analizați în 
cadrul programelor de monitorizare) la nivelul autorității care supraveghează calitatea apei 
distribuite pentru consum uman (Direcția de Sănătate Publică Prahova), fapt ce împietează asupra 
realizării corespunzătoare a supravegherii calității apei. 
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8.3 Solul 
Calitatea solurilor este afectată atât din motive antropice, cât și din cauze naturale. Datorită 

faptului că majoritatea terenurilor se află în zone cu diferite grade de pantă, gradul de erodare este 
pronunțat, coroborat cu alte fenomene de versanți. 

Toate zonele de exploatare, arealele supuse fenomenelor de alunecare sau de eroziune și 
zonele de depozitare a deșeurilor, necesită atât măsuri de înlăturare a efectelor negative asupra 
mediului și construcțiilor civile, cât și de stopare a avansării lor pe mari suprafețe, prin lucrări 
specifice (consolidări de versanți, împăduriri, etc.). 

Omul, prin activitatea desfășurată poate influenta decisiv calitatea solului prin utilizarea 
produselor pentru protecția plantelor (fitosanitare), pesticidele - substanțe chimice de mare 
toxicitate, folosite în agricultură pentru combaterea dăunătorilor. Prin capacitatea lor de a acționa 
selectiv, pesticidele încorporate în sol modifică prezența și dezvoltarea diferitelor specii de 
buruieni, insecte și microorganisme, iar prin aceste influențe se modifică o serie de procese și 
reacții în masa solului. 
Solul este definit ca stratul de la suprafaţa scoarţei terestre. Este format din particule minerale, 
materii organice, apă, aer şi organisme vii. 
Este un sistem foarte dinamic, care îndeplineşte multe funcţii şi este vital pentru desfăşurarea 
activitaţilor umane şi pentru supravieţuirea ecosistemelor. 
 
Categoria de folosinţă a solului în judeţul Prahova are următoarea repartiţie: 

Tabel 33 - Categoria de folosinţă a solului 2013 – 2018 – Suprafeţe în hectare 
Categoria 

de folosinţă 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

arabil 144114 143156 142878 142147 142689 142919 
păşune 68824 68978 69167 62298 68816 68878 
fâneaţă 40628 40581 39461 39712 39968 40126 
vii 8095 8043 8175 7758 8040 7864 
livezi 9843 9893 9315 9653 9484 9519 
TOTAL 
AGRICOL 

271504 270651 268996 261568 268997 269306 

*) Date furnizate de Direcția pentru Agricultură Județeană Prahova 
 

Ponderea tipurilor de folosinţă a terenurilor nu s-a modificat substanţial faţă de anul 
precedent. Se remarcă o stagnare a evoluţiei tuturor suprafeţelor cuprinse în totalul agricol. 
Suprafaţa cultivată în agricultura ecologică în 2018, în judeţul Prahova, raportată la suprafaţa 
agricolă totală a judeţului, este de 879,66 ha, ceea ce reprezintă 0,33% din totalul suprafeţei 
agricole din judeţ. 

Tabel 34 - Suprafață cu agricultură ecologică în județul Prahova 
 [ha] [%] 

Suprafață cu agricultură ecologică în județul Prahova 
879.66 0,33% 

Suprafață totală agricolă în județul Prahova 269306 100% 

În anul 2013 în judeţul Prahova erau identificate 60 de situri contaminate, două situri 
aparţinând autorităţilor municipale Câmpina şi Ploieşti, iar celelate 58 de situri aparţinând 
operatorilor economici deţinători ai acestor amplasamente. În anul 2018, în urma reinventarierii, 
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numărul acestora s-a redus semnificativ, ajungându-se la 3 situri contaminate (2 depozite de 
fosfogips Valea Călugarească, unul de cenuşă de pirită Valea Călugarească), 7 situri potenţial 
contaminate (provenite din industria minieră) şi un sit orfan abandonat (batal de reziduuri 
petroliere - Zona Vega). 
Din anul 2017, au fost introduse în baza de date a siturilor potenţial contaminate, 7 perimetre 
miniere care au avut activităţi de extracţie a cărbunelui inferior. 
 

Tabel 35 - Situația generală a solurilor afectate de activități industriale și agricole 
Tipul 

procesului de 
poluare 

Activitatea generatoare Gradul de 
poluare 

Suprafața afectată      
(ha) 

    2013          2018           

industrială 
prelucrare a țițeiului, 
depozitare 

puternic poluat 39 2.0 

industrială 
industria chimică - fabricare a 
îngrășămintelor chimice 

puternic poluat 53.7 40.79 

urbană 
depozitare urbană a 
deșeurilor 

mediu poluat 31.0 - 

industrială extracția cărbunelui mediu poluat 123.7 75.34 

 
Se constată că suprafeţele afectate de poluarea istorică, datorată activitaţilor economice 

sunt în scădere faţă de anii anteriori datorită gestionării siturilor contaminate, a derulării 
programelor de finanţare pentru îndeplinirea măsurilor de conformare. Poluarea terenurilor a 
provenit din industria extracţiei petrolului, industria de prelucrare a ţiţeiului (rafinare), industria 
chimică (fabricare a îngrăşămintelor chimice fosfatice şi a acidului sulfuric) precum şi activităţi 
de extracţia cărbunelui. 

Începând cu anul 2018, batalurile cu reziduri petroliere ce aparţineau rafinăriilor 
petrochmice de prelucrare a ţiţeiului nu mai sunt înregistrate în inventarul naţional al siturilor 
contaminate, acestea intrând sub incidența HG nr. 349/ 2005 privind depozitele de deșeuri 
periculoase. 

În judeţul Prahova nu s-au identificat terenuri poluate, rezultate din activităţi agricole. 
Tabel 36 - Situația generală a solurilor afectate de procese naturale, în județul Prahova, în anul 

2018 
Tipul procesului de degradare 

a solului 
Gradul de afectare Suprafața afectată (ha) 

 
Alunecare de teren puternic 54,20 
Eroziunea apei puternic 1,855 
Inundații (băltire) moderat 2,33 

Utilizarea îngrăşămintelor în agricultură reprezintă o altă sursă de poluare a solurilor şi 
respectiv a apelor. 

În anul 2018 se remarcă o creştere a consumului de îngrăşăminte azotoase în agricultură; 
se remarcă o tendinţă descrescătoare (din 2015 până în 2017) a utilizării îngrăşămintelor fostatice, 
cu o creştere până în 2018, iar îngrăşămintele potasice se menţin la aceeaşi valoare de utilizare în 
agricultură, ca şi în ultimii 4 ani. 

Tabel 37 - Evoluția cantității de pesticide aplicate în agricultură (tone substanță activă) 



Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Băicoi, jud. Prahova 
142 

An Azotoase Fosfatice Potasice 

2015 12685 2173 238 
2016 13000 2000 238 
2017 13000 1980 238 
2018 13382 2159 238 

 
Figura  55 - Cantitatea de pesticide aplicate în agricultură 

 
 
Se constată o scădere a suprafeţelor ce aparţin circuitului agricol, datorat schimbării 

folosinţelor acestora, precum şi lucrări de îmbunătăţiri funciare. 
Tabel 38 - Suprafețele amenajate, pe categorii de lucrări de îmbunătățiri funciare, în județul 

Prahova, în perioada 2013-2018 
Lucrări 2011 2015 2016 2017 2018 

Irigații 20921 20811 20810 20794 20794 

Desecări 47067 47031 47031 47031 47031 
Combaterea 

eroziunii solului 
35349,14 35333,14 35333,14 35333,14 35333,14 

Total suprafață 103337,14 103175,14 103175,14 103158,14 103158,14 

Notă: Suprafețele din tabel sunt suprafețe nete, cf. AGR 1 IF 
 
 
 
 
 

 
Figura  56 - Suprafețe amenajate pe categorii de lucrări de îmbunătățiri funciare, în județul 

Prahova 
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 Agricultura poate constitui o sursă de poluare a mediului înconjurător, implicit a 
solurilor, în principal prin administrarea unor doze excesive de ingrăşăminte minerale şi organice, 
prin utilizarea unor pesticide cu perioadă lungă de degradare şi în cantităţi supradozate. Astfel, au 
apărut fenomene de poluare a solurilor pe suprafeţe mici pe care se dorea obţinerea de randamente 
ridicate. Aceste suprafeţe aparţin solurilor destinate cultivării legumelor. 
 Dintre poluanţii proveniţi din ingrăşăminte, cei mai cunoscuţi sunt nitraţii, datorită 
efectelor negative provocate de prezenţa lor în exces. 
 
8.4 Zgomotul 
 Reţeaua de drumuri ce străbat oraşul reprezinta o sursa permanentă de poluare fonică, 
fiind singura sursă de poluare fonică la nivelul oraşului Băicoi. 
 
8.5 Sistemul actual de gestionare a deșeurilor 
 La nivelul judeţului Prahova este în curs de implementare Planul de Investiţii pe Termen 
Lung pentru perioada 2008-2038 privind Managementul Integrat al Deşeurilor în judeţul 
Prahova, care are ca scop un sistem modern de gestionare a deșeurilor, dimensionat după 
cerințele județului, prin intermediul căruia toate exigențele naționale și europene vor fi 
îndeplinite. 
Proiectul are ca țintă realizarea următoarelor obiective: 

- Asigurarea conformității cu legislația UE și cu legislația românească privind 
depozitarea deșeurilor biodegradabile, prin construirea unei stații de tratare mecano-
biologică (STMB) a deșeurilor (Ploiești) și prin achiziționarea de compostoare 
individuale pentru o parte din populația rurală a județului, precum și prin 
implementarea unui sistem de colectare selectivă a acestora; 

- Asigurarea conformității cu legislația UE și cu legislația românească privind colectarea 
deșeurilor din ambalaje, prin construirea unei stații de sortare a deșeurilor (Boldești-
Scăieni), precum și prin implementarea unui sistem de colectare selectivă a acestora; 
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- Reducerea costurilor de transport a deșeurilor prin construirea a două stații de transfer 
(Urlați și Bușteni) și achiziția echipamentelor și utilajelor necesare pentru transfer; 

- Realizarea unei depozitări a deșeurilor eficientă din punct de vedere ecologic; 
- Minimizarea impactului depozitelor urbane asupra mediului, prin închiderea și 

reabilitarea depozitelor urbane existente în județul Prahova (depozitul neconform 
Ploiești). 

Responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor municipale aparţine administraţiilor publice locale 
care, în mod direct sau prin concesionarea serviciului de salubrizare către un operator economic 
autorizat, trebuie să asigure colectarea, colectarea separată, transportul, tratarea, valorificarea şi 
eliminarea finală a acestor deşeuri. 
Prin implementarea Sistemului de Management Integrat al deşeurilor, județul Prahova a fost 
împărţit în şapte zone de colectare. Operatorii de salubritate care au încheiat contracte de delegare 
prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare, transport şi transfer a deşeurilor municipale, 
sunt: 

- Zona 1 – Bușteni, care cuprinde localitățile: Azuga, Bușteni și Sinaia - operator S.C. 
Comprest S.A.; 

- Zona 2 – Boldești-Scăieni, care cuprinde localitățile: Ploiești, Băicoi, Boldești-Scăieni, 
Plopeni, Slănic, Aluniș, Ariceștii Rahtivani, Bărcănești, Berceni, Bertea, Blejoi, Brazi, 
Bucov, Cocorăștii de Colț, Cocorăștii Misli, Cosminele, Dumbrăvești, Filipeștii de 
Pădure, Filipeștii Târg, Florești, Gorgota, Lipănești, Măgureni, Mănești, Olari, 
Păulești, Poienarii Burchii, Puchenii Mari, Scorțeni, Șirna, Ștefești, Târgșoru Vechi, 
Tinosu, Vâlcănești și Vărbilău – operator S.C. Rosal Grup S.A.; 

- Zona 3 – Drăgănești, care cuprinde localitățile: Balta Doamnei, Boldești-Grădiștea, 
Ciorani, Drăgănești, Dumbrava Fulga, Gherghița, Râfov și Sălciile – operator S.C. 
Rosal Grup S.A.; 

- Zona 4 – Urlați, care cuprinde localitățile: Urlați, Albești-Paleologu, Baba Ana, 
Călugăreni, Ceptura, Colceag, Fântânele, Gornet Cricov, Gura Vadului, Iordăcheanu, 
Jugureni, Lapoș, Plopu, Sângeru, Tătaru, Tomșani, Vadu Săpat și Valea Călugărească 
– operator S.C. Rosal Grup S.A; 

- Zona 5 – Vălenii de Munte, care cuprinde localitățile: Vălenii de Munte, Apostolache, 
Ariceștii Zeletin, Bălțești, Bătrâni, Cărbunești, Cerașu, Chiojdeanca, Drajna, Gornet, 
Gura Vitioarei, Izvoarele, Măgurele, Măneciu, Păcureți, Podenii Noi, Posești, Predeal 
Sărari, Salcia, Șoimari, Starchiojd, Surani și Teișani – operator S.C. Rosal Grup S.A.; 

- Zona 6 – Valea Doftanei, care include localitatea Valea Doftanei – operator S.C. Rosal 
Grup S.A.; 

- Zona 7 – Câmpina, care include localitățile: Câmpina, Breaza, Comarnic, Adunați, 
Bănești, Brebu, Corn, Poiana Câmpina, Provița de Jos, Provița de Sus, Secăria, Șotrile, 
Talea și Telega – operator S.C. Floricon Salub S.A. 

În oraşul Mizil, care nu este parte a sistemului de management integrat al deşeurilor, operator de 
salubrizare este S.C. Salub Interserv S.R.L. 
În anul 2018, 91 de localităţi sunt operate de serviciul de salubritate, reprezentând un grad de 
acoperire de 87,5% (conform datelor preliminare raportate de operatorii de salubritate din judeţ). 
Conform calculelor de specialitate s-a estimat că la nivelul judeţului s-a generat o cantitate de 222 
839 tone deşeuri menajere şi asimilabile la nivelul anului 2018. 

Tabel 39 - Cantitățile de deșeuri municipale colectate în anul 2018 
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Tipul de deșeu colectat 
Cantitatea de 
deșeuri (tone) Procent % 

1. Deșeuri menajere și asimilate – Tone, din care: 189770,9 92,01 

deșeuri menajere de la populație 101834,2 
deșeuri menajere și similare de la unitățile economice, 
unități comerciale, birouri, instituții, unități sanitare 

85010,5 

deșeuri menajere colectate separat (materiale din 
construcții, demolări) 

2926,2 

2. Deșeuri din servicii municipale – Tone, din care: 12908,4 6,26 

deșeuri stradale 9378,0 
deșeuri din piețe 1957,2 
deșeuri din grădini, parcuri și spații comerciale  1573,2 

3. Deșeuri din materiale de construcții, deșeuri de la 
demolări 

3555,6 1,73 

Total deșeuri municipale colectate 206234,9 100 
Sursa: Operatorii de salubritate 

 
Figura  57 - Cantitatea de deșeuri municipale colectate 

 
Sursa: Ancheta statistică, operatorii de salubritate 

 
Din cantitatea totală de deşeuri municipale colectată la nivelul judeţului Prahova 

(exceptând deşeurile reciclabile colectate separat) o cantitate de 12 434 tone deşeuri au fost 
valorificate prin staţiile de sortare existente, prin compostare sau prin utilizarea deşeurilor pentru 
rambleiere (în cazul deşeurilor din construcţii şi demolări). 
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În ceea ce priveşte sistemul de colectare al acestor deşeuri, metoda tradiţională de colectare în 
amestec este cea mai frecventă. Colectarea separată are încă o pondere redusă, fiind în curs de 
extindere. 

Compoziţia deşeului este formată din 58,5% biodegradabil, 2,1% lemn, 13,5% hârtie, 5,5% 
sticlă, 3,6% metal, 13,9% plastic şi 2,9% altele. 

Figura  58 - Compoziția deșeurilor municipale 

 
Sursa: Raportul de mediu 2018 APM Prahova 

Sortarea deşeurilor 
În judeţul Prahova sunt funcţionale două staţii de sortare a deşeurilor menajere: 
- una în comuna Drăgăneşti şi 
- una la depozitul de deşeuri menajere din Vălenii de Munte , la care se adaugă 
- o staţie de sortare a deşeurilor municipale colectate separat, la Boldeşti-Scăeni. 
Operatorii de salubritate care au încheiat contracte de delegare a serviciului de salubrizare 

cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Prahova au obligaţia de a transporta către această staţie 
de sortare toate deşeurile municipale colectate separat din localitățile unde prestează serviciul de 
salubrizare. 
În anul 2018: 

- din cantitatea de deşeuri menajere și asimilabile care au ajuns la cele două staţii de 
sortare a rezultat o cantitate de 380 tone deşeuri reciclabile sortate (hârtie şi carton, 
PET-uri, doze de aluminiu, sticlă), care au fost valorificate/reciclate prin societăţi 
autorizate; 

- au fost aduse în staţie deșeuri în cantitate de 2 132 tone, colectate separat, din care s-
au sortat 1 834 tone de deşeuri reciclabile/valorificabile, care au fost predate către 
societăţi autorizate. 

 
Staţii de transfer deşeuri 
La nivelul judeţului Prahova sunt în operare trei staţii de transfer pentru deșeuri municipale: 

- la Valea Doftanei – capacitate de 448 mc/zi; 
- la Drăgăneşti – capacitate de 70 mc/zi. 
- la Câmpina – capacitate de 40 tone/zi. 
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Compostarea deşeurilor municipale 
La nivelul judeţului Prahova, în comuna Balta Doamnei, sat Lacul Turcului este în 

conservare staţia de compostare a deşeurilor menajere biodegradabile, capacitate de 2000-4000 
tone/an. 

Instalația a fost pusă în funcțiune în 2010 și a funcționat până în anul 2015. Instalația este 
în proprietatea Consiliului Local Balta Doamnei și în prezent nu este în operare, urmând a fi 
operată de către operatorul care va câștiga licitația pentru delegarea serviciului de colectare a 
deșeurilor în zonele 3, 4 și 5. 
 Loate nivelul oraşului Băicoi, toate cartierele sunt racordate la serviciul de 
salubrizare. Numărul gospodăriilor care beneficiază de serviciul de salubrizare fiind de 5055 la 
nivelul anului 2020. 

 
8.6 Analiza SWOT 

Puncte tari ale oraşului Băicoi în 
domeniul mediu 

Puncte slabe: 
 

 Autorităţi locale deschise 
 Existenţa unor suprafeţe împădurite 
 Existența unor programe de susținere a 

investițiilor în domeniul protecției 
mediului și de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă potabilă, canalizare, 
epurare a apelor uzate și management al 
deșeurilor. 

 Rețeaua hidrografică este bine reprezentată 
 Sursele de apă sunt suficiente pentru 

asigurarea necesarului de apă potabilă, dar 
și a apei pentru activități industrial 

 Existența unui operator regional de apă 
care asigură servicii de apă și canalizare 

 Orașul beneficiază de servicii de 
salubritate. 

 Existenţa reţelei de alimentare cu apă 
 Existenţa reţelei de energie electrică 100% 
 Existenţa reţelei de alimentare cu gaze 

naturale 
 Existenţa reţelei de canalizare 
 Existenţa infrastructurii rutiere 
 

 Existenţa reţelei de canalizare 
 Educatie, cultura civica în probleme de 

mediu slab dezvoltate 
 Existenţa potenţialilor poluatori mari 
 O pondere crescută dintre localnici nu au 

auzit de colectarea selectivă a deșeurilor; 
 Colectarea selectivă a deșeurilor se 

practică doar într-un procent scăzut dintre 
locuințele oraşului Băicoi; 

 Trafic de transit poluant 
 Poluare fonică ridicată de-a lungul 

arterelor cu circulație rutieră intensă din 
interiorul orașului 

 Inexistența unei gropi ecologice și a unui 
sistem generalizat de colectare separată a 
deșeurilor. 

Oportunități: 
 

Amenințări: 
 

 Existenţa resurselor nerambursabile din 
fondurile structural 

 Integrarea în strategiile de dezvoltare ale 
judeţului în ceea ce priveşte problematica 
de mediu 

 Trafic de transit poluant 
 Resurse bugetare reduse față de nevoia de 

investiții în infrastructură, rețele de utilități 
(apă, canalizare, iluminat public) 

 Sprijin redus din partea altor autorităţi 
publice 
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 Potenţial mare de dezvoltare a sectorului 
serviciilor urbane ce vizează protecţia 
mediului 

 Posibilitatea practicării agriculturii 
ecologice 

 Presiunile exercitate de UE vor conduce la 
susţinerea masurilor de protectie a 
mediului 

 Dezvoltarea pieţei de reciclare a deşeurilor 
/materiei prime rezultate din procesarea 
deşeurilor; 

 Receptivitatea populației la campaniile 
pentru promovarea colectării selective a 
deșeurilor; 

 Dezvoltarea unui sistem integrat de 
management al deșeurilor la nivelul 
orașului, care să include toate etapele unui 
sistem eficient – colectare selectivă la 
sursă, valorificarea deșeurilor refolosibile, 
transport, depozitare conformă cu normele 
în vigoare, etc 

 Îmbunătățirea legii mediului. 
 Internalizarea costurilor privind protecția 

mediului 
 Introducerea obligativității sistemelor 

EMAS (Sisteme de Management al 
Mediului). 

 Întârzieri în aplicarea legislatiei de mediu 
de catre unii agenţi economici  

 Creşterea numărului de autoturisme 
 Deteriorarea calității apei, în cazul în care 

evacuările de ape uzate și menajere vor 
continua să se facă necontrolat; 

 Nivel scăzut de educare al populației cu 
privire la colectarea selectivă a deșeurilor; 

 Menținerea mentalității de indiferență față 
de protecția mediului, în special la nivelul 
populației vârstnice; 

 Insuficiența preocupării agenților 
economici privind refolosirea ambalajelor; 

 Pericolul degradării florei și faunei ca 
urmare a turismului necontrolat; 

 Pericolul degradării unor clădiri valoroase 
în cazul în care protejarea și întreținerea 
acestora nu este asigurată 

 Dezvoltarea economică poate genera 
probleme de contaminare a solurilor, de 
poluare a atmosferei sau a apelor, de 
poluare fonică și/sau vibrații 

 Risc de poluare a solului prin utilizarea 
necorespunzătoare a îngrășămintelor 
agricole, depozitarea necorespunzătoare a 
rezidurilor zootehnice, gospodărirea și 
depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor 
menajere 

 Dezvoltarea urbanistică poate duce la 
diminuarea spațiilor verzi. 

 
8.7 Obiective pentru domeniul mediu 

Obiectivul general în materie de mediu este reprezentat de promovarea activă a 
măsurilor de protecţie a mediului 

Obiectivele specifice sunt: 
1. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
- Reabilitarea termică a cladirilor 
- Ecologizare rampă de gunoi  
- Conștietizarea publicului cu privire la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
2. Adaptarea la schimbările climatice și situații de risc 
3. Îmbunătățirea calității mediului în oraşul Băicoi prin colectare selectivă 
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8.8 Fişe de proiect 
Fişa 7 
Domeniu 
Mediu 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Adoptarea de tehnologii nepoluante  

Cadrul general Posibilitatea apariţiei pe teritoriul 
oraşului de agenţi economici cu potenţial de 
poluare 

Grup ţintǎ Agenţi economici cu potenţial de 
poluare 

Obiective Menţinerea calităţii aerului 
Motivaţia proiectului Modernizarea şi adoptarea unor 

tehnologii nepoluate, la agenţii economici 
susceptibili de emisii de noxe atmosferice 
peste limita CMA este o măsură ce poate 
conduce la îmbunatăţirea calităţii aerului 

Modul de implementarea proiectului Promovarea şi sustinerea adoptării de 
tehnologii nepoluante. 

Monitorizarea modului în care sunt 
reduse efectele poluante ale activităţii 
economice. 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Resurse ale agenţilor economici 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local 
Garda de mediu 
Agenţii economici 

Termen de realizare 2027 
Indicatori 2027 – toţi agenţii economici de pe 

teritoriul oraşului Băicoi adoptă tehnologii 
nepoluante, conforme standardelor europene 

 
Fişa 8 
Domeniu 
Mediu 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Supravegherea şi eliminarea totală a 

practicilor ilegale de deversare pe sol a 
oricăror substanţe lichide poluante precum şi 
a depozitării necontrolate de deşeuri 

Cadrul general Există pe teritoriul oraşului riscul de 
deversare şi depozitare de materiale 
poluante pe sol 

Grup ţintǎ Agenţi economici şi populaţie  
Obiective Împiedicarea degradării solului 
Motivaţia proiectului Este necesară protejarea solului prin 

monitorizarea şi controlul deversărilor şi 
depozitărilor de materii pe sol 
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Modul de implementare al proiectului Monitorizarea, controlul şi sancţionarea 
celor ce nu respectă legislaţia în materie de 
utilizare a solului  

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Administraţia locala 
Garda de mediu 
Agenţii economici, populaţia 

Termen de realizare 2027 
Indicatori 2027 – reducerea cu 80% a deversărilor 

şi depozitărilor necontrolate de substanţe şi 
materii pe sol  

 
Fişa 9 
Domeniu 
Mediu 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Ralizarea spaţiilor de depozitare a 

deşeurilor 
Cadrul general Există pe teritoriul oraşului Băicoi spaţii 

neamenajate de depozitare a deşeurilor  
Grup ţintǎ Agenţii economici şi populaţie  
Obiective Împiedicarea degradării solului 
Motivaţia proiectului Este necesară protejarea solului prin 

închiderea şi ecologizarea spaţiilor de 
depozitare necontrolata a deşeurilor 

Modul de implementare al proiectului Închiderea depozitelor de deşeuri 
neamenajate şi reconstrucţia ecologică a 
unor puncte de colectare subterane. 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local 

Instituţia careraspunde derealizarea 
proiectului 

Consiliul local 
 

Termen de realizare 2026 
Indicatori 2026 – dispariţia şi ecologizarea a 100% 

din spaţiile şi depozitele de deşeuri 
neamenajate. Construirea punctelor de 
colectare subterane 

 
Fişa 10 
Domeniu 
Mediu 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Generalizarea colectării selective a 

deşeurilor 
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Cadrul general În acest moment colectarea deşeurilor se 
face selectiv dar nu este o practică 
generalizată. 

Grup ţintǎ Agenţi economici şi populaţie  
Obiective Împiedicarea degradării solului 

Montare pubele colecatre selectivă 
Motivaţia proiectului Colectarea selectivă a deşeurilor poate 

genera venituri şi o reducere a masei de 
deşeuri de depozitat 

Modul de implementare al proiectului - campanie de constientizare a populaţiei 
- generalizarea sistemului de colectare 
selective prin montarea de pubele 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Fonduri structurale de coeziune, bugetul 
local şi bugetul consiliului judeţean 

Instituţia care raspunde de realizare a 
proiectului 

Consiliul local, societate de salubrizare, 
populaţia 

Termen de realizare 2024 
Indicatori 2024 –80% din deşeuri colectate selectiv 

 
Fişa 11 

Domeniu 
Mediu 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Desfiinţarea sistemelor individuale de 

colectare a apelor uzate – fose septice, puţuri 
absorbante – de către toţi deţinătorii de 
locuinţe individuale sau colective 

Cadrul general În condiţiile realizării canalizării, aceste 
fose trebuie desfiinţate deoarece sunt 
poluante 

Grup ţintǎ Populaţia şi agenţii economici 
Obiective Îmbunatăţirea sistemului de protecţie a 

apelor de suprafaţă şi subterane în vederea 
creşterii gradului de sănătate a populaţiei 

Motivaţia proiectului Extinderea sistemului de canalizare nu 
mai justifică existenţa acestor fose, cu 
impact negativ asupra solului şi panzei 
freatice. 

Modul de implementare al proiectului Desfiinţarea foselor septice 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Resurse ale populaţiei şi agenţilor 
economici  

Instituţia care raspunde de realizare a 
proiectului 

Consiliul local, agenţi economici, 
populaţia 
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Termen de realizare 2028 
Indicatori 2028 – 100% din fosele septice 

desfiinţate 
 

Fişa 12 
Domeniu 
Mediu 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Iluminat public ecologic, cu panouri 

solare, lampi led 
Cadrul general În acest moment există iluminat public 

cu lampi cu energie electrică. 
Grup ţintǎ Populaţia şi agenţii economici 
Obiective Creşterea calităţii aerului 
Motivaţia proiectului Reducerea poluării aerului prin iluminat 

public şi nevoia reducerii cheltuielilor 
bugetare 

Modul de implementare al proiectului Achiziţia de stâlpi ecologici de iluminat 
public 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local, bugetul judeţului, fonduri 
structurale  

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local,  
 

Termen de realizare 2024 
Indicatori 2024 – 100% din iluminatul public 

ecologic, led 
 
 
Fişa 13  
Domeniu 
Mediu 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Extindere retea iluminat public ecologic, 

cu panouri solare, lampi led 
Cadrul general Necesitatea extinderii reţelei de iluminat 

public. 
Grup ţintǎ Populaţia şi agenţii economici 
Obiective Creşterea calităţii spaţiului de locuit 
Motivaţia proiectului Extinderea fondului de locuinţe la 

nivelul oraşului Băicoi 
Modul de implementare al proiectului Achiziţia de stâlpi de iluminat public, 

lămpi led şi instalaţie extinsă 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local, bugetul judeţului, fonduri 
structurale  
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Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local,  
 

Termen de realizare 2024 
Indicatori 2024 – 3 km noi de reţea de iluminat 

public 
 

Fişa 14 
Domeniu 
Mediu 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Construirea unui parc fotovoltaic 

Cadrul general Necesitatea utilizării energiei verzi 
pentru iluminat stradal şi nu numai 

Grup ţintǎ Populaţia şi agenţii economici 
Obiective Creşterea calităţii aerului 
Motivaţia proiectului Reducerea poluării aerului prin 

utilizarea energiei verzi şi nevoia reducerii 
cheltuielilor bugetare 

Modul de implementare al proiectului Identificarea suprafeţei de teren necesare 
şi construirea parcului fotovoltaic 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local, bugetul judeţului, fonduri 
structurale  

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local,  
 

Termen de realizare 2027 
Indicatori 2027 – parc fotovoltaic construit 

 
Fişa 15 

Domeniu 
Mediu 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Realizare harta de zgomot 

Cadrul general În acest moment nu există o hartă de 
zgomot la nivelul oraşului Băicoi. 

Grup ţintǎ Populaţia şi agenţii economici 
Obiective Creşterea calităţii mediului 
Motivaţia proiectului Harta de zgomot are ca scop evidențierea 

zonelor locuite unde nivelul de zgomot se 
ridică peste anumite limite impuse de 
legislație și astfel folosește la elaborarea de 
planuri de acțiune de protecție a locuitorilor 
împotriva expunerii și reducere a nivelurilor 
de zgomot. 

Modul de implementare al proiectului Crearea pe bază de date de intrare care 
sunt apoi procesate cu ajutorul PC cu 
software specializat 



Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Băicoi, jud. Prahova 
154 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local, bugetul judeţului, fonduri 
structurale  

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local,  
 

Termen de realizare 2024 
Indicatori 2024 – harta de zgomot realizată 

 
Fişa 16 

Domeniu 
Mediu 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Actualizarea strategiei de eficienţă 

energetică 
Cadrul general În acest moment startegia de eficienţă 

energetică la nivelul oraşului Băicoi nu este 
adaptată conform anului 2021. 

Grup ţintǎ Populaţia şi agenţii economici 
Obiective Creşterea calităţii mediului 
Motivaţia proiectului Strategia are ca scop utilizarea energiilor 

nepoluante şi asigurarea accesului la energie 
electrică şi termică pentru toţi cosumatorii 

Modul de implementare al proiectului Culegerea datelor şi actualizarea celor 
ezistente la nivelul strategiei energetice 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local, bugetul judeţului, fonduri 
structurale  

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local,  
 

Termen de realizare 2024 
Indicatori 2024 – strategia energetică realizată 

 
Fişa 17 

Domeniu 
Mediu 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 

Reabilitare energetică a clădirilor publice 
Cadrul general Reabilitarea energetică a clădirilor din 

oraşul Băicoi. 
Grup ţintǎ Populaţia şi agenţii economici 
Obiective Creşterea calităţii mediului  
Motivaţia proiectului Necesitatea scăderii costurilor cu 

încălzirea clădirilor 
Înfrumuseţarea oraşului Băicoi 

Modul de implementare al proiectului Identificarea şi reabilitarea energetică a 
clădirilor  
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Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local, bugetul judeţului, fonduri 
structurale  

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local,  
 

Termen de realizare 2027 
Indicatori 2027 – toate clădirile reabilitate şi 

modernizate 
 
9. Dezvoltare socială – ocupare, locuire, sănătate, siguranță, asistență socială 
 
9.1 Ocupare 

O piață a muncii care funcționează bine, cu o forță de muncă înalt calificată, care poate 
dobândi rapid noi abilități, este văzută din ce în ce mai mult ca o condiție necesară pentru 
asigurarea unei economii regionale dinamice și competitive. 

Resursele de muncă la 1 ianuarie reprezintă acea categorie de populație care dispune de 
ansamblul capacităților fizice și intelectuale care îi permit să desfășoare o muncă utilă în una din 
activitățile economiei naționale. Resursele de muncă includ: populația în vârstă de muncă, aptă de 
a lucra, precum și persoanele sub și peste vârsta de muncă aflate în activitate. Vârstele de muncă 
conform Institutului Național de Statistică sunt pentru perioada 2011-2015: 16-59 ani pentru femei, 
respectiv 16-64 ani pentru bărbați, respectiv începând din 2016: 16-60 ani pentru femei, respectiv 
16-65 ani pentru bărbați. 

Resursele de muncă ale județului Prahova s-au redus constant inclusiv în perioada de 
referință 2012-2018, consecință a evoluțiilor demografice deja analizate. Astfel acestea au scăzut 
cu 15%, peste media națională de 12,8% și peste cea a tuturor județelor limitrofe cu excepția 
județului Buzău, singurul care înregistrează o scădere superioară. Dintre tendințele în județele 
limitrofe se remarcă județul Ilfov, ale cărui resurse de muncă au crescut semnificativ cu 35,5%. 
 La nivelul anului 2018, în oraşul Băicoi sunt 3920 de salariaţi conform datelor furnizate 
de către INS. Raportat la numărul total de angajati la nivelul judeţului Prahova (313.900 de 
salariaţi), numărul de salariaţi existent la nivelul oraşului Băicoi, reprezintă 1,2 % din totalul 
existent la nivelul Judeţului.  
 

Tabel 39 – Numarul mediu de salatiati, oraşul Băicoi  
Salariati 2005 

 
2013 2017 2018 

oraşul  
Băicoi  

4418 3495 
3685 

3920 

Sursa: INS 
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Figura 59 – Numar salariați în oraşul Băicoi 

 
Sursa: INS 

 
 

9.2 Siguranța publică 
Serviciul de Poliție Locală are următoarele structuri: ordine și liniște publică și paza 

bunurilor, domeniul circulației pe drumurile publice, disciplina în construcții și afișaj stradal, 
protecția mediului și activitate comercială și atribuții pe linie de evidență a persoanelor În prezent, 
serviciul funcționează cu 16 angajați, iar în dotare au 2 autospeciale. La nivelul anului 2019, poliţia 
locală a gestionat şi soluţionat 120 de situaţii din aria de competenţă. 
 
9.3 Asistență socială 

Serviciul de Asistență Socială din cadrul UAT oraşul Băicoi vine în întâmpinarea nevoilor 
de asistență socială ale populației. În present gestionează casele de tip familial, centru de îngrijire 
şi asistenţă a persoanelor adulte cu handicap. 
 
9.4 Sănătate 

La capitolul sănătate, în oraşul Băicoi există 1 spital cu capacitatea de 130 de paturi. Alte 
149 de paturi se găsesc în unităţile private. 2 dispensare se găsesc la nivelul , 8 cabinete 
stomatologice, 9 cabinete medicale de specialitate, 2 laboratoare. 

Situația unităţilor sanitare pe categorii şi forme de proprietate, la nivelul anului 2018, se 
prezintă astfel: 
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Tabel 40-  Categorii de unităţi sanitare 2018 
Categorii de unitati sanitare Forme de proprietate Numar 

Spitale Proprietate publica 1 

Spitale Proprietate privata 1 

Ambulatorii integrate 
spitalului 

Proprietate publica 1 

Cabinete medicale de 
medicina generala 

Proprietate privata 1 

Cabinete medicale de 
familie 

Proprietate privata 9 

Cabinete stomatologice Proprietate privata 8 

Cabinete medicale de 
specialitate 

Proprietate privata 2 

Farmacii Proprietate publica 1 

Farmacii Proprietate privata 6 

Laboratoare medicale Proprietate publica 3 

Laboratoare medicale Proprietate privata 1 

Laboratoare de tehnica 
dentara 

Proprietate privata 7 

Alte tipuri de cabinete 
medicale 

Proprietate privata 1 

In spitale (inclusiv in centre 
de sanatate) 

Proprietate publica 130 

In spitale (inclusiv in centre 
de sanatate) 

Proprietate privata 149 

Sursa: INS 
 
Situația medicilor la nivelul oraşului Băicoi, anului 2018, se prezintă astfel: 

Tabel 41-  Situația cadrelor medicale sanitare 2018 
Categorii de unitati 

cadre medicale 
Forme de proprietate 

unitate 
Numar 

Medici Proprietate publica 18 
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Medici Proprietate privata 12 

Medici de familie Proprietate publica 2 

Medici de familie Proprietate privata 9 

Stomatologi Proprietate publica 0 

Stomatologi Proprietate privata 8 

Farmacisti Proprietate publica 1 

Farmacisti Proprietate privata 7 

Personal sanitar 
mediu 

Proprietate publica 74 

Sursa: INS 
9.5 Locuire 

Planul Urbanistic General a fost elaborat în anul 2012, actualizat în 2012. Numărul 
certificatelor de urbanism emise în anul 2019 fiind de 345. 

 
Tabel 42 - Autorizaţii de construire emise  

Autorizaţii de construire 
emise 

Număr 

2017 187 

2018 231 

2019 288 
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9.6 Analiza SWOT 
Puncte tari ale oraşului Băicoi: Puncte slabe: 

 
 Forta de muncă numeroasă 
 Autorităţi locale deschise 
 Rata somajului scazută 
 Existenţa activitatii de asistenţă socială 
 Infrastructura aferentă învățământului 

primar și gimnazial, precum și cea a 
grădinițelor corespunzător dezvoltate 

 Nivel de educație mediu (aproximativ 68 % 
au absolvit cel puțin ciclul secundar) 

 Acces facil la centre universitare de 
prestigiu situate în localități aflate în 
apropierea orașului şi anume din 
Municipiul Bucureşti şi Ploieşti. 

 Forta de munca slab calificata 
 Toți locuitorii chestionați, consideră că 

oferta locurilor de muncă din oraş este 
foarte redusă; 

 Migrarea populaţiei tinere catre alte locatii 
mai atractive din punct de vedere financiar 

 Investiţii private limitate în domeniul 
asistenţei medicale. Număr mic de cadre 
medicale 

 Spor natural negativ cauzat atât de scădere 
natalității cât și de creșterea mortalității 

 Creșterea ratei șomajului, urmare a 
restructurărilor economice 

 Inexistenţa organizaţiilor care luptă 
împotriva fenomenelor deviante si 
delincvente prin promovarea unor 
programe specifice, principalul factor în 
elaborarea şi implementarea politicilor în 
domeniul social 

 Participarea civică redusa în rezolvarea 
unor cazuri sociale 

 Insuficienta dotărilor tehnico edilitare și 
educaționale la toate instituțiile de 
învățământ din oraşul Băicoi 

 Pondere scăzută a populației care deține 
studii superioare, una din cauze putând fi 
nivelul scăzut de trai al populației pentru a- 
și putea permite costurile implicate de 
urmarea de cursuri la una din universitățile 
aflate în orașele situate în apropiere 

 Infrastructură de sănătate învechită și 
degradată, în ciuda investițiilor realizate 
până în prezent 

 Necesitatea reabilitării şi modernizării 
spitalului oraşului Băicoi 

 Lipsa cadrelor medicale 
 Lipsa centrelor pentru persoane vârstnice. 

 
Oportunități: 
 

Amenințări: 
 

 Integrarea în Uniunea Europeană care a 
determinat creșterea gradului de 
descentralizare, inițierea autonomiei locale 

 Exodul forţei de muncă 
 Scăderea capacității economiei de a crea 

oportunități de muncă; 
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și creșterea rolului pe care oraşul îl are în 
dezvoltarea sociala; 

 Descurajarea pensionării anticipate și 
încurajarea muncii în regim de lucru 
parțial; 

 Posibilitatea de creare a noi locuri de 
muncă prin facilitarea accesului la 
finanțare a microîntreprinderilor; 

 Stimularea revenirii în țară a persoanelor 
plecate să muncească în străinătate; 

 Existenţa resurselor nerambursabile din 
fondurile structurale 

 Integrarea în strategiile de dezvoltare ale 
judeţului 

 Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat în 
vederea dezvoltării infrastructurii de 
asistenţă socială 

 Atragerea de investiţii private în domeniul 
sanitar 

 Valorificarea potențialului uman, 
păstrarea tradițiilor culturale și edilitare 

 Lipsa de structurare a învățământului 
secundar și universitar față de cerințele 
pieței muncii determină creșterea 
numărului de șomeri în rândul populației 
calificate; 

 Sprijin redus din partea altor autorităţi 
publice 

 Resurse bugetare limitate pentru domeniul 
asistenţei sociale 

 Îmbătrânire demografică avansată având 
în vedere procentul mic al populației tinere 

 Existenţa unor forme de migrație sezonieră 
a forței de muncă în afara ţării 

 Intensificarea tendinței migratorii 
 Polarizarea forței de muncă în oraşului 

Băicoi  

 
9.7 Obiective pentru domeniul dezvoltare socială 

Obiectivul general în materie de dezvoltare socială este reprezentat de “creşterea calităţii 
vieţii şi a stării de sănătate a populaţiei”  

Obiectivele specifice sunt: 
1. Facilitarea accesului la locuri de muncă  
2. Construirea de obiectiv social privind satisfacerea nevoilor sociale și materiale pentru populaţia 
oraşului Băicoi 
3. Creşterea stării de sănătate a populaţiei prin modernizare spital orășenesc: 
- Un pavilion nou; 
- Consolidarea spitalului existent; 
- Amenajare incinta; 
- Garaj pentru ambulanțe; 
4. Locuinţe pentru specialiști 
5. Asigurarea unor prestaţii adecvate de asistenţă social 
 
9.8 Fişe de proiect 
 

Fişa 18 
Domeniu 
Dezvoltare socială 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Bursa zonală a locurilor de muncă 

Cadrul general Există o lipsă de comunicare între agenţii 
economici locali/zonali şi populaţie în ceea 
ce priveşte locurile de muncă disponibile  
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Grup ţintǎ Populaţia şi agenţii economici 
Obiective Facilitarea accesului la locuri de muncă 
Motivaţia proiectului Nevoia de a facilita accesul populaţiei 

oraşului Băicoi la locurile de muncă din oraş 
Modul de implementare a proiectului Organizarea o dată pe an a unei burse a 

locurilor de munca din oraşul Băicoi 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local, contributii ale agentilor 
economici  

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local, agenţii economici  

Termen de realizare 2024 – prima bursa organizată 
Indicatori 2026 – 3 burse organizate, creşterea cu 

10% a numărului de locuri de muncă. 
 
 
Fişa 19 

Domeniu 
Dezvoltare sociala 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Construirea de obiectiv social privind 

satisfacerea nevoilor sociale și materiale 
pentru persoane vârstnice 

Cadrul general Construirea de obiectiv social privind 
satisfacerea nevoilor sociale și materiale 
pentru persoane  vârstnice 

Grup ţintǎ Populaţia  
Obiective Dezvoltarea şi extinderea reţelei de 

asistenţă socială  
Motivaţia proiectului Nevoia de a dezvolta şi extinde reţeaua 

de asistenţă socială pentru locuitorii oraşului 
Băicoi 

Modul de implementare a proiectului Construcţia şi dotarea spaţiilor destinate 
serviciilor sociale. 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local 
Fonduri structurale 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local  

Termen de realizare 2024 
Indicatori Obiectiv social construit și dotat 

 
Fişa 20 

Domeniu 
Dezvoltare sociala 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Baza de date a ocupaţiilor 
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Cadrul general Nu există la nivelul oraşului Băicoi o 
evidenţă exactă cu nivelul de pregătire şi 
ocupaţiile populaţiei, ca punct de referinţă 
pentru formularea unor obiective strategice, 
îndeosebi în materie de reconversie 
profesională 

Grup ţintǎ Populaţia  
Obiective Facilitarea accesului la locuri de muncă 
Motivaţia proiectului Nevoia de a avea o evidenţă exactă cu 

structura ocupatională a populaţiei. 
Modul de implementare a proiectului Organizarea şi completarea bazei de date 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare  

Bugetul local,  

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local,   

Termen de realizare 2023 
Indicatori Baza de date completă cu ocupaţiile 

populaţiei 
 

Fişa 21 
Domeniu 
Dezvoltare sociala 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Acte de identitate şi de stare civilă pentru 

populaţie 
Cadrul general Există locuitori care nu au acte de 

identitate  
Grup ţintǎ Populaţia fără acte de identitate si de 

stare civila 
Obiective Asigurarea unui climat social adecvat 

prin integrarea grupurilor minoritare, 
vulnerabile 

Motivaţia proiectului Nevoia de a realiza acte de identitate 
pentru populaţie 

Modul de implementare a proiectului Desfăşurarea de campanii de  
constientizare a necesităţii obţinerii acestor 
acte. 

Realizarea de acte de identitate în 
colaborare cu serviciul de evidenţă 
informatizată a personei 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local, contribuţii ale populaţiei, 
donatii, sponsorizari 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local, Serviciul de evidenţă 
informatizată a personei 
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Termen de realizare 2025  
Indicatori 2025 – 100% din populaţie deţine acte de 

stare civilă şi de identitate 
 
Fişa 22 

Domeniu 
Dezvoltare sociala 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Construirea de locuinţe sociale 

Cadrul general Suprafaţa de locuire ce revine fiecărui 
locuitor este sub media naţional. Pe de altă 
parte, este nevoie de atragerea unor specilişti 
în educaţie, sănătate cărora să li se poată 
oferi o locuinţă. 

Grup ţintǎ Tinerii, populaţia saracă, specialişti ce 
vor să se stabilească în oraş 

Obiective Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire ale 
populaţiei 

Motivaţia proiectului Fondul de locuinţe scazut la nivelul 
oraşului Băicoi 

Modul de implementare a proiectului Realizarea a 5 de locuinţe sociale 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri 
structurale 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local  

Termen de realizare 2028 
Indicatori 2028 – 5 de locuinţe sociale realizate 

 
Fişa 23 

Domeniu 
Dezvoltare sociala 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Construire garaj ambulanţe 

Cadrul general Lipsa unui spaţiu destinat parcării 
ambulanţelor 

Grup ţintǎ Populaţia oraşului Băicoi 
Obiective Creşterea stării de sănătate a populaţiei 
Motivaţia proiectului Nevoia de intervenţie promptă în cazuri 

excepţionale, în special iarna când 
temperaturile sunt foarte scăzute 

Modul de implementare a proiectului Înfiinţarea unui garaj destinat 
ambulanţelor 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local, Bugetul judeţului, 
Bugetul de stat 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local  
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Termen de realizare 2027 
Indicatori -garaj pentru ambulanţe existent 

 
Fişa 24 

Domeniu 
Dezvoltare sociala 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Dotări pentru serviciu voluntar pentru 

situaţii de urgenţă 
Cadrul general În acest moment nu există dotările 

adecvate pentru acest serviciu, chiar dacă el 
este înfiinţat 

Grup ţintǎ Populaţia oraşului Băicoi 
Obiective Sporirea nivelului de siguranţă în oraş 
Motivaţia proiectului Nevoia de a creşte capacitatea de 

intervenţie în situaţii de urgenţă  
Modul de implementare a proiectului Achiziţionarea de materiale şi utilaje 

pentru  serviciului voluntar pentru situaţii de 
urgenţă 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local,  

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local 

Termen de realizare 2022 
Indicatori -serviciu voluntar dotat 

 
 
Fişa 25 

Domeniu 
Dezvoltare sociala 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Reabilitarea şi modernizarea spitalului 

existent. Construirea pavilion nou  
Cadrul general Necesitatea renovării şi modernizării 

spitalului 
Construirea unui nou pavilion pentru 

spitalul existent 
Grup ţintǎ Populaţia oraşului Băicoi 
Obiective Asigurarea unor condiţii privind tratarea 

pancineţilor la nivel european 
Motivaţia proiectului Este nevoie de reabilitarea/modernizarea 

şi extinderea spaţiul existent la nivelul 
spitalului 

Modul de implementare a proiectului 
 

Reabilitare clădire spital 
Modernizare spital 
Construirea unui pavilion nou conform 

cu standardele europene  
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Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local, fonduri structurale 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local 

Termen de realizare 2027 
Indicatori - spital reabilitat si modernizat 

- pavilion nou construit şi dotat.  
 
Fişa 26 

Domeniu 
Dezvoltare sociala 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Centru pentru persoanele defavorizate 

Cadrul general Nu există în oraş o activitate importantă 
dedicată asistării persoanelor aflate 
temporar în dificultate sau defavorizate. 

Grup ţintǎ Populaţia defavorizată a oraşului Băicoi 
Obiective Asigurarea unor prestaţii adecvate de 

asistenţă socială 
Motivaţia proiectului Nevoia de a asigura adăpost, hrană şi 

consiliere temporară pentru persoanele fără 
adăpost, femei abuzate, copii 

Modul de implementare a proiectului Înfiintarea centrului pentru persoane 
defavorizate 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare  

Bugetul local, fonduri structurale 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local 

Termen de realizare 2027 
Indicatori - centru cu 10 de locuri funcţional 

 
Fişa 27 

Domeniu 
Dezvoltare sociala 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Încurajarea investiţiilor private în 

locuinţe 
Cadrul general  Este necesară sporirea suprafeţei de 

locuit în oraşului Băicoi 
Grup ţintǎ Investitori privaţi, populaţia 
Obiective Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire ale 

populaţiei 
Motivaţia proiectului Nevoia de a construi locuinţe  
Modul de implementare a proiectului Promovarea atractivităţii pentru locuire a 

comunităţii 
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Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Resurse ale agenţilor economici şi 
populaţiei 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local,  

Termen de realizare 2027 
Indicatori 2027 – 30 de noi locuinţe 

 
 

10. Amenajarea teritoriului 
 

Suprafaţa totală de teren la nivelul oraşului Băicoi este de 6062(ha), acestea fiind împărţite 
după cum urmează: 

Tabel 43-  Suprafaţa totală de teren la nivelul oraşului Băicoi (2019) 
Suprafaţa Hectare 

Suprafaţa totală, din care (ha): 6798,48 

Intravilan (ha) 2580,00 

Extravilan (ha) 4218,48 

Suprafaţa spaţiilor verzi (municipii şi oraşe) 84 

Sursa: fișa de date/INS 
 

Numărul locuințelor convenționale conform datelor din 2018, în oraşul Băicoi şi 
localitățile aparținătoare se prezinta astfel: 

Tabel 44  Fondul de locuinţe 
Tip locuinta Forme de 

proprietate 
studii 

universitare 
Numar/MP2 

Locuinţe existente la sfârşitul 
anului, pe forme de proprietate 

Total Număr 7089 

Locuinţe existente la sfârşitul 
anului, pe forme de proprietate 

Proprietate 
publica 

Număr 17 

Locuinţe existente la sfârşitul 
anului, pe forme de proprietate 

Proprietate 
privata 

Număr 7072 

Suprafaţa locuibilă existentă la 
sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Total Metri pătrați arie 
desfășurată 

396891 

Suprafaţa locuibilă existentă la 
sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Proprietate 
publică 

Metri pătrați arie 
desfășurată 

749 

Suprafaţa locuibilă existentă la 
sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Proprietate 
privată 

Metri pătrați arie 
desfășurată 

396142 
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Sursa: INS 
 
 

Figura 60 - Numărul locuințelor convenționale în oraşul Băicoi 

 
 
Infrastructura tehnico-edilitară (energie electrică, termică și regenerabilă, gaze naturale) 
 
10.1 Alimentarea cu apă potabilă și canalizarea 
 

Alimentare cu apă în locuințe din rețeaua publică deservește 6576 locuințe la nivelul anului 
2019 şi funcţionează din anul 1990. 
 Livrarea apei către consumatori se face prin intermediul unei rețele de distribuție de 125,7 
Km la nivelul anului 2019, volumul total de apă produs fiind de 778 mc/ora, iar volumul total de 
apă potabilă petru uz caznic/gospodărie 636 mc/ora. 
 Rețeaua de canalizare are o lungime totala de circa 77 de km deservind 4147 locuințe, 
la nivelul anului 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 61 -  Alimentarea cu apă potabilă şi canalizare din rețeaua publică în oraşul Băicoi 
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10.2 Alimentarea cu energie termică/încălzire centrală/gaze naturale 
 Localitatea este racordată la reţeaua de alimentare cu gaze naturale. La nivel de 
locuinţe sunt racordate 6865 de locuinţe, iar reţeaua de furnizare gase naturale are o lungime de 
138,7 km. Oraşul Băicoi este racordat în totalitate la reţeaua de distrubuţie a gazelor. 
 

Tabel 45 -  Alimentarea cu gaz 
Conducte de gaz Destinatia gazelor 

naturale distribuite 
 Numar 

Lungimea totală a conductelor 
de distribuţie a gazelor 

  Kilometri 138.7 

Gaze naturale distribuite, după 
destinaţie 

Total Mii metri 
cubi 

12419.00 

Gaze naturale distribuite, după 
destinaţie 

Pentru uz casnic Mii metri 
cubi 

7690.00 

 Rețeaua de distribuție a gazelor naturale – lungimea conductelor distribuție gaze este de 
138,7 km, iar gazele naturale distribuite în total sunt de 12419 mii metri cubi din care pentru uz 
casnic 7690 mii metri cubi, la nivelul anului 2019. 
 
10.3 Alimentarea cu energie electrică 
 Din totalul locuințelor convenționale înregistrate la nivelul oraşului Băicoi, aproximativ 
90% din acestea sunt conectate la rețeaua de iluminat electric. 
 Zonele sunt alimentate de posturi de transformare aeriene din zonă. În localitate există 
stații de transformare de 110/20/6 kV. Puterea posturilor este în funcție de consumatori. 
Distribuirea energiei electrice se realizează în oraşul. 
 Lungimea totală a drumurilor locale deservite de iluminatul public este de 86 de km, iar 
la nivelul oraşului există o strategie de dezvoltare a serviciului de iluminat public. 
10.4 Rețeaua de telecomunicații, comunicații de date şi internet 
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În general, infrastructura de telecomunicații în oraşul Băicoi este bine dezvoltată, în prezent 
în sistemul de telefonie fixă există mai mulți operatori, cel mai important fiind compania națională 
TELEKOM urmata apoi de RCS&RDS. Telefonia mobilă este însă bine reprezentată de cele patru 
societății (ORANGE, VODAFONE, TELEKOM, DIGI Mobil), gradul de acoperire prin telefonia 
mobilă crescând datorită expansiunii tehnicii în telefonia fără fir. 

Conexiunea la Internet a fost demarată rapid și este folosită atât de mediul public, 
consumatori casnici, cât și de mediul de afaceri şi este asigurata atât de operatorii de telefonie fixa 
cât şi de cei de telefonie mobile în special pentru abonații serviciilor de telefonie mobile. 
Pe teritoriul oraşului Băicoi şi în zonele aparținătoare se recepționează programele Televiziunii 
Naționale precum şi posturile de televiziune private cum sunt Antena 1, Pro TV, Prima TV, etc. 
Serviciile poștale sunt asigurate de furnizorul național Poșta Română. Complementar, există firme 
de servicii poștale și de curierat private, care în baza unei comenzi asigură servicii pe raza Oraşului 
Băicoi. 
 
10.5 Managementul serviciilor comunitare de utilități publice - Transport public 

Serviciile de utilități publice sunt furnizate/prestate fie prin modalitatea gestiunii directe, 
fie prin modalitatea gestiunii indirecte (delegate), bazată pe contracte de delegare a gestiunii 
încheiate cu operatori de drept privat. 
137 de trasee pentru transport public deservesc prin curse regulate cetățenii județului Prahova. 
Fluxul de călători anual este de aproximativ 9 mil., prezentând o ușoară descreștere, după anul 
2014: 

Tabel 46 - Fluxul anual de călători 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Flux de calatori 
(mii) 

9160 10472 9970 9883 8860 

Sursa: https://www.cjph.ro/files/Servicii-publice/Transport-public-judetean-de-persoane-prin-
curse-regulate-efectuate-cu-autobuze/2020/Studiu-de-Mobilitate-transporturi.pdf 

La nivel de orașe, trei dintre acestea dețin parcuri proprii de mijloace de transport (în special, 
autobuze și microbuze. Municipiul Ploiești deține și utilizează și tramvaie și troleibuze).  
Numărul de călători transportați, în mediul urban, a oscilat între 45.8 mil. (în anul 2013) și 225.6 
mil. (în anul 2015), însă aceste cifre ar putea fi cu greu interpretate, datorită modului în care au 
fost stabilite.  

Tendința de diminuare a numărului de călători transportați de sistemul de transport public 
în județul Prahova poate avea legătură și cu nivelul de acces la autoturisme private, numărul de 
înmatriculări crescând cu aprox. 31% în anul 2017, față de anul 2012, atingând un total de 216342 
autovehicule. 

 
10.6 Analiza SWOT 

Puncte tari ale oraşului Băicoi: Puncte slabe: 
 

 Autoritati locale deschise 
 Starea buna a rețelelor de drumuri publice 
 Locuințele sunt racordate la rețeaua de 

distribuție apă, canalizare și  distribuție a 
energiei electrice 

 Persistenţa problemelor de fond funciar 
 Suprafeţe mici de spaţii verzi amenajate 
 Lipsa unor spatii de joacă şi de recreere 
 Buget local redus 
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 Existenţa reţelei de alimentare cu apă 
 Existenţa reţelei de energie electrică 100% 
 Existenţa reţelei de alimentare cu gaze 

naturale 
 Existenţa reţelei de canalizare 
 Existenţa infrastructurii rutiere  
 Acces la serviciile de furnizare a telefoniei 

fixe, mobile, cablu TV și servicii de 
furnizare a internetului. 

 Lipsa spaţiilor verzi amenajate în toate 
cartierele 

 Lipsa reţelei de canalizare în toată 
localitatea 

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

 Starea reţelei drumuri 
 Starea reţelei de iluminat public 
 Starea infrastructurii reţelei de alimentare 

cu apă 
 Situaţia spaţiilor fostului spital de hepatită 

Oportunități: Amenințări: 
 

 Existenţa resurselor nerambursabile din 
fondurile structurale 

 Integrarea în strategiile de dezvoltare ale 
judeţului 

 Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat în 
vederea dezvoltării infrastructurii  

 Posibilitatea accesării fondurilor europene 
nerambursabile pentru asfaltarea 
drumurilor; 

 Existența surselor de apă potabilă ce pot sta 
la baza extinderii rețelelor de alimentare cu 
apă potabilă; 

 Existența unor programe cu finanțare 
europeană orientate spre creșterea 
randamentului și eficienței energetice; 

 Implicarea instituțiilor publice pentru: 
Crearea și modernizarea infrastructurii 
locale 

 Accesarea de fonduri externe și naționale 
pentru finanțarea reabilitării drumurilor și 
alte investiții în vederea dezvoltării 
infrastructurii tehnico-edilitare 

 Amenajarea spațiilor de interes public al 
localității 

 Investiții aferente serviciilor de bază pentru 
populație. 

 Extinderea reţelei de canalizare 
 Planificarea de lucrări de întreţinere a 

drumurilor din localitate 
 Planificarea amenajării intersecţiilor 
 Posibilitatea montării de indicatoare rutiere 

în zonele cu potenţial de risc a circulaţiei 
 Amenajarea de şanţuri şi trotuare  

 Resurse bugetare reduse față de nevoia de 
investiții în infrastructură,  

 Sprijin redus din partea altor autorităţi 
publice 

 Instabilitate politică; 
 Surse financiare insuficiente pentru 

susținerea proiectelor de modernizare a 
infrastructurii; 

 Lipsa investițiilor în infrastructura locală 
are efecte negative asupra atractivității 
zonei și a uzurii premature a 
autovehiculelor populației; 

 Tendința de creștere a prețurilor resurselor 
energetice sub influența instabilității 
monedelor internaționale; 

 Parte din drumurile și rețelele de utilități 
riscă să rămână nemodernizate sau 
nereabilitate din cauza posibilităților 
financiare reduse ale localității 

 Capacitatea de plată a consumatorilor 
pentru serviciile oferite; 

 Accesarea mai rapidă a fondurilor 
europene și naționale pentru infrastructură 
de către alte localități/zone de dezvoltare. 
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 Eficientizarea cheltuielilor cu iluminatul 
public prin dotarea cu lămpi economice 

 Construirea unor rezervoare de capacitate 
mare pentru stocarea de apă potabilă 

 Lucrări de modernizare a Spitalului 
orăşenesc 

 Extindere reţele utilitare în znele nou 
introduse în intravilan 

 Lucrări de reparaţii a drumurilor şi străzilor 
 Construire pasaj suprateran peste DN1 
 Centura ocolitoare oraș Baicoi; 
 Sistem de rigole carosabile(trotuare 50 

km); 
 Amenajare trotuare; 
 Poduri peste râul Dâmbu; 
 Regularizare albie Dâmbu; 
 Ingroparea rețelei edilitare; 
 Piste de bicicleta; 
 Asfaltare: 
 Modernizare(5 km); 
 Reabilitare(80 km); 
 Locuri de joacă; 
 Piste de motocros; 
 Zonă de recreare; 
 Târg orășenesc(modernizare); 
 Piață centru civic(reabilitare); 
 Amenajare sensuri giratorii(DN1-DJ100F-

DC8A. 
 
10.7 Obiective pentru domeniul amenajarea teritoriului 

Obiectivul general în materie de amenajare a teritoriului şi infrastructura de transport 
este reprezentat de “utilizarea optimă a teritoriului oraşului Băicoi şi îmbunătăţirea 
infrastructurii de transport 

Obiectivele specific sunt: 
1. Zonarea funcţională a teritoriului oraşului Băicoi în acord cu tendinţele de dezvoltare a 

acesteia 
2. Dezvoltarea infrastructurii publice edilitare și de transport urban la nivel de oraşului 

Băicoi 
3. Crearea design-ul sustenabil arhitectonic (creare piste biciclete) 
4. Extindere și modernizare rețea de gaze naturale, alimentare cu apă potabilă, canalizare 

și iluminat 
5. Reabilitare drumuri de interes local 
6. Dezvoltarea și creșterea accesului la infrastructura de transport. 

 
 
 



Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Băicoi, jud. Prahova 
172 

10.8 Fişe de proiect 
 

Fişa 28 
Domeniu 
Amenajarea teritoriului 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Clarificarea aspectelor de proprietate şi 

domenialitate asupra teritoriului oraşului 
Cadrul general Problema retrocedărilor înca nu este 

finalizată. De asemenea, nu există o evidenţă 
clară asupra bunurilor domeniale 

Grup ţintǎ Populaţia oraşului, administraţia locală 
Obiective Clarificarea aspectelor de proprietate şi 

domenialitate asupra teritoriului oraşului 
Motivaţia proiectului Activitatea curentă a autorităţilor locale 

este afectată de problemele de fond funciar. 
De asemenea, există bunuri şi terenuri a 
căror situaţie juridică nu este clarificată, 
astfel ca acestea nu pot fi valorificate 

Modul de implementare a proiectului Finalizarea problemelor de fond funciar 
– reparcelare, sprijin pentru obţinerea 
titlurilor de proprietate 

Realizarea evidentei bunurilor 
domeniale si clarificarea situatiei juridice a 
bunurilor si terenurilor. 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local,  Consiliul judeţean, 
Prefectura 

Termen de realizare 2026 
Indicatori - reparcelare integrală 

- baza de date cu bunurile domeniale 
- 100% din titlurile de proprietate 

obţinute 
 

 Fişa 29 
Domeniu 
Amenajarea teritoriului 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Realizarea de drumuri noi  

Cadrul general Expansiunea altor domenii trebuie 
însoţită de realizarea infrastructurii de 
transport aferente 

Grup ţintǎ Populaţia oraşului 
Obiective Îmbunătăţirea infrastructurii de transport 

astfel încat să fie reduse influentele negative 
asupra mediului şi confortului populaţiei 
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Motivaţia proiectului Este necesară creşterea atractivităţii 
pentru locuire a intravilanului localităţii prin 
crearea unei infrastructuri adecvate 

Modul de implementare a proiectului Realizarea a 5 km de drumuri noi şi 
reabilitarea celor existente 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri 
structurale 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local al oraşului Băicoi 

Termen de realizare 2027 
Indicatori  – 5 km de noi drumuri 

  
Fişa 30 

Domeniu 
Amenajarea teritoriului 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Reabilitarea drumurilor  

Cadrul general Drumurile oraşului necesită o întreţinere 
permanentă 

Grup ţintǎ Populaţia oraşului 
Obiective Îmbunătăţirea infrastructurii de transport 

astfel încât sa fie reduse influenţele negative 
asupra mediului şi confortului populaţiei 

Motivaţia proiectului Este necesară creşterea atractivităţii 
pentru locuire a intravilanului localităţii prin 
crearea unei ifrastructuri adecvate 

Modul de implementare a proiectului Reabilitarea drumurilor – alei pietonale, 
trotuare, căi de acces etc. 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri 
structurale 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local al oraşului Băicoi,  

Termen de realizare 2026 
Indicatori  – 80 de km de drum reabilitate 

  
Fişa 31 
Domeniu 
Amenajarea teritoriului 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Îngroparea rețelei edilitare 

Cadrul general Îngroparea rețelei edilitare poate 
conduce la utilizarea adecvată a drumurilor 
oraşului şi la creşterea siguranţei de utilizare 
a drumurilor/trotoarelor. 

Grup ţintǎ Populaţia oraşului 
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Obiective Îmbunatăţirea infrastructurii de transport 
astfel încât să fie reduse influenţele negative 
asupra mediului şi confortului populaţiei 

Motivaţia proiectului Este necesară asigurarea infrastructurii 
care să permita utilizarea adecvată a 
drumurilor oraşului şi sporirea gradului de 
siguranţă pentru cetăţeni 

Modul de implementare a proiectului Îngroparea rețelei edilitare la nivelul 
întregului oraş 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local, fonduri europene 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local al oraşului Băicoi.  

Termen de realizare 2027 
Indicatori  – Îngroparea rețelei edilitare până la 

finalul anului 2026 
 

Fisa 32 
Domeniu 
Amenajarea teritoriului 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Completarea sistemului de indicatoare 

cu denumirile străzilor, de intrare/ieşire din 
localitate si semne de circulatie 

Cadrul general Design-ul local si orientarea pe teritoriul 
oraşului se pot îmbunătăţi prin utilizarea 
unui sistem de indicatoare adecvat 

Grup ţintǎ Populaţia oraşului, agenţii economici  
Obiective Crearea design-ul sustenabil arhitectonic 
Motivaţia proiectului Există un sistem de indicatore cu numele 

străzilor, un sistem adecvat de marcare a 
intrărilor/ieşirilor din localitate ce trebuie 
completat. 

Modul de implementare a proiectului Realizarea şi montarea de: 
- plăcuţe cu denumirile străzilor şi 

indicatoare de orientare 
- plachete de marcare a intrărilor/ieşirilor 

din localitate 
- semne de circulaţie adecvate 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local,  

Instituţia care raspunde de 
realizarea proiectului 

Consiliul local al oraşului Băicoi 

Termen de realizare 2025 
Indicatori - toate străzile marcate 
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- toate intrările şi ieşirile din oraşul 
Băicoi marcate 

- toate intersecţiile semnalizate adecvat 
 

Fişa 33 
Domeniu 
Amenajarea teritoriului 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Întărirea capacităţii de aplicare a 

legislaţiei în materie de construire şi 
disciplina în construcţii 

Cadrul general Este necesară menţinerea şi construirea 
unei linii arhitectonice unitare pe teritoriul 
oraşului 

Grup ţintǎ Populaţia oraşului  
Obiective Crearea design-ul sustenabil arhitectonic 
Motivaţia proiectului Armonia arhitecturală sustenabilă 

trebuie să fie menţinută. 
Modul de implementare a proiectului Verificarea modului de respectare a 

legislaţiei în materie de construire şi 
disciplina în construcţii 

Verificarea respectării normelor din 
PUG, PUZ si PUD 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local,  

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local al oraşului Băicoi 

Termen de realizare 2026 
Indicatori  - toate construcţiile verificate din punct 

de vedere al autorizării 
       - toate construcţiile noi respectă linia 
arhitectonică a oraşului 

 
Fişa 34 

Domeniu 
Amenajarea teritoriului 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Piste pentru biciclete 

Cadrul general Construirea pistelor pentru biciclete 
poate conduce la utilizarea adecvată a 
drumurilor oraşului şi la creşterea siguranţei 
de utilizare. 

Grup ţintǎ Populaţia oraşului 
Obiective Îmbunatăţirea infrastructurii de transport 

astfel încât să fie reduse influenţele negative 
asupra mediului şi confortului populaţiei 
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Motivaţia proiectului Este necesară asigurarea infrastructurii 
care să permita utilizarea adecvată a 
drumurilor oraşului şi de către biciclişti 

Modul de implementare a proiectului Construirea pistelor pentru bicilete pe 
drumurile locale. 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local, fonduri structurale 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local al oraşului Băicoi 

Termen de realizare 2027 
Indicatori  – 10 km de piste pentru biciclete 

construiţi  
 
Fişa 34 

Domeniu 
Amenajarea teritoriului 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Extindere reţea canalizare   

Cadrul general Expansiunea altor domenii trebuie 
însoţită de realizarea infrastructurii de 
utilităţi publice aferente 

Grup ţintǎ Populaţia oraşului 
Obiective Îmbunătăţirea infrastructurii de utilităţi 

publice prin extinderea reţelei de canalizare, 
astfel încat să fie reduse influentele negative 
asupra mediului şi confortului populaţiei 

Motivaţia proiectului Este necesară creşterea atractivităţii 
pentru locuire a intravilanului oraşului prin 
crearea unei infrastructuri adecvate 

Modul de implementare a proiectului Extinderea reţelei de canalizare la deal şi 
efectuarea racordărilor gospodăriilor. 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri 
structurale 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local al oraşului Băicoi 

Termen de realizare 2025 
Indicatori  – reţea de canalizare la nivelul 

întregului oraş. 
 
Fişa 35 

Domeniu 
Amenajarea teritoriului 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Extindere reţea apă potabilă  
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Cadrul general Expansiunea altor domenii trebuie 
însoţită de realizarea infrastructurii de 
utilităţi publice aferente 

Grup ţintǎ Populaţia oraşului 
Obiective Îmbunătăţirea infrastructurii de utilităţi 

publice prin extinderea reţelei de apă 
potabilă, astfel încat să fie reduse influentele 
negative asupra mediului şi confortului 
populaţiei 

Motivaţia proiectului Este necesară creşterea atractivităţii 
pentru locuire a intravilanului oraşului prin 
crearea unei infrastructuri adecvate 

Modul de implementare a proiectului Extinderea reţelei de apă potabilă şi 
efectuarea racordărilor gospodăriilor. 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri 
structurale 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local al oraşului Băicoi 

Termen de realizare 2025 
Indicatori  – reţea de apă potabilă la nivelul 

întregului oraş. 
 
Fişa 36 

Domeniu 
Amenajarea teritoriului 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Sistem de rigole carosabile 

Cadrul general Construirea de rigole carosabile 
Grup ţintǎ Populaţia oraşului 
Obiective Îmbunătăţirea infrastructurii de transport 

astfel încât sa fie reduse influenţele negative 
asupra mediului şi confortului populaţiei 

Creşterea mobilităţii populaţiei 
Motivaţia proiectului Este necesară creşterea atractivităţii 

pentru locuire a intravilanului localităţii prin 
crearea unei infrastructuri adecvate 

Modul de implementare a proiectului Construirea sistemului de rigole carosabile – 
alei pietonale, trotuare, căi de acces etc. 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri 
structurale 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local al oraşului Băicoi,  

Termen de realizare 2026 
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Indicatori  – 50 de km de rigole carosabile 
construite 

 
Fişa 37 

Domeniu 
Amenajarea teritoriului 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Pasaj suprateran peste DN1 

Cadrul general Construirea unui pasaj suprateran peste 
DN1 

Grup ţintǎ Populaţia oraşului 
Obiective Îmbunătăţirea infrastructurii de transport 

astfel încât sa fie reduse influenţele negative 
asupra mediului şi confortului populaţiei 

Creşterea mobilităţii populaţiei şi 
scăderea riscului de producere a accidentelor  

Motivaţia proiectului Este necesară creşterea atractivităţii 
pentru locuire a intravilanului localităţii prin 
crearea unei infrastructuri adecvate 

Modul de implementare a proiectului Construirea pasajului suprateran peste DN1. 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri 
structurale 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local al oraşului Băicoi,  

Termen de realizare 2026 
Indicatori  – Pasaj suprateran peste DN1 construit 

 
11. Instituţii locale - Administraţia publică locală 
 Primăria oraşului Băicoi este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor 
ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ şi în 
conformitate cu hotărârile Consiliului Local Băicoi privind aprobarea organigramei, a numărului 
de posturi şi a statului de funcţii ale aparatului propriu de specialitate. 
 Primarul, Viceprimarul, Secretarul, împreună cu aparatul propriu de specialitate 
constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria oraşului Băicoi care 
aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, soluţionând problemele 
curente ale colectivităţii locale. 
 Consiliul Local este autoritatea administrației publice prin care se realizează 
autonomia locală în oraș. 
 Consiliul Local și Primarul sunt aleși în condițiile prevăzute de legea privind alegerile 
locale. 
 Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de 
interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități publice, locale 
sau centrale. 

Administraţia locală nu a instituit serviciul de management al situațiilor de urgență în oraş. 
Cauza este lipsa de personal. 
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În 2019, la nivelul oraşului Băicoi, au fost 3 incidente la care a fost necesară intervenţia 
unei astfel de structuri. 

Administraţia locală a instituit serviciul public de poliție locală, din anul 2011. Structura 
funţionează cu un număr de 16 angajaţi (13 funcţionari publici şi 3 personal contractual). 

Numărul autovehiculelor de care dispune serviciul poliţiei locale nu este semnificativ, 2. 
Pe parcursul anului 2019, au intervenit la 120 de solicitări. 

Principalele deficienţe sau lipsuri care afectează calitatea serviciului poliţiei locale sunt: 
1. lipsa tehnicii de identificare a persoanelor; 
2. lipsa unei strategii de dezvoltare a serviciului 

 
11.1 Analiza SWOT 
Puncte tari ale oraşului Băicoi: Puncte slabe: 

 
 Autorităţi locale deschise ce 

constientizează ca resursa umană este cea 
mai importantă dintr-o organizaţie 

 Participarea angajatilor la diferite forme de 
pregatire profesionala; 

 Imagine bună şi încredere în primar 
 Implicarea autorităţilor locale în asigurarea 

condiţiilor de viaţă decente 
 Existenţa în aparatul Primăriei a oamenilor 

bine pregătiţi şi în continuă perfecţionare 
Implementarea sistemului de control intern 
managerial 

 Promovarea unui comportament decent şi 
apropiat de cetăţean al angajaţilor 
Primăriei  

 Asigurarea condiţiilor de siguranţă publică 
la nivelul comunităţii 

 Implicarea mare a comunităţii în luarea 
deciziilor la nivel local 
 

 Inexistența unor contacte mai strânse între 
administrație şi agenții privați. 

 Lipsa contactelor externe şi lipsa de 
integrare în circuitul administrativ naţional 
şi internaţional 

 Imposibilitatea transmiterii de solicitări, 
cereri on-line 

 Posibilităţi reduse de motivare financiară a 
personalului din cadrul Primăriei şi de 
atragere a persoanelor cu calificare 
superioară în structurile funcţionarilor 
publici 

Oportunități: 
 

Amenințări: 
 

 Creșterea gradului de descentralizare si 
autonomie locala  

 Existenţa resurselor nerambursabile din 
fondurile structurale 

 Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat în 
vederea dezvoltării instituţionale 

 Elaborarea strategiei de resurse umane care 
sa cuprindă şi aspectele de planificare, 
recrutare, selecţie, motivare, carieră în 
general; 

 Educaţie, cultură civică slab dezvoltate, 
grad redus de participare civică 

 Sprijin redus din partea altor autorităţi 
publice 

 Cooperarea slabă cu UAT-urile învecinate 
 Blocarea accesului la funcţiile publice 

vacante 
 Migrarea personalului calificat către alte 

instituţii publice 
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 Crearea unui sistem electronic de 
management al documentelor pentru o mai 
bună organizare şi comunicare internă, 
precedat de pregatirea in domeniul 
utilizarii noilor tehnologii; 

 Existenţa unor instituţii similar cu exemple 
de bune practici 

 Adoptarea unor măsuri de motivare a 
funcţionarilor din cadrul Primăriei 

 Programe de consultare la nivelul fiecărui 
cartier privind măsurile necesare pentru 
rezolvarea problemelor comunităţii 

 Stabilirea unui grafic de lucru inter-
departamente pentru soluţionarea  cât mai 
eficientă a sarcinilor de serviciu 

 Popularizarea activităţii administraţiei 
locale în rândul comunităţii: site, 
publicare, afişare  

 
11.2 Obiective pentru domeniul administraţie publică 

Obiectivul general este reprezentat de “întărirea capacităţii administrative”  
Obiectivele specifice sunt: 

1. Îmbunătăţirea capacităţii administrative 
2. Îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii şi mediul de afaceri 
3. Introducerea de noi instrumente şi tehnologii 
4. Dezvoltare infrastructură necesară funcționării instituțiilor publice 
5. Implementare, monitorizare, revizuire și comunicare rezultate implementare strategie 
 
11.3 Fişe de proiect 

Fişa 38 
Domeniu 
Administratie publica 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Adaptarea structurii organizatorice 

Cadrul general Organigrama, ROF-ul, fişele de post 
sunt instrumente manageriale ce sprijină 
atingerea obiectivelor propuse 

Grup ţintǎ Primăria  
Obiective Îmbunătăţirea capacităţii administrative 
Motivaţia proiectului Nevoia de a crea o structură 

organizatorică flexibilă 
Modul de implementare a proiectului Adaptarea anuală a organigramei, 

regulamentului de organizare şi funcţionare 
şi fişelor de post la nevoile instituţiei şi 
schimbările legislative; 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local; 
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Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Primarul  

Termen de realizare Luna martie a fiecărui an 
Indicatori   - organigrama, ROF, fişe de post 

actualizate anual 
 

 
Fişa 39 
Domeniu 
Administratie publica 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Analiza nevoilor de formare 

profesională ale funcţionarilor publici şi 
participarea la diferite forme de pregătire 

Cadrul general Funcţionarii publici au dreptul şi 
obligaţia să-şi îmbunătăţească nivelul de 
pregătire profesională 

Grup ţintǎ Funcţionarii publici 
Obiective Îmbunătăţirea capacităţii administrative 
Motivaţia proiectului Nevoia de a creşte nivelul de pregătire 

profesională 
Modul de implementare a proiectului - realizarea analizei nevoilor de formare 

profesională 
- participarea la cursuri de formare 

profesională generale şi specifice 
Sursa de finanţare/posibile surse de 

finanţare 
-Bugetul local; 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local al oraşului Băicoi 

Termen de realizare Anual – analiza nevoilor de formare 
profesională şi participarea la forme de 
pregătire 

Indicatori  - rapoarte individuale si raport general 
privind analiza nevoilor de formare 
profesională 

- 2 de angajaţi/ an participă la diverse 
forme de pregătire profesională 

 
 

Fişa 40 
Domeniu 
Administratie publica 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Realizare audit iniţial GDPR 

Cadrul general Primăria, în calitate de operator de date 
cu caracter personal trebuie să se supună 
reglementărilor GDPR 

Grup ţintǎ Funcţionarii publici 
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Obiective Îmbunătăţirea capacităţii administrative 
prin prelucrarea datelor cu caracter personal 
conform legislaţiei in domeniu 

Motivaţia proiectului Adaptarea modului de lucru la noile 
reglementări în domeniu 

Modul de implementare a proiectului - realizarea auditului iniţial; 
- elaborarea şi implementarea 

instrumentelor de protecţie a datelor cu 
caracter personal conform Regulametu UE 
679 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

-Bugetul local; 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local al oraşului Băicoi 

Termen de realizare 2021 
Indicatori  - instrumente elaborate şi implementate 

 
Fişa 41 
Domeniu 
Administraţie publică 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Implementare Strategie Anticorupţie 

Cadrul general Primăria, în calitate de instituţie publică 
are obligaţia e a implementa SNA 

Grup ţintǎ Funcţionarii publici 
Obiective Îmbunătăţirea capacităţii administrative 

prin elaborarea instrumentelor de etică şi 
integritate 

Motivaţia proiectului Adaptarea modului de lucru la noile 
reglementări în domeniu 

Modul de implementare a proiectului - elaborarea şi implementarea 
instrumentelor de etică şi integritate 
conform SNA 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

-Bugetul local; 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local al oraşului Băicoi 

Termen de realizare 2021 
Indicatori  - instrumente elaborate şi implementate 

 
Fişa 42 
Domeniu 
Administratie publica 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Creşterea nivelului de pregătire prin 

schimb de experienta si vizite de studii 
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Cadrul general Administraţia locală a oraşului Băicoi 
trebuie sa intre în circuitul naţional şi 
internaţional 

Grup ţintǎ Funcţionarii publici şi alesii locali 
Obiective Îmbunătăţirea capacităţi administrative 
Motivaţia proiectului Nevoia de a creşte nivelul de pregatire 

profesională prin vizite de studii şi schimb 
de experienţă 

Modul de implementare a proiectului -   înfrăţirea cu o altă localitate similară 
- vizite de studii anual la instituţii 

similare din ţară, cu exemple de bune 
practici  

- participarea la cel puţin 1 eveniment pe 
an din domeniul de activitate – conferinţe, 
seminarii; 

- aderarea la organizaţii profesionale ale 
funcţionarilor publici, spaţii utile de 
informare, – asociaţia contabililor, 
informaticienilor etc. 

- realizarea de abonamente la 2 publicaţii 
de specialitate 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

- Bugetul local; 
- Bugetul judeţului 
- Fonduri structurale 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local al oraşului Băicoi 

Termen de realizare 2023-abonamente la publicaţii de 
specialitate 

2027-înfrăţirea cu altă localitate, vizite 
de studiu, aderarea la organizaţii 
profesionale 

Indicatori -  un parteneriat cu o localitate similară 
- 5 participări pe an la seminarii sau 

conferinţe 
- 2 abonamente la publicaţii de 

specialitate 
- 4 asociaţii profesionale la care s-a 

aderat 
 
Fişa 43 
Domeniu 
Administratie publica 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Îmbunătăţirea capacităţii administrative 

prin utilizarea de instrumente moderne de 
lucru 
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Cadrul general Utilizarea unor intrumente precum CAF 
sau manual de proceduri crează premisele 
unei activităţi performante 

Grup ţintǎ Funcţionarii publici şi aleşii locali,  
Obiective Îmbunătăţirea capacităţii administrative 
Motivaţia proiectului Nevoia de a utiliza instrumente specifice 

managementului public modern în 
activitatea curentă 

Modul de implementare a proiectului -formalizarea unui circuit al 
documentelor 

-realizarea procedurilor de lucru 
-elaborarea CAF 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

-Bugetul local;  

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local al oraşului Băicoi  

Termen de realizare 2025 
Indicatori - circuit al documentelor formalizat 

- 10 proceduri de lucru realizate 
- CAF funcţional 

 
Fişa 44 
Domeniu 
Administratie publica 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Creşterea nivelului de informare al 

cetăţenilor şi mediului de afaceri din oraşul 
Băicoi 

Cadrul general Prin informare cetăţenii pot deveni 
parteneri ai autorităţilor locale 

Grup ţintǎ Funcţionarii publici şi aleşii locali, 
populaţia 

Obiective Îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii şi 
mediul de afaceri 

Motivaţia proiectului Nevoia de a informa cetăţenii cu privire 
la modul de lucru, obiectivele, proiectele şi 
realizările autorităţilor locale 

Modul de implementare a proiectului -realizarea unei publicaţii a oraşului 
-site funcţional şi actualizat 
-realizarea a 3 spaţii de afişaj stradal noi 
-organizarea unei zile a “Porţilor 

deschise” la primărie, pentru elevi 
Sursa de finanţare/posibile surse de 

finanţare 
-Bugetul local;  
-Fonduri structurale 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local al oraşului Băicoi 

Termen de realizare 2027 
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Indicatori -publicaţie ce apare trimestrial 
-site actualizat săptămânal 
-3 spatii noi de afişaj stradal 
 -20 de vizitatori în cadrul zilei “Porţilor 

deschise” 
 

Fişa 45 
Domeniu 
Administratie publica 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Creşterea nivelului de consultare a 

cetăţenilor şi mediului de afaceri din oraşul 
Băicoi 

Cadrul general Prin consultare cetăţenii pot deveni 
parteneri ai autorităţilor locale şi pot oferi 
soluţii pentru problemele locale 

Grup ţintǎ Funcţionarii publici si aleşii locali, 
populaţia 

Obiective Îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii şi 
mediul de afaceri 

Motivaţia proiectului Nevoia de a consulta cetăţenii cu privire 
la modul de lucru, obiectivele, proiectele şi 
realizările autorităţilor locale 

Modul de implementare a proiectului -organizarea de adunări publice pe 
cartiere, cel puţin una pe an in fiecare cartier 

-organizarea de întâlniri cel puţin odată 
pe an cu tinerii 

-realizarea o dată la doi ani a unui sondaj 
de consultare a populaţiei cu privire la 
problemele majore din oraşul Băicoi 

-organizarea cel puţin o dată pe an a unor 
sesiuni de brainstorming pe probleme de 
actualitate din oraşul Băicoi 

-consultari online cu cetăţenii. 
Sursa de finanţare/posibile surse de 

finanţare 
-Bugetul local;  

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local al oraşului Băicoi 

Termen de realizare 2024 
Indicatori -4 adunări publice pe an 

-2 întâlniri pe an cu tinerii 
-un sondaj de consultare la doi ani  
-o sesiune de brainstorming pe an 
-2 sesiuni de consultare online pe an 

 
Fişa 46 
Domeniu Programul / proiectul propus 
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Administraţie publică Titlul: 
Creşterea nivelului de participare la 

deciziile locale a cetăţenilor şi mediului de 
afaceri din oraşului Băicoi 

Cadrul general Este un principiu democratic acela al 
participării cetăţenilor la procesul decizional 
local, în acest fel asigurandu-se eficienţa 
deciziilor 

Grup ţintǎ Funcţionarii publici şi aleşii locali, 
populaţia 

Obiective Îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii şi 
mediul de afaceri 

Motivaţia proiectului Participarea cetăţenilor la adoptarea 
deciziilor majore din comunitate asigura 
reprezentativitatea acestora 

Modul de implementare a proiectului -invitarea a cel puţin 5 cetăţeni la fiecare 
sedinţă a consiliului local 

-identificarea a 2 consilieri comunitari 
din fiecare sat, ca parteneri ai administraţiei 
locale 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

-Bugetul local;  

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local al oraşului Băicoi  

Termen de realizare 2023 
Indicatori -participarea a 5 cetăţeni la fiecare 

sedinţă a consiliului local 
-câte doi consilieri comunitari activi din 

fiecare zonă 
 

Fişa 47 
Domeniu 
Administratie publica 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Primăria oraşului Băicoi online - 

comunicare,    implicare, transparenţă 
Cadrul general Dezvoltarea şi implementarea unui 

Sistem Informatic Integrat pentru 
promovarea interacţiunii între Primăria 
oraşului Băicoi şi cetăţeni prin valorificarea 
potenţialului TIC 

Grup ţintǎ Funcţionarii publici si aleşii locali, 
populaţia 

Obiective Introducerea de noi instrumente şi 
tehnologii 

Motivaţia proiectului Nevoia organizării, eficientizării şi 
monitorizării continue a activităţii primăriei, 
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asigurarea transparenţei, fluidizării 
comunicării între autoritate şi cetăţeni. 

Modul de implementare a proiectului 1. oferirea cetăţenilor a posibilităţii de a 
completa online cererile către Primărie; 

2. eficientizarea fluxurilor de documente 
în cadrul Primăriei oraşului Băicoi şi 
reducerea birocraţiei; 

3. crearea unei baze de date a 
documentelor din cadrul primăriei, cu 
facilităţi de căutare şi generare de rapoarte; 

4. asigurarea unui mediu eficient de 
comunicare între Primăria oraşului Băicoi şi 
cetăţenii oraşului prin crearea unui portal 
web de informare a cetăţenilor cu privire la 
evenimentele locale şi activităţile primăriei; 

5. instruirea utilizatorilor pentru a fi 
capabili să utilizeze noile tehnologii ale 
informaţie şi comunicaţie, prin extinderea 
şcolii ca mediu deschis de instruire pentru 
cetăţenii oraşului Băicoi. 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

-Bugetul local;  
-Fonduri structurale 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local al oraşului Băicoi  

Termen de realizare 2027 
Indicatori -sistem informatic functional 

 
Fişa 48 
Domeniu 
Administratie publica 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Îmbunătăţirea capacităţii administrative 

prin utilizarea de instrumente moderne de 
lucru 

Cadrul general Utilizarea unor intrumente precum CAF 
sau manual de proceduri crează premisele 
unei activităţi performante 

Grup ţintǎ Funcţionarii publici şi aleşii locali,  
Obiective Îmbunătăţirea capacităţii administrative 
Motivaţia proiectului Nevoia de a utiliza instrumente specifice 

managementului public modern în 
activitatea curentă 

Modul de implementare a proiectului -formalizarea unui circuit al 
documentelor 

-realizarea procedurilor de lucru 
-elaborarea CAF 
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Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

-Bugetul local;  

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local al oraşului Băicoi  

Termen de realizare 2025 
Indicatori - circuit al documentelor formalizat 

- 10 proceduri de lucru realizate 
- CAF funcţional 

 
Fişa 49 
Domeniu 
Administratie publica 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Creşterea nivelului de informare al 

cetăţenilor şi mediului de afaceri din oraşul 
Băicoi 

Cadrul general Prin informare cetăţenii pot deveni 
parteneri ai autorităţilor locale 

Grup ţintǎ Funcţionarii publici şi aleşii locali, 
populaţia 

Obiective Îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii şi 
mediul de afaceri 

Motivaţia proiectului Nevoia de a informa cetăţenii cu privire 
la modul de lucru, obiectivele, proiectele şi 
realizările autorităţilor locale 

Modul de implementare a proiectului -realizarea unei publicaţii a oraşlui 
-site funcţional şi actualizat 
-realizarea a 3 spaţii de afişaj stradal noi 
-organizarea unei zile a “Porţilor 

deschise” la primărie, pentru elevi 
Sursa de finanţare/posibile surse de 

finanţare 
-Bugetul local;  
-Fonduri structurale 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local al oraşului Băicoi 

Termen de realizare 2027 
Indicatori -publicaţie ce apare trimestrial 

-site actualizat săptămânal 
-3 spatii noi de afişaj stradal 
 -20 de vizitatori în cadrul zilei “Porţilor 

deschise” 
 

Fişa 50 
Domeniu 
Administratie publica 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Achiziții de utilaje de către oraşul Băicoi 
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Cadrul general Prin achiziția de utilaje pot oferi soluţii 
pentru problemele locale şi soluţionarea 
rapidă 

Grup ţintǎ Populaţia 
Obiective Îmbunătăţirea serviciilor furnizate 

pentru cetăţenii şi mediul de afaceri 
Motivaţia proiectului Nevoia de a soluţiona rapidă, 

obiectivele, proiectele şi urgenţele 
autorităţilor locale 

Modul de implementare a proiectului - achiziția de utilaje 
- angajarea personalului specializat, 

necesar pentru exploatarea utilajelor. 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

-Bugetul local;  
-Fonduri europene. 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local al oraşului Băicoi 

Termen de realizare 2024 
Indicatori -3 utilaje achiziţionate 

 
 

Fişa 51 
Domeniu 
Administratie publica 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Înființare societăți de utilitate  publica 

subordinate consiliului local al oraşul Băicoi 
Cadrul general Prin înființare societăților de utilitate  

publica, administraţia locală va oferi soluţii 
pentru problemele locale şi soluţionarea 
rapidă la preţuri corecte 

Grup ţintǎ Administraţia locală 
Populaţia 

Obiective Îmbunătăţirea calităţii serviciilor 
furnizate pentru cetăţenii şi mediul de 
afaceri 

Motivaţia proiectului Nevoia de a soluţiona rapid, obiectivele, 
proiectele şi urgenţele autorităţilor locale 

Servicii diferisicate oferite către cetăţeni 
şi mediul de afaceri 

Calitatea lucrărilor prestate la nivelul 
oraşului Băicoi 

Modul de implementare a proiectului - înființare societăților de utilitate  
publica 

- achiziţia de exchipamente necesare; 
- angajarea personalului 
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Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

-Bugetul local;  

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local al oraşului Băicoi 

Termen de realizare 2024 
Indicatori -2 societăţi înfiinţate 

 
 
12. Educaţie şi formare 
 
 La nivelul anului 2019, conform fişei de date a oraşului Băicoi numărul total al elevilor 
înscriși, este de 3570.  

Tabel 46- Numărul elevilor şi forma de învăţământ la nivelul anului 2019 
Forma de Învățământ Număr persoane 

Învățământul liceal 304 
Învățământul postliceal 16 

Învățământul primar și gimnazial 1204 
Copii înscriși la grădiniță 437 

Total 2019 1524 
Sursa: Fişa de date a oraşului Băicoi 

 
 La nivelul anului 2019, conform fişei de date a oraşului Băicoi numărul total al cadrelor 
didactice la nivelul oraşului Băicoi, este de 360 de persoane. 

 
Tabel 47- Distribuţia cadrelor didactice la nivelul anului 2019 

Forma de Învățământ Număr 
Învățământul liceal 19 

Învățământul primar și gimnazial 87 
Prescolar 14 

Total 2019 120 
Sursa: Fişa de date a oraşului Băicoi 

 
 La nivelul anului 2019, oraşul Băicoi deţine în dotarea unităţilor de învăţământ avute în 
administrare: 

Tabel 48 – Dotări unităţi de învăţământ 
Precizaţi numărul următoarelor facilităţi din dotarea 

unităţilor de învăţământ avute în administrare: 
Numar 

Terenuri de sport 5 
Săli de sport 1 

Laboratoare informatică 5 
Calculatoare 117 

Laboratoare de ştiinţă ale naturii 2 
Centrale termice proprii 13 
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Vă rugăm să precizaţi cheltuielile medii evidenţiate cu 
încălzirea unităţilor de învăţământ care folosesc drept 

combustibil: 

289,020 

Lemne 0 
Gaze naturale 289,020 

 
 
12.1 Analiza SWOT 

Puncte tari ale oraşului Băicoi: Puncte slabe: 
 

      Autorităţi locale deschise 
 Personal didactic adecvat şi implicat  
 Populaţie şcolară importantă în raport 
cu totalul populaţiei 
 Unităţi de învăţământ reabilitate; 
       Acces facil la centre universitare de 

prestigiu situate în localități aflate în 
apropierea orașului şi anume din 
Municipiul București; 

 Infrastructura aferentă învățământului 
primar și gimnazial, precum și cea a 
grădinițelor corespunzător dezvoltate 

 Gradul ridicat de implicare socială 
 Creşterea gradului de rezidenţă  
 Existenţa unor asocieri pe bază de 

voluntariat cu activităţi socio-culturale şi 
educative 

 Gradul ridicat de omogenitate etnică  
 Starea şi dotarea unităţilor de învăţământ 

peste medie 
 Existenţa unor edificii cu valoare istorică 

arhitecturală 
 Cunoaşterea şi participarea activă a 

cetăţenilor la sărbătorile organizate la 
nivelul localităţii 

 Spaţii de învăţământ slab dotate 
 Scăderea nivelului de pregătire al 

resurselor umane 
 Lipsa dotărilor care să sprijine 

performanţa scolară 
 Lipsa programelor de calificare, 

recalificare pentru şomeri 
 Inexistenţa unor programe educative 

pentru populaţie 
 Inexistenţa unor programe de tipul a doua 

şansa 
 Spaţii de joaca pentru copii insuficiente 
 Inexistenţa unui centru de excelenţă 

pentru copii cu rezultate bune 
 Existenţa unui fenomen de migraţie 

sezonieră a forţei de muncă în afara ţării 
 Probleme de sănătate a populaţiei cauzate 

de poluarea rezultată din activităţi 
industriale 

 Insuficienţa personalului medical 
 Lipsa unor servicii sociale pentru 

persoanele defavorizate 
 Cunoaşterea insuficientă la nivelul 

comunităţii a reprezentativităţii culturale 
şi lipsa unor programe de popularizare la 
nivelul regiunii 

Oportunități: 
 

Amenințări: 
 

 Existenţa resurselor nerambursabile din 
fondurile structurale 

 Integrarea în strategiile de dezvoltare ale 
judeţului 

 Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat în 
vederea dezvoltării infrastructurii de 
educaţie 

 Resurse bugetare reduse față de nevoia de 
investiții în infrastructură,  

 Exodul forţei de muncă. 
 Sprijin redus din partea altor autoritati 

publice 
 Scaderea gradului general de pregatire 

pentru populaţia tânără 
 Riscul de abandon şcolar 



Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Băicoi, jud. Prahova 
192 

 Construirea unui bloc de locuinţe pentru 
tineri 

 Derularea de programe educaţionale pe 
teme de sănătate, prevenire în şcoli şi nu 
numai 

 Identificarea unor surse de încurajare a 
dezvoltării personale 

 Derularea unor programe de susţinere a 
performanţei şcolare: sistem de burse, 
recompense etc. 

 Construirea unei săli de sport la şcoală 
Lilieşti 

 Construirea unei grăiniţe cu program  
 Construire after school Lilieşti 
 Construirea unui centru cultural 
 Înfinţare campus şcolar pe lângă liceu 

 

 Polarizarea forţei de  muncă în municipiul 
reşedinţă de judeţ 

 Efectele problemelor de sănătate datorate 
poluării se pot vedea pe termen lung, cu 
implicaţii multiple la nivelul comunităţii 

 Orientarea tinerilor către zone în care sunt 
posibile câştiguri salariale mai mari 

 Pierderea tradiţiilor locurilor prin 
urbanizarea accelerată 
 

 
12.2 Obiective pentru domeniul educaţie şi formare 

Obiectivul general domeniul educaţie şi formare este “dezvoltarea resurselor umane prin 
îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale şi asigurarea accesului la diferite forme de educaţie”. 
Obiectivele specifice sunt: 
1. Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale 
2. Creşterea accesului şi participării la formarea continuă 
3. Construirea unei creşe şi a unui after school 
4. Construirea de săli de sport şi locuri de joacă; 
5. Educație și formare profesională modernă, atractivă, adecvată erei digitale și tranziției verzi 
 
12.3 Fişe de proiect 

 
Fişa 52 
Domeniu 
Educaţie si formare 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Programe de consiliere şi orientare 

şcolară pentru combaterea fenomenului 
de abandon şcolar 

Cadrul general Abandonul şcolar este un fenomen 
frecvent astăzi, îndeosebi datorită 
condiţiilor sociale şi mediului familial 

Grup ţintǎ Tinerii din oraşul Băicoi 
Obiective Mentinerea si integrarea tinerilor în 

viata socială si economică a comunitătii 
Motivaţia proiectului Nu exista nicio formă de prevenire a 

abandonului scolar. 



Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Băicoi, jud. Prahova 
193 

Modul de implementare a proiectului Instituţionalizarea unei forme 
permanente de consiliere pentru tineri 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local;  
Bugetul judeţului; 
Bugetul de stat, 
Programe guvernamentale, 
Programe naţionale; 
POCU 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul Local 
Instituţia de învătământ 
Inspectoratul şcolar 
Familii 
ONG-uri 

Termen de realizare 2024 - forma de consiliere funcţională 
Indicatori -scăderea ratei de abndon şcolar cu 80% 

până în 2024 
 

Fişa 53 
Domeniu 
Educatie si formare 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Susţinerea prin burse sociale a 

tinerilor din familii sărace 
Cadrul general Sunt tineri cu potenţial ce nu pot fi 

susţinuţi de familie 
Grup ţintǎ Tineri din familii sărace 
Obiective Menţinerea şi integrarea tinerilor în 

viaţa socială si economică a comunităţii 
Motivaţia proiectului Existenţa unor tineri cu performanţe 

şcolare ce nu pot fi sustinuţi de familie 
Modul de implementare a proiectului - stabilirea unor criterii pentru 

identificarea tinerilor care vor fi susţinuţi 
- întâlniri de informare cu elevii, 

părinţii şi profesorii 
Sursa de finanţare/posibile surse de 

finanţare 
Bugetul local;  
Programe guvernamentale, 
 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul Local 
Instituţia de învătământ 
Inspectoratul Şcolar 
Familii 
ONG-uri 

Termen de realizare 2026 
Indicatori -instituirea sistemului de burse 
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Fişa 54 
Domeniu 
Educatie si formare 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Construirea unui centru de excelenţă 

pentru tineri cu rezultate deosebite 
inclusiv în sport 

Cadrul general Sunt tineri cu rezultate deosebite al 
căror efort trebuie susţinut 

Grup ţintǎ Tineri cu rezultate deosebite 
Obiective Menţinerea şi integrarea tinerilor în 

viaţa socială şi economică a comunităţii 
Motivaţia proiectului Promovarea tinerilor cu rezultate 

deosebite 
Modul de implementare a proiectului - analiza posibilităţilor de susţinere a 

acestora 
- demersuri pentru acceptarea şi 

înfiinţarea/construirea unui astfel de centru 
Sursa de finanţare/posibile surse de 

finanţare 
Bugetul local;  
Bugetul judeţului; 
Sponsorizari 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul Local 
Instituţia de învătământ 
Inspectoratul Şcolar 
Familii 
ONG-uri 

Termen de realizare 2027 
Indicatori Centru de excelenţă funcţional în 2027 

 
Fisa 55 
Domeniu 
Educaţie şi formare 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Târg zonal al liceelor şi facultăţilor 

Cadrul general Orientarea tinerilor către mediul liceal 
şi universitar 

Grup ţintǎ Tineri elevi 
Obiective Menţinerea şi integrarea tinerilor în 

viaţa socială şi economică a comunităţii 
Motivaţia proiectului Nevoia de a orienta tinerii către licee şi 

universităţi 
Modul de implementare a proiectului -organizarea la doi ani a unui targ  

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local;  
Contribuţii ale universităţilor, liceelor 
Sponsorizari 



Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Băicoi, jud. Prahova 
195 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul Local 
Universităţi 
Familii 
ONG-uri 

Termen de realizare 2027 
Indicatori -Targ organizat in 2027 

-Creşterea cu 10% a tinerilor care 
urmează cursuri universitare 

 
Fişa 56 
Domeniu 
Educaţie şi formare 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Programe de consiliere şi orientare 

profesională pentru şomeri 
Cadrul general Sunt şomeri ce au nevoie de reconversie 

profesională 
Grup ţintǎ Şomeri 
Obiective Creşterea accesului si participării la 

formarea continuă 
Motivaţia proiectului Nevoia de recalificare şi reconversie 

profesională 
Modul de implementare a proiectului -identificarea nevoii de instruire 

-identificarea programelor care pot fi 
accesate 

-organizarea de programe 
Sursa de finanţare/posibile surse de 

finanţare 
Bugetul local;  
Bugetul judeţului; 
POCU 
Sponsorizări 

Instituţia care răspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul Local 
AJOFM 
ONG-uri 

Termen de realizare 2027 
Indicatori -scăderea numărului de şomeri ca 

urmare a reconversiei 
 

Fişa 57 
Domeniu 
Educaţie şi formare 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Creşterea nivelului de educaţie civică 

Cadrul general În oraşul Băicoi participarea civică şi 
nivelul de instruire sunt reduse 

Grup ţintǎ Locuitorii oraşului Băicoi 
Obiective Creşterea accesului şi participării la 

formarea continuă 
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Motivaţia proiectului Creşterea nivelului de educaţie şi 
participare civică prin instruire 

Modul de implementare a proiectului Organizarea anual a unei sesiuni de 
formare având ca tema sistemul de 
autorităţi publice, instituţiile UE, forme de 
participare civică 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local;  
Sponsorizări 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul Local 
Instituţia de învătămant 
ONG-uri 

Termen de realizare 2027 
Indicatori - organizarea unei sesiuni de formare pe 

an cu minim 15 participanţi 
 
Fişa 58 
Domeniu 
Educaţie şi formare 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Formarea iniţială şi continuă a 

cadrelor didactice şi resurselor umane 
din unităţile de învătământ 

Cadrul general Formarea continuă a cadrelor didactice 
asigură premisele unei educaţii performante 

Grup ţintǎ Cadrele didactice din oraşul Băicoi 
Obiective Creşterea accesului şi participării la 

formarea continuă 
Motivaţia proiectului Nevoia de pregătire continuă a cadrelor 

didactice 
Modul de implementare a proiectului - evaluarea nevoilor de formare 

- identificarea programelor aplicabile 
- elaborarea proiectelor şi 

implementarea lor 
Sursa de finanţare/posibile surse de 

finanţare 
Bugetul local;  
Bugetul judeţului; 
Bugetul de stat, 
POCU 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul Local 
Instituţia de învătământ 
Inspectoratul Şcolar 

Termen de realizare 2027 
Indicatori -30% din cadrele didactice urmează 

anual o formă de pregătire 
 

Fişa 60 
Domeniu 
Educatie si formare 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
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Reabilitarea şi modernizarea unităţior de 
învăţământ 

Cadrul general Unităţile de învăţământ sunt într-o stare 
medie şi necesită înbunătăţiri şi modernizări 

Grup ţintǎ Unităţile de învăţământ 
Obiective Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii 

educaţionale 
Motivaţia proiectului Nevoia de a moderniza unităţile de 

învăţământ 
Modul de implementare a 

proiectului 
- evaluarea anuală a stării unităţilor de 

învăţământ  
- includerea în planul anual de achiziţii 
- realizarea modernizărilor identificate 

Sursa de 
finanţare/posibile 
surse de finanţare 

Bugetul local;  
Bugetul judeţului; 
Bugetul de stat, 

Instituţia care 
raspunde de 
realizarea proiectului 

Consiliul Local 
Instituţia de învăţământ 

Termen de realizare 5 septembrie în fiecare an 
Indicatori -modernizarea anuală a unităţilor de 

învăţământ 
 

Fişa 61 
Domeniu 
Educaţie şi formare 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Cabinete medicale în şcoli şi grădiniţă 

Cadrul general Este necesară supravegherea din punct de 
vedere medical a tinerilor 

Grup ţintǎ Elevii şi preşcolarii din oraşul Băicoi 
Obiective Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii 

educaţionale 
Motivaţia proiectului Asigurarea unei stări de sănătate adecvate 

pentru tineri 
Modul de implementare a 

proiectului 
Înfiinţarea unui cabinet medical în unităţile 

de învăţământ 

Sursa de finanţare/posibile surse 
de finanţare 

Bugetul local;  
Bugetul judeţului; 
Bugetul de stat, 

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

Consiliul Local 
Instituţia de învăţământ 

Termen de realizare 2027 
Indicatori -1 cabinet medical funcţional 
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Fişa 62 
Domeniu 
Educaţie şi formare 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Program after-school şi gradiniţă cu 

program prelungit 
Cadrul general Nu există forme de asigurare a pregătirii 

elevilor după orele de şcoală şi de supraveghere a 
copiilor de gradiniţă până la venirea părinţilor de 
la locul de muncă 

Grup ţintǎ Tinerii din oraşul Băicoi 
Obiective Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii 

educaţionale 
Motivaţia proiectului Nevoia de a realiza o pregătire a elevilor şi 

după orele de şcoală, în condiţiile în care părinţii 
sunt la locul de muncă. Nevoia de  a asigura 
supravegherea copiilor de grădiniţă. 

Modul de implementare a 
proiectului 

Organizarea de programe after school pentru 
min.10 elevi 

Grădiniţă cu program prelungit pentru 10 
copii 

Sursa de finanţare/posibile surse 
de finanţare 

Bugetul local;  
POR 

Instituţia care raspunde de 
realizarea proiectului 

Consiliul Local 
Instituţia de învătământ 

Termen de realizare 2028 
Indicatori -10 elevi cuprinşi în programe after school 

-15 copii înscrişi la gradiniţa cu program 
prelungit 

 
13. Cultura, culte, sport și agreement 

Pe harta patrimoniului cultural al judeţului Prahovs (1974), Băicoiul este menţionat cu 
urme arheologice din perioada străveche, daco-getică (printre care şi tezaurul de monede dacice 
imitând tetradrahmele emise de Filip al II-lea al Macedoniei, părintele lui Alexandru cel Mare, şi 
aceea a formării poporului român. 
 Meleagurile respective sunt atestate însă într-un document semnat de Neagoe Basarab, la 
22 noiembrie 1517, prin care domnul consfinţea mânăstirii Mărgineni, jupânului Drăghici din 
Cricov, satul Secăreani (de lângă Ţintea). 

Printre toponimele cu care îl delimita apăreau: „din Dâmbul drept lângă Gorganul 
(Movila azi) Vulpii, în sus până la Băşicuţă”. 

La 1543, Băicoiul făcea parte dintre localităţile menţionate în registrele vigesimale 
braşovene ca participante la schimbul de mărfuri. În 1596, călătorul italian Giovanni Bottero, 
vizitând ţara noastră, pomeneşte de uleiul mineral care se găseşte pe dealurile Ţintei. 

Un hrisov din 26 iunie 1615, semnat de Radu Şerban, confirmă că Mihai Viteazul 
cumpărase moşia Băicoi de la Manole Logofătul şi o dăduse în schimb moşnenilor ploieşteni, în 
locul pământului lor din Ploieşti, pe care domnul l-a ridicat la rang de târg: „şi au făcut aşezământ 
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cu Mihai Voievod de au schimbat o moşie care au dat-o ei la Ploieşti, a 6-a parte şi au dat lor 
Mihai Vodă această jumătate de sat ce am zis mai sus, de la Băicoi, ce au cumpărat Mihai 
Voevod de la oamenii cei slobozi din sat, moşie pentru moşie...” („Monografia oraşului Ploieşti”, 
Cartea Românească, Bucureşti, 1937). 

Mai târziu, biv-vel logofătul Constantin Ghica, ajuns proprietar al moşiei Băicoi, obţine de 
la Mihai Şuţu, la 5 mai 1792, carte de slobozenie pentru organizarea săptămânală a unui târg.În 
acelaşi an, la 8 decembrie, între Mitropolia din Bucureşti şi mânăstirea din Târgşor intervenea un 
schimb de vii. Mitropolia ceda „o vie în dealul Ţintea, sud Prahova, pogoane şase şi trei prăjini 
vie lucrătoare şi livede de pomi alăturea de două pogoane, cu namestiile ce se află în obraţiile 
acestei vii (loc îngrădit la poalele unui deal), adecă o casă de zid şi un şopron dezvelit” în locul 
alteia, situată „în dealul Ursoii, sud Saac”. 

La 8 august 1820, domnitorul Alexandru Şuţu valida lui Enache Ceauşel, concesionarul 
vămii din Câmpina, să poată deschide puţuri de păcură la moşia Ţintea. Se ştie că în 1821, 
ispravnicii Târgoviştei fug de frica arnăuţilor de la Băicoi. Duca, comandantul corpului de oştire 
eterist, poposit la Ploieşti, primind poruncă de la Ipsilanti să vină la Târgovişte, „tăbărî la Băicoi, 
lăsând străji la Ploieşti, Câmpina, Mărgineni”... 

Un alt inventar al mânăstirii Târgşor, realizat la 10 martie 1830, înregistra la Ţintea şapte 
pogoane de vie „cu o casă şi livede de pruni”. Documentul preciza, de asemenea, că mânăstirea 
poseda şi „o carte a vii Ţintii”. Tot în 1830, logofătul Ioniţă din Ţintea cumpăra de la Popa Ioan 
din Ploieşti o casă în capitala judeţului, „în drumul Câmpinii”. 

Descendanta lui Constantin Ghica, Cleopatra Trubetzkoi, care, în 1839, se judeca cu 
clucerul Gr. Cantacuzino „pentru deosebirea părţii sale de moşie”, va ridica aici, în prima 
jumătate a veacului al XIX-lea o biserică devenită celebră mai târziu. Prin 1845, „Itinerariul 
lui Bolliac” (publicat în „Curierul românesc”) înregistrează un popas la „castelana” din Băicoi, 
pentru ca în anul următor să întâlnim în acelaşi periodic, sub semnătura sa, descrierea priveliştii 
pe care o oferă castelul Cleopatrei: „Băicoii îmbracă un deal de toate părţile. În faţă-i orizontul 
îi formează un întins semicerc la marginile unei câmpii limpezi, pe care se întâlnesc şi se despart 
drumurile şi gîrlele în toate părţile prin holde ce fac dreptunghiuri şi pătraturi cu deosebite 
nunaţe, prin crânguri, păşuni şi sate; şi Bucegii negri şi plumbatici la spate-i, îi formează 
celălalt semicerc”. Cleopatra – îşi va aminti Bolliac în memoriile publicate în 1875, în „Trompeta 
Carpaţilor”, va fi aceea care, în iunie 1848, cu prilejul încercării de înnăbuşire a revoluţiei, îl 
sprijină să treacă graniţa în Transilvania, procurându-i un aşaport. 

Tot în 1845, locuitorii satului Ţintea, patru – cinci sute de suflete, se jeluiau ocârmuirii 
judeţului că „viind subocârmuitorul plăşii Filipeşti şi trăgând în curteaarendaşului şi 
împrăştiindu-i dorobanţii pe câţi din noi au găsit la pluguri, fără de cât, ne-au apjucat cu o 
groaznică strânsoare să dăm înscris la mâna arendaşului că-i vom plăti după a sa voinţă şi 
nevoind a-i da, au tăbărât cu dorobanţii săi, bătându-ne precum ne vedem”. Aceasta pentru că 
până la împroprietăririle din 1864 nu existau în Băicoi proprietăţi agricole ale sătenilor. Ei lucrau 
câte 40 de zile pe moşiile Cantacuzino.Mărgineanca, Misleanca etc. 

Prin 1857, la Băicoi funcţiona o fabrică producătoare de ulei de rapiţă, care urma să scoată 
şi ulei de cânepă şi in („Anunţătorul român”, an IV, nr. 44/1857, p. 3). 

Pe câmpul dintre Băicoi şi Floreşti are loc la 23 august 1859, manevra generală a armatelor 
moldovene şi muntene reunite în tabăra de la Floreşti, cu care prilej Alexandru Ioan Cuza preia 
comanda trupelor („Istoria României”, p.321,1964). 
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În „Memorii”-le publicate în 1915 în „Convorbiri literare”, generalul Th.Văcărescu 
consemna că aceeaşi Cleopatra „dăduse o largă ospitalitate atât soldailor, cât şi ofiţerilor”, aflaţi 
în tabără, fapt pentru care Cuza se consideră obligat să-i mulţumească personal. 

În 1864, la Ţintea începe exploatarea petrolului prin sonde, până la acea dată aceasta 
făcându-se cu ajutorul hecnei. La săparea puţurilor lucrau „echipele de tarafi, compuse dintr-un 
maistru şi cinci lucrători. Se foloseau ghionoaie, târnăcoape şi lopeţi, iar pământul se scotea cu 
hârdăul tras de un lanţ ori sârmă... Când înceta erupţia, din cauza epuizării zăcămintelor de 
gaze care se pierdeau în atmosferă, ţiţeiul se scotea cu ajutorul unui burdul de piele, cu cerc la 
gură şi al hecnei”. Ori, în 1864, intervine sonda modernă, sistem de exploatare care se va răspândi 
însă abia după 1882. 

La 1 august 1884, Nae Coconea deschidea la Băicoi o „fabrică de gaz” care producea anual 
800 de hectolitri „petrol”, 600 hectolitri benzină, 100 hl. „olei”, iar 1000 hl. Erau reziduuri. În 
1898, Steaua Română înfiinţa societatea Aurora, care construieşte o rafinărie la Băicoi. Pe la 
sfârşitul veacului XIX lua fiinţă un atelier pentru instalat sonde. 

În trecut, comuna (de atunci) Băicoi avea în componenţă, în afara satului de reşedinţă, şi 
satele Cotoiu, Găgeni şi Tufeni. În perioada interbelică a pierdut satul Găgeni. În 1948, Băicoiul a 
fost declarat oraş, iar la reorganizarea administrativă din 1968, s-a unit cu comuna Ţintea, cu satele 
sale aparţinătoare, formând actualul oraş. 
 
Monumente 
 
 Biserica „Sf. Anton şi Sf. Împăraţi” ridicată de Celopatra Trubetzkoi figurează în Lista 
monumentelor istorice la poziţia 2371. A fost construită între 1838 – 1845 (str. Unirii nr. 17) şi 
restaurată în 1922, pentru ca, în 1963 să fie mistuită de un puternic incendiu şi transformată în 
ruine. Ctitora este cea care l-a chemat la Băicoi să zugrăvească biserica pe Nicolae Grigorescu. 
Din incendiul din 1963, au fost salvate 12 icoane care reprezintă marile sărbători religioase ale 
anului, pictate de Nicolae Grigorescu, alpturi de zugravul Niţă Pârâianu. 

Actuala Biserică „Sf. Împăraţi” – Hagica din Băcioi, construită în 1872, păstrează în 
patrimoniul său următoarele piese realizate de N. Grigorescu: icoana „Isus Hristos”, icoana „Sf. 
Matei”, icoana „Sf. Gheorghe”, icaoana „Maicii Domnului”, icoana „Mântuitorului”, icoana „Sf. 
Împăraţi”, Panoul I reprezentând „Buna vestire, Intrarea în Biserică şi Naşterea Maicii Domnului”, 
Panoul II reprezentând „Adormirea Micii Domnului, Înălţarea şi Duminica Floriilor”, Uşile de 
altar şi Prăznicarele. 

În cartierul Dâmbu, mai există un lăcaş de închinăciune, din lemn tencuit, Biserica Cioara, 
înălţată pe la 1790. 

Un alt monument este bustul învăţătorului Stoica Alexandrescu, amplasat în curtea Şcolii 
generale nr. 2 Băicoi, realizat de sculptorul ploieştean Temistocle Vidali. 

Monumentul eroilor din primul război mondial este situat pe strada Independenţei, în 
cartieul Ţintea. 

 
 

Tabel 49 - Cultură, culte, sport, agreement la nivelul anului 2019 
Indicator   Numar 

Biblioteci pe categorii de biblioteci Total Numar 5.00 

Biblioteci pe categorii de biblioteci Publice Numar 1.00 
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Volume existente în biblioteci 
 

Numar 42304.00 

Volume eliberate 
 

Numar 2971.00 
Cititori activi la biblioteci 

 
Numar persoane 1413.00 

Personalul angajat din biblioteci 
 

Numar persoane 3.00 

Sursa: fişa de date 2020 
 
13.1 Analiza SWOT 

Puncte tari ale oraşului Băicoi: Puncte slabe: 
 

 Existenţa unei biblioteci în oraşul Băicoi; 
 Autorităţi locale deschise; 
 Existenţa reţelelor de comunicaţii 

(telefonie, internet, cablu) 
 Amplasamentul într-un cadru natural 

deosebit 
 Existenţa unor resurse naturale şi agricole 

importante 
 Fertilitatea ridicată a solurilor 
 Regimul termic moderat 
 Existenţa spaţiilor de sport şi educaţie 

fizică  
 Înfiinţarea spaţiilor verzi şi de  recreere 

 

 Dotări limitate pentru sport şi agrement 
 Utilizare limitată a bibliotecii 
 Inexistenţa unor evenimente culturale la 

nivel local competiţiilor sportive în număr 
redus 

 Lipsa dotărilor pentru agrement 
 Zone amenajate ca parcuri în număr redus 
 Apariţia unor zone cu potenţial de risc prin 

surparea de maluri 
 Existenţa unor zone poluate istoric 
 Poluarea aerului şi a apelor de subteran de 

către activităţile industriale  
 Lipsa unei educaţii ecologice şi de 

protecţie a mediului la nivelul populaţiei 
Oportunități: 
 

Amenințări: 

 Existenţa resurselor nerambursabile din 
fondurile structurale 

 Integrarea în strategiile de dezvoltare ale 
judeţului 

 Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat în 
vederea dezvoltării de activităţi culturale şi 
sportive 

 Perspective bune pentru dezvoltarea 
agroturismului si a turismului de weekend 

 Posibilitatea accesării fondurilor europene 
nerambursabile pentru dezvoltarea 
sectorului cultural; 

 Informatizarea bibliotecilor și a serviciilor 
oferite de acestea 

 Proiect de reabilitare urbană: a spaţiilor de 
joacă, parcări, rampe de gunoi  

 Amenajarea de spaţii de recreere şi 
agrement  

 Resurse bugetare reduse față de nevoia de 
investiții în infrastructură cultural şi 
sportive 

 Sprijin redus din partea altor autoritati 
publice 

 Discrepanțe între domeniul cultural și 
nevoile, respectiv interesele comunității, 
pierderea relevanței actului cultural pentru 
comunitate; 

 Lipsa interesului privind domeniul 
cultural, nerecunoscându-se aportul la 
dezvoltarea locală și creșterea calității 
vieții; 

 Lipsa posibilității afirmării artiștilor locali 
pe plan național; 

 Fonduri insuficiente alocate sectorului 
cultural 

 Infrastructura creată poate fi folosită sub 
capacitate 
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 Dotarea instituţiilor de utilitate publică cu 
panouri fotovoltaice pentru economisirea 
energiei şi diminuarea cheltuielilor 

 Construirea unor terenuri de minifotbal / 
tenis 

 Preluare şi amenajare ştrand Petrom 
 Amenajarea zonei Livede ca zonă de 

sporturi de iarnă 
 Amenajare rigole şi şanţuri de scurgere 

 

 Migraţia familiilor tinere către zone cu 
facilităţi mai mari 

 
13.2 Obiective pentru domeniul cultură, sport şi agreement 

Obiectivul general în materie îl reprezintă “dezvoltarea infrastructurii pentru cultură, 
sport şi agrement”. 

Obiectivele specific sunt: 
1. Punerea în valoare, dezvoltarea patrimoniului cultural local şi organizarea de evenimente 

culturale; 
2. Dezvoltarea infrastructurii pentru practicarea sportului şi organizarea de competiţii 

sportive(reabilitare baze sportive); 
3.Valorificarea resurselor existente pentru crearea infrastructurii de agreement(zone de 

recreere); 
4. Construire infrastructură de petrecere a tipului liber. 

 
13.3 Fişe de proiect 

 
            Fişa 63 

Domeniu 
Cultura, sport si agrement 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Extinderea fondului de carte al 

bibliotecii 
Cadrul general Biblioteca oraşului Băicoi are un fond de 

cărte limitat şi neactualizat 
Grup ţintǎ Locuitorii oraşului Băicoi 
Obiectiv Punerea în valoare, dezvoltarea 

patrimoniului cultural local şi organizarea de 
evenimente culturale 

Motivaţia proiectului Nevoia de a dezvolta fondul de carte al 
bibliotecii 

Modul de implementare a proiectului Organizarea anuală a unui eveniment 
adresat locuitorilor oraşului şi nu numai -
“donează o carte pentru biblioteca” 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local 
Sponsorizări 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul Local 
Bibliotecă 

Termen de realizare 2026 
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Indicatori -  creşterea fondului de carte cu 100 de 
exemplare/ an 

 
            Fişa 64 

Domeniu 
Cultura, sport si agrement 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Biblioteca virtuală 

Cadrul general Adaptarea bibliotecii la evoluţia 
tehnologică 

Grup ţintǎ Locuitorii oraşului Băicoi 
Obiectiv Punerea în valoare, dezvoltarea 

patrimoniului cultural local şi organizarea de 
evenimente culturale 

Motivaţia proiectului Nevoia de a extinde resursele bibliotecii 
în concordanţă cu noile tehnologii 

Modul de implementare a proiectului -achiziţia de echipamente pentru 
bibliotecă 

-dezvoltarea de resurse virtuale şi 
accesul la baze de date  cu fond de carte din 
tără şi străinătate 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local 
Sponsorizări 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul Local 
Bibliotecă 

Termen de realizare 2027 
Indicatori -bibliotecă virtuală funcţională 

 
            Fişa 65 

Domeniu 
Cultura, sport si agrement 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Consolidare, amenajare lăcaşe de cult 

Cadrul general Lăcaşele de cult din oraşul Băicoi sunt 
monumente istorice şi trebuie protejate 

Grup ţintǎ Locuitorii oraşului Băicoi 
Obiectiv Punerea în valoare, dezvoltarea 

patrimoniului cultural local şi organizarea de 
evenimente culturale 

Motivaţia proiectului Nevoia de a consolida şi amenaja 
lăcaşele de cult 

Modul de implementare a proiectului Consolidarea şi amenajarea lăcaşelor de 
cult 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local 
Sponsorizari 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul Local 
Biserica 

Termen de realizare 2028 
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Indicatori -2 lăcaşe de cult consolidate şi amenajate 
 
            Fişa 66 

Domeniu 
Cultura, sport si agrement 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Stabilirea unor elemente de identitate ale 

oraşului Băicoi 
Cadrul general Realizare stema sau simbol  
Grup ţintǎ Locuitorii oraşului 
Obiectiv Punerea în valoare, dezvoltarea 

patrimoniului cultural local şi organizarea de 
evenimente cultural 

Motivaţia proiectului Nevoia de a stabili elemente de 
identificare ale oraşului Băicoi 

Modul de implementare a proiectului -stabilirea elementelor de identificare – 
stema, simbol 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local 
Sponsorizari 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul Local 
 

Termen de realizare 2027 
Indicatori -stema, simbol  

 
   Fisa 67 

Domeniu 
Cultura, sport si agrement 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Sportul la orice vârstă 

Cadrul general Organizarea unor competiţii sportive, în 
diferite domenii, pe categorii de vârstă 
(motocros, marathon, etc) 

Grup ţintǎ Locuitorii oraşului Băicoi 
Obiectiv Dezvoltarea infrastructurii pentru 

practicarea sportului şi organizarea de 
competiţii sportive 

Motivaţia proiectului Nevoia de socializare şi mişcare pentru 
toate categoriile de vârstă 

Modul de implementare a proiectului Organizarea de doua ori pe an de 
competiţii sportive, pe categorii de vârstă 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local 
Sponsorizari 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul Local 
 

Termen de realizare 2026 
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Indicatori - doua competiţii sportive pe an 
organizate cu minim 20 de participanţi  

 
           Fişa 68 

Domeniu 
Cultura, sport si agrement 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Să descoperim oraşul Băicoi 

Cadrul general Promovarea potenţialului turistic şi 
crearea infrastructurii necesare, în scopul 
creşterii atractivităţii Romaniei ca destinaţie 
turistică, în special din prisma poziţiei 
geografice şi lacaşelor de cult. 

Grup ţintǎ Oraşul Băicoi 
Obiectiv Consolidarea turismului intern prin 

sprijinirea promovarii produselor specifice 
şi a activităţilor de marketing specifice. 

Motivaţia proiectului Ca parte a activităţilor de construcţie a 
imaginii turistice a oraşului Băicoi, este 
necesar să existe o serie de iniţiative care să 
influenţeze publicul larg. 

Modul de implementare a proiectului Crearea unei imagini atractive a 
produsului turistic Băicoi pe piaţa internă a 
turismului românesc 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local 
POR 
 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul Local 
 

Termen de realizare 2027 
Indicatori Identificarea celor mai eficiente  

mijloace de marketare a produselor turistice 
specifice zonei. 

 
            Fişa 69 

Domeniu 
Cultură, sport si agrement 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Amenajare şi reamenajare parcuri şi 

locuri de joacă 
Cadrul general Suprafaţa parcurilor şi a locurilor de 

joacă este insuficientă în raport cu populaţia 
Grup ţintǎ Locuitorii oraşului Băicoi, turişti 
Obiectiv Valorificarea resurselor naturale ale 

oraşului Băicoi pentru crearea infrastructurii 
de agrement 
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Motivaţia proiectului Nevoia de a amenaja şi extinde suprafaţă 
parcurilor şi a locurilor de joacă 

Modul de implementare a proiectului -crearea unui nou parc 
-reamanajarea parcurilor existente 
-reamenajarea locurilor de joacă 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local 
 

Termen de realizare 2028 
Indicatori -un parc reamenajat 

-un parc nou creat 
-locuri de joacă reamenajate  

             
Fişa 70 

Domeniu 
Cultură, sport si agrement 

Programul / proiectul propus 
Titlul: 
Construirea şi amenajarea unei săli de 

sport 
Cadrul general Spaţiul destinat în prezent pentru 

activităţile sportive este insuficient în raport 
cu populaţia 

Grup ţintǎ Locuitorii oraşului Băicoi, elevii 
Obiectiv Creşterea atractivităţii pentru sport a 

elevilor din oraşul Băicoi 
Motivaţia proiectului Nevoia de a construi şi amenaja o sală 

de sport pentru activităţile desfăşurate în 
comunitate şi pentru elevi 

Modul de implementare a proiectului -construirea unei săli de sport 
-amanajarea sălii 

Sursa de finanţare/posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local,  
Bugetul national,  
Fonduri structurale 

Instituţia care raspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul local 
 

Termen de realizare 2025 
Indicatori - o sală de sport construită şi amenajată 

 
14. Cadrul de aplicare a strategiei de dezvoltare a oraşului Băicoi 

                       
  Pentru transpunerea Strategiei de dezvoltare locală se propun măsuri şi instrumente 

concrete de implementare, care au rolul de a structura eforturile de organizare, de a mobiliza 
parteneriatul şi resursele necesare, precum şi de a asigura succesul strategiei. 
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Coordonare  
Coordonarea implementării Strategiei de dezvoltare locală a oraşului Băicoi va fi asumată 

şi asigurată de Consiliul Local şi Primarul oraşului Băicoi. Structura care va asigura coordonarea 
Strategiei va fi de sine stătătoare, o structură nouă, creată special cu acest scop, care să cuprindă 
funcţionari publici cu specializări tehnice, financiare şi de administraţie, a caror viziune şi 
experienţa sa permită acoperirea tuturor aspectelor integrate şi extinse pe care le presupune 
implementarea unei strategii multisectoriale şi pe termen lung. Structura va fi condusă de 
Primar. Eventual, poate fi cooptat si un consultant. 

Responsabilităţile structurii de coordonare a Strategiei de dezvoltare locală - propuneri:  
 Asigurarea coordonarii şi urmăririi stadiului implementării Strategiei;  
 Asigurarea unui management eficient şi corect în implementarea strategiei, 

inclusiv a gestionării financiare corecte a fondurilor alocate implementării acţiunilor 
asumate de Consiliul local sau de Primar în varii parteneriate;  

 Monitorizarea modului de implementare, respectiv realizarea indicatorilor 
de progres, impact şi rezultat a obiectivelor, direcţiilor şi acţiunilor de dezvoltare;  

 Asigurarea resurselor tehnice şi administrative necesare bunei implementări 
a Strategiei;  

 Organizarea monitorizării, evaluării şi revizuirii periodice a implementării;  
 Elaborarea rapoartelor de implementare şi de revizuire perioadică, după 

graficul de raportare agreat;  
 Urmărirea realizării, implementării şi impactului Planului de comunicare şi 

promovare a Strategiei  
 
Punerea în aplicare  
Punerea in aplicare a Strategiei de dezvoltare locală este un proces complex, care implică şi 

afectează întreaga comunitate. Dată fiind amploarea şi diversitatea acţiunilor intra- şi inter-
sectoariale ale Strategiei, se propun o serie de instrumente de implementare care să faciliteze 
atingerea viziunii şi obiectivelor de dezvoltare ale Strategiei.  

1. Planul de acţiuni este o prezentare structurată a tuturor acţiunilor şi proiectelor propuse 
de Strategie, cu date şi informaţii privind modul de abordare – în corelare cu alte acţiuni sau prin 
parteneriate strategice, resursele financiare necesare şi surse posibile pentru asigurarea lor, 
legislaţia care guvernează proiectul, indicatorii de rezultat care permit evaluarea implementării 
acţiunii.  

2. Planificarea în timp a planului de acţiuni, pe termen scurt şi pe întreaga perioadă de 
planificare, indică etapele de parcurs pentru implementarea proiectelor, respectând priorităţile 
identificate prin exerciţiile de consultare a comunităţii.  

3. Parteneriatul local continuă şi extinde eforturile de implicare şi consultare a diverselor 
grupuri de interese locale din perioada de elaborare a Strategiei, fiind expresia răspunderii asumate 
de acele entităţi sau grupuri de entităţi în ceea ce priveşte contribuţia directă şi planificată la 
transpunerea Strategiei. Pentru a asigura succesul Strategiei, aceasta trebuie să devină un document 
de lucru nu numai pentru Consiliul Local şi Primăria, ci şi pentru entităţile cuprinse în parteneriatul 
local, un document care să le ghideze propriile planuri de viitor. 

4. Asumarea responsabilităţilor de implementare, de către Consiliul local si Primarul, 
precum şi de către Parteneriatul local.  

5. Realizarea Planului de comunicare şi promovare a Strategiei către comunitatea locală şi 
alte entităţi interesate. Acesta este un instrument care va mări vizibilitatea asupra Strategiei, va 
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informa şi educa populaţia, grupurile de interese şi de iniţiativă, astfel încât să se asigure implicarea 
prin propriile proiecte şi susţinerea Strategiei. 

  
Monitorizare şi evaluare  
Activităţile de monitorizare şi evaluare a impactului şi rezultatelor au ca scop asigurarea 

eficientei si calitatii in implementare, urmarirea sensului de implementare a strategiei si a 
componentelor sale, respectiv realizarea obiectivelor propuse.  

Monitorizarea implementării strategiei, ca întreg, şi a acţiunilor concrete urmareşte 
realizarea obiectivelor în contextul acţiunilor/activităţilor propuse, a resurselor umane, materiale 
şi financiare alocate, respectarea planificărilor în timp, buna funcţionare a parteneriatelor generale 
sau individuale pe proiecte, performanţele echipelor de implementare, etc.  

În cazul apariţiei de devieri de la planificare, a situaţiilor de criză sau de forţă majoră, 
modificări ale elementelor de precondiţie, apariţia de reacţii negative sau neaşteptate din partea 
participanţilor la strategie sau proiect, etc. activitatea de monitorizare va genera actiuni de ajustare 
– restructurare – alocări suplimentare, prin care să se asigure cele mai eficiente şi raţionale soluţii 
de remediere şi readucere a Strategiei sau proiectelor pe sensul de implementare prevăzut şi, astfel, 
sa se asigure realizarea impactului aşteptat.  

 
Evaluarea rezultatelor şi impactului  
Sistemul de evaluare permite să se aprecieze în ce masură Strategia şi proiectele componente 

şi-au atins obiectivele propuse, iar rezultatele tangibile şi intangibile sunt cele prevăzute, în termeni 
de eficienţă, calitate şi cantitate.  

Evaluarea se realizează la trei momente cheie:  
a. Evaluarea anterioară începerii acţiunii: se evaluează impactul potenţial al acţiunii şi 

corectitudinea presupunerilor, constituind un element important de decizie asupra oportunităţii 
proiectului/acţiunii.  

b. Evaluarea intermediară a acţiunii: se efetuează la jumătatea perioadei de implementare, 
analizând cursul corect al acţiunii şi rezultele intermediare. 

c. Evaluarea finală se realizează după finalizarea proiectului, imediat sau/şi după anumite 
perioade, pentru a analiza dacă au fost atinse rezultele prevăzute de proiect. Aceasta evaluare poate 
servi ca justificare pentru noi priecte care sa consolideze sau sa corecteze rezultele realizate. 

Pentru realizarea monitorizării şi evaluării, atat la nivel de strategie cât şi la nivel de acţiune 
individuală, se utilizează două tipuri de indicatori: indicatori de progres, la nivel de strategie şi 
indicatori de impact şi de rezultat, la nivel de acţiuni concrete. 

 
Revizuire  
Strategia de dezvoltare locală va fi revizuită periodic, pentru a se evalua succesul eforturilor 

de implementare şi a lua toate măsurile ca planul să rămână valabil pe măsura ce comunitatea 
evoluează. Se vor opera ajustările, rafinările şi actualizările necesare, astfel încât cetăţenii să fie 
convinşi de modul în care comunitatea lor se dezvoltă în sensul progresului social, economic şi de 
mediu.  

Revizuirea Strategiei se va realiza la intervale relativ scurte, datorită perspectivelor de 
schimbări rapide si consistenţelor la nivelul întregii societati romanesti. Prima revizuire se 
recomandă la finele perioadei de “termen scurt” – 2025. Revizuirea va cuprinde toate etapele de 
elaborare.  

Exerciţiul de revizuire va ţine cont de următoarele elemente:  
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 Rezultatele monitorizării implementării şi evaluării impactului strategiei 
până la momentul revizuirii;  

 Evoluţia bugetului local;  
 Legislaţie nouă cu efecte directe asupra municipului;  
 Modificări in strategiile naţionale, regionale sau judeţene, cu efecte directe 

asupra oraşului Băicoi. 
Indiferent de ritmul de revizuire, este necesară o raportare anuală a rezultelor de 

implementare, care să includă o detaliere a proiectelor care urmează sa fie continuate sau atacate 
in urmatorul ciclu de 12 luni si efectele acestora asupra exerciţiului bugetar. 

 
Parteneriat 
 Strategia de dezvoltare locală va fi pusă în aplicare prin intermediul unui parteneriat larg 

la nivel local care va cuprinde reprezentanţii tuturor grupurilor de interese şi iniţiative vizate de 
strategie prin obiectivele, direcţiile şi acţiunile de dezvoltare. Aceasta abordare corespunde 
principiilor de dezvoltare durabilă, principiilor şi valorilor europene la care a aderat ţara noastră.  

 Principiul parteneriatului presupune, pe langă implicarea directă a comunităţii, prin 
cunoştinţe, experienţă, proiecte proprii, şi participarea la consultările publice pe care autoritatea 
publică locală le va organiza atât în contextul implementării strategiei, cât şi în cel al aplicării 
legislaţiei privind transparenţa decizională în adminstraţie şi impactul proiectelor asupra mediului.  

 În ceea ce priveşte implementarea Strategiei printr-un parteneriat colaborativ şi eficient, 
este necesară continuarea eforturilor de implicare coerentă a comunităţii în proiectele relevante si 
stimularea contributiilor cetatenilor, grupurilor si organizatiilor la atingerea viziunii şi obiectivelor 
de dezvoltare locală. Amploarea, caracteristicile şi multidisciplinaritatea acţiunilor şi proiectelor 
concrete de implementare sunt cele care dictează componenta parteneriatului:  

 1.Autoritatea publică locală, respectiv Consiliul Local şi Primarul;  
 2.Instituţii publice, cum ar fi Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Direcţia generală 

de Asistenţă Socială de la nivelul judeţului, Consiliul Judeţean;  
 3.Instituţii de învăţământ, cu precădere preuniversitare; 
 4.Operatorii de utilităţi; 
 5.Reprezentanţii bancilor şi investitorilor  
  6.Asociaţii patronale, sindicate 
 7.Reprezentanţii cetăţenilor 
 8.Organizaţii civice din diverse domenii  
 9.Mass-media locală  
Primăria va incuraja ca reprezentarea în parteneriat să respecte egalitatea de şanse.  
Datorita slabei reprezentari la nivel local a unor organizatii sau institutii cu specializari 

relevante şi de mare importanţă pentru implementarea cu succes a Strategiei, se recomandă 
invitarea unor agenţii guvernamentale sau neguvernamentale în Parteneriatul local, fie pe baze 
permanente, fie ocazional, la dezbaterile pe profil. Astfel, se recomandă invitarea Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională, Camerei de Comerţ, Agenţiei pentru Protecţia Mediului, Direcţiei pentru 
Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi a altora.  

Această structură numeroasă va fi încurajată să preia Strategia ca pe un ghid propriu de 
dezvoltare, iar Primăria va face eforturile necesare pentru coagularea într-o entitate care să 
participe pro-activ la implementare.  
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Strategia va putea fi consultată de orice cetăţean, iar accesul va fi asigurat prin publicarea 
ei pe site-ul de web al Primăriei. Într-o primă etapă, exemplare ale Strategiei vor fi disponibile la 
sediul Primăriei. 
 
 

Anexe       
Anexa PODD. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 2021-2027 

Axa Prioritară 1. Tranzitie energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse,  sisteme 
inteligente de energie, rețele si soluții de stocare 
Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulara 
Axa Prioritară 3 - Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului şi 
decontaminare a siturilor poluate 
Axa Prioritară 4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea 
riscurilor 
 
Axa Prioritară 1. Tranzitie energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse,  sisteme inteligente 
de energie, rețele si soluții de stocare  
 
 
Obiectiv Specific FEDR/FC 
 (i) Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
Operațiuni 
-Proiecte demonstrative și de eficientă energetică în IMM-uri și masuri de sprijin adiacente. 
-Proiecte de eficiență energetică in intreprinderile mari și masuri de sprijin adiacente. 
 
Obiectiv specific FEDR/FC (iii) Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și 
stocare în afara TEN-E. 
Operatiuni 
-Echipamente şi sisteme inteligente pentru asigurarea calității energiei electrice 
-Implementarea  de soluții digitale pentru izolarea defectelor și realimentarea cu energie in 
mediul rural și urban 
-Digitalizarea stațiilor de transformare şi soluții privind controlul rețelei de la distanță - 
integrare stații în SCADA-  
-Măsuri de creștere a adecvanței rețelei naționale de energie electrică 
-Creșterea capacității disponibile pentru comerțul transfrontalier 
-Implementarea de solutii privind stocarea energiei. 

 
 
Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie 
circulara 
 
 
Obiectiv specific FEDR/FC (v) Promovarea managementului durabil al apei 
Operațiuni 
Continuarea acţiunilor integrate de dezvoltare a sistemelor de apă, respectiv: reabilitarea și 
construcţia de stații de tratare, transport și distribuire a apei destinate consumului uman şi apă 
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uzată, respectiv: construirea și reabilitarea reţelelor de canalizare şi construirea/reabilitarea/ 
modernizare (treaptă terțiară) a stațiilor de epurare a apelor uzate care asigură colectarea şi 
epurarea încărcării organice biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e.,  acordându-se 
prioritate aglomerărilor cu peste 10.000 l.e.), inclusiv prin consolidarea suplimentară și 
extinderea operatorilor regionali. Investițiile vor viza in proporție preponderent mai mare 
sectorul privind apa uzata.  
Totodată, se vor continua investițiile în managementul nămolului rezultat în cadrul procesului 
de epurare a apelor uzate/tratare a apei potabile 
Pe langa continuarea investițiilor integrate regionale  PODD va finanța: 
- proiecte noi investiții – cu dimensiuni mai mici,  si care adresează in proporție mai mare 
apa uzata   
- proiecte de investiții de mici dimensiuni /, care susțin consolidarea regionalizării in 
contextul extinderii/fuziunii OR (ex. SCADA integrat)  
- sisteme individuale – incepand cu 2025-2027, ulterior implementarii noului cadru 
metodologic  pregatit de MMAP   
De asemenea, se are in vedere finanțarea acțiunilor de consolidare a capacității de reglementare 
economică a sectorului de apă și apă uzată, astfel încât să se eficientizeze procesul de realizare 
a planurilor de investiții pentru conformare. 

Obiectiv specific FEDR/FC  (vi) Promovarea tranziţiei către o economie circulară. 
 Extinderea schemelor de gestionare a deșeurilor la nivel de județ, inclusiv îmbunătăţirea 

sistemelor integrate existente de gestionare a deșeurilor, pentru a crește reutilizarea și 
reciclarea, pentru a preveni generarea deșeurilor și devierea de la depozitele de deșeuri, în 
conformitate cu nevoile identificate în PNGD și PJGD-uri, respectiv: 

• extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile  
• extinderea capacităților de sortare și reciclare 
• extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor  
• realizarea de capacități de compostare pentru deșeurile verzi  
• realizarea de instalații de digestie anaerobă  
• instalații TMB cu biouscare 

 Investiții individuale suplimentare pentru închiderea depozitelor de deșeuri. 
 intarirea capacitatii de pregatire pentru implementarea economiei circulare la nivelul 

autoritatilor publice (MMAP, ANPM, UAT) 
 

 
 
Axa Prioritară 3 - Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii 
aerului şi decontaminare a siturilor poluate 
 
Obiectiv Specific FEDR/FC (vii) Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a 
infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării 
Operațiuni 
Biodiversitate 
Prin PODD se vor realiza investiții în rețeaua Natura 2000, respectiv: elaborarea, revizuirea și 
implementarea Planurilor de management a siturilor Natura 2000/ Planuri de acțiune pentru 
specii; măsuri de menținere și de refacere a siturilor Natura 2000 pentru specii și habitate, 
precum și a ecosistemelor degradate și a serviciilor furnizate în afara ariilor naturale protejate.  
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Totodata, se au in vedere acțiuni de completare a nivelului de cunoaștere a biodiversității și a 
ecosistemelor și realizarea de studii științifice, precum si masuri și investiții în infrastructura 
verde si investiții in consolidarea capacitații administrative a autorităților si entităților cu rol in 
managementul rețelei Natura 2000 si a altor arii naturale protejate. 
Calitatea aerului 
 dotarea RNMCA cu echipamente noi, prin înlocuirea echipamentelor existente de măsurare a 

poluanților uzate din punct de vedere moral și tehnic, astfel încât să se continue conformarea 
cu cerințele de asigurare și controlul calității datelor și de raportare a RO la CE 
 achiziția de echipamente pentru măsurarea poluanților în aerului ambiental cu respectarea 

prevederilor directivelor europene. 
Decontaminarea siturilor -  
decontaminarea si ecologizarea siturilor contaminate si potential contaminate, inclusiv refacerea 
ecosistemelor naturale si asigurarea calitatii fatorilor de mediu, în vederea protejării sănătăţii 
umane 

 
 
Axa Prioritară 4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea 
riscurilor 
 
 
Obiectiv specific FEDR/FC (iv) Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii 
riscurilor și a rezilienței în urma dezastrelor  
Operațiuni 
 Managementul inundațiilor si reducerea impactului acestora  și ale celorlalte fenomene 

naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice asupra populaţiei, 
proprietății și mediului 

 Dezvoltarea infrastructurii de monitorizare şi avertizare a fenomenelor hidro-meteorologice 
severe 

 Reducerea impactului manifestării secetei si furtunilor asupra populaţiei, proprietății și 
mediului 

 Măsuri de limitare a efectelor negative ale eroziunii costiere 
 Măsuri pentru sistemul de gestionare a riscurilor, inclusiv creșterea rezilienței la nivel național 
și adaptarea continuă la realitatea operațională. 

 
 
 

Anexa POCID. Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID) 
În conformitate cu documentele naționale aprobate de Guvernul României (Memorandumul), 
Ministerul Fondurilor Europene va asigura funcția de Autoritate de Management pentru 
Programul Operaţional Crestere Inteligenta si Digitizare 2021-2027, aspecte reflectate şi în 
cadrul Acordului de Parteneriat negociat cu Comisia Europeană. 
Programul Operaţional Crestere Inteligenta si Digitizare 2021-2027 este un document 
strategic de programare care acoperă domeniile Cercetare, Dezvoltare , Inovare (CDI) si 
Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor (TIC) , obiectivul acestuia fiind de a contribui la 
Strategia programului, luând în considerare obiectivele și prioritățile specifice tematice 
selectate în funcție de nevoile naționale, regionale şi locale.  



Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Băicoi, jud. Prahova 
213 

Programul Operaţional Crestere Inteligenta si Digitizare 2021-2027 ce face obiectul negocierii 
cu Comisia Europeană, va fi implementat în conformitate cu prevederile cadrului strategic 
comun 2021-2027  şi al Regulamentelor fondurilor europene aferente. 
Programul Operaţional Crestere Inteligenta si Digitizare 2021-2027 nu prezintă conexiune cu 
alt program operațional pe același sector (nu există subordonare ierarhică). Pe de altă parte, 
pot fi identificate legături orizontale și sinergii cu programe operaționale privind alte sectoare 
la același nivel –Programul Operational Regional,Programul Operational Capital Uman. 

 
Axa Prioritară 1.  Creșterea competitivității economice prin cercetare și inovare 
Axa Prioritară 2.  Dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI 
Axa prioritară 3.  Creșterea competitivității economice prin digitalizare 
Axa prioritară 4.  Dezvoltarea infrastructurii Broadband 
Axa prioritară 5.  Instrumente financiare 
Axa prioritară 6.  Creșterea capacității administrative 
 

I. Prezentare 
 

Axa Prioritară 1. Creșterea competitivității economice prin cercetare și inovare 
Obiectiv Specific FEDR (i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea 
tehnologiilor avansate 
 
Operațiuni (orientativ) 
Sinergii cu programe europene  
Suport pentru participarea în proiectele europene ERA 
Programe de cooperare bilaterală și transnațională 
Infrastructuri de inovare (platforme tehnologice, open data, science park, Innovation hubs) 
Proiecte realizate de Consorții CDI pe teme majore - rezolvarea unor teme majore CDI definite 
de industrie (IMM, intrep. mari) și organizații CDI, inclusiv pe teme de specializare inteligentă  
Susținere servicii CDI de tip experiment desfasurate de catre o organizație de CDI/întreprinderi 
“Business Driven Innovation” - Susţinerea activităţii de CDI în întreprinderi, pe toate fazele de 
la idee la piata, asociat domeniilor de specializare inteligenta nationale,      
Solutii la provocarile mediului de afaceri oferite de organizatiile de cercetare (parteneriate 
organizații CDI și înterprinderi) 

 
Axa Prioritara 2. Dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI 
Obiectiv Specific FEDR (i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea 
tehnologiilor avansate 
 
Operațiuni (orientativ) 
Mari infrastructuri CDI prioritizate prin Roadmap-ul infrastructurilor publice CDI din RO 
actualizat, inclusin proiecte strategice: finanțare construcția/modernizarea/extinderea marilor 
infrastructuri CDI, inclusiv dotarea acestora cu echipamente și instrumente de cercetare; 

 
Axa Prioritara 3. Creșterea competitivității economice prin digitalizare 
Obiectiv Specific FEDR  (ii) Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor 
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Operațiuni (orientativ) 
Finanţarea Infrastructurilor critice necesare asigurarii unor servicii publice esentiale (fiscalitate, 
pensii) 
Evenimente de viaţă cuprinse în SNADR care nu au fost finanţate în 2014-2020 (ex, 
Pensionarea, Obținerea cărții de identitate, Înscrierea la școală primară/liceu/universitate,  etc) 
Proiecte de digitalizare a serviciilor publice neincluse in evenimentele de viata identificate in 
SNADR 2020 
Securitate cibernetică, interoperabilitate la nivelul serviciilor publice digitale 
Proiecte care vizeaza procesul guvernamental de luare a deciziilor prin sisteme și soluții 
complexe (ex: Big Data, Inteligență artificială, soluții bazate pe cloud, Supercomputer, 
Blockchain, Quantum Computing etc.) 
Proiecte care vizeaza dezvoltarea de platforme informatice alimentate cu datele generate de 
administratia publica (cf. Directiva 2019/1024, PSI) in vederea punerii lor la dispozitia 
publicului si a reutilizarii lor (ex. : in economie) 
Digitizare și interoperabilitate pentru educație, cultură și ocupare (echipamente și infrastructură, 
baze de date, soft, platforme digitale – proiecte strategice) 
Achiziționarea de sisteme de tip RFID (Radio-Frequency Identification) pentru gestiunea 
activității de producție sau livrare servicii 
Crearea de website-uri adaptate activității de e-comerț si cu un grad ridicat de interactivitate 
Finanțarea introducerii conexiunilor in banda larga de mare viteza in interiorul firmei  
Finanțarea sistemelor de localizare specializate pentru activitatea firmelor (information tracking 
systems) 
Aplicațiile cu rol în managementul birourilor 
Finanțarea de inițiative, proiecte si infrastructuri pentru consolidarea siguranței cibernetice si 
creșterea încrederii in  mediul on line și conținut digital 
Noi tehnologii (IoT, automatizare, robotica, inteligenta artificiala) 
Design industrial 
Customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitala directa) 

 
 
Axa Prioritară 4. Dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă largă 
Obiectiv Specific FEDR   OP3 (i) îmbunătățirea conectivității digitale 
 
Operațiuni (orientativ) 
Sprijinirea zonelor albe   
Îmbunătățirea capacității autorităților și a beneficiarilor programului. 
Sprijin pentru noile servicii și noile tehnologii 

 
Axa Prioritară 5. Instrumente financiare  
Obiectiv Specific FEDR   (i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea 
tehnologiilor avansate și (iii) Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor 
 
Operațiuni (orientativ) 
Instrumente financiare 

 
Axa Prioritară 6. Creșterea capacității administrative  
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Obiectiv Specific FEDR   (iv) Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, 
tranziție industrială și antreprenoriat 
 
Operațiuni (orientativ) 
Capacitate administrativă a actorilor implicați în Mecanismul de descoperire antreprenorială la 
nivel național 
Capacitate administrativă beneficiari 

 
 
Anexa POCU. Programul operaţional „Capital Uman” 
Axe prioritare 
Axa Prioritară 1. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii 
Axa Prioritară 2. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a 

participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională 
Axa prioritară 3. Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de educație și 

formare profesională 
Axa prioritară 4. Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica 

pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic 
Axa prioritară 5. Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului 

profesional și tehnic 
Axa prioritară 6. Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți 
Axa prioritară 7. Antreprenoriat și economie socială 
Axa prioritară 8. Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței 

muncii   
Axa prioritară 9. Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot 

parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității (prioritate comună 
Educație/Ocupare)   
 
Axa Prioritară 1. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii  
 
Obiectiv Specific FSE+ (i) Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele 
aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de lungă durată și grupurile 
dezavantajate pe piața muncii, persoanele inactive, prin promovarea angajării pe cont propriu și 
a economiei sociale; 
Operațiuni (orientativ) 
Realizarea de către centrele /cluburile de tineret  publice sau private sau alți actori interesați a 
unor rețele de lucrători de tineret, identificați/activați și selectați din rândul NEET și instruiți 
pentru furnizarea de servicii de outreach și activare a tinerilor, inclusiv NEET, și inregistrarea 
la furnizorii de servicii de ocupare publici sau privați, în vederea oferirii de servicii de ocupare  
Înființarea/dezvoltarea de centre/cluburi de tineret care oferă activități specifice adaptate 
tinerilor (consiliere deschisă şi individuală pentru tineri, ateliere de lucru, de creativitate, 
dezvoltarea competențelor antreprenoriale, sociale, civice, mici stimulente pentru participare la 
instruiri în ocupații divese etc.), inclusiv activit[‚i de promovare a acestora 
Promovarea și furnizarea unor pachete integrate de masuri de activare a tinerilor, inclusiv NEET 
(consiliere, inclusiv antreprenorială, mediere, prime de ocupare, subvenții angajatori, formare 
profesională/ucenicii/stagii, evaluare de competențe, programe de a doua șansă, prime de 
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instruire destinate acoperirii cheltuielilor asociate instruirii - transport, masă etc.,  
subvenționarea costurilor aferente școlii de șoferi , stimularea tinerilor pre-ocupare prin stagii 
scurte la diferiți angajatori pentru a lua contact cu domeniul respectiv de activitate, stimulare 
angajatori post-ucenicie) 
Stimularea angajatorilor pentru utilizarea unor forme de muncă flexibile  si pentru finanțarea 
investițiilor care să permită utilizarea acestor forme 
Programul “Voluntar Sâmbătă”  (acordare de granturi):  
- familiarizarea tinerilor cu rigorile solicitate la un loc de muncă, cu aspectele ce țin de 

practicarea unei meserii;  
- dezvoltarea competențelor transversale: munca în echipă, respectarea termenelor, 

punctualitatea, încrederea în sine etc. 
- obținerea experienței în muncă 

 
 
Axa Prioritară 2. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării 
grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională  
 
Obiectiv Specific FSE+ (v) Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și 
favorabile incluziunii, precum și completarea studiilor, precum și a absolvirii acestora, în special 
pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, 
continuând cu educația și formarea generală și profesională și până la învățământul terțiar, 
precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop 
educațional pentru toți 
Operațiuni (orientativ) 

Operațiuni transversale (pentru toate nivelurile de educație) 
v.3.1. Generalizarea la nivel de sistem a implementării mecanismului de monitorizare și 
avertizare pentru combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii adresat 
copiilor și tinerilor, care fie sunt în situație de risc de abandon școlar, fie sunt în afara sistemului 
educațional prin acțiuni precum: 
a)informarea și formarea resurselor umane de la nivelul școlii și din comunitate pentru 
implementarea mecanismului operațional de detectare și identificare a riscului și de prevenire, 
intervenție și compensare a abandonului școlar; 
b) dezvoltarea rețelei de mediatori școlari; 
c) implementarea planurilor de intervenție specifice stabilite la nivelul unităților de învățământ, 
prin intermediul unei scheme de granturi pentru unitățile care au copii / elevi / tineri în situație 
de risc de abandon școlar sau de părăsire timpurie a școlii. 
d) campanii de conștientizare la nivel local/ județean/ național. 
v.2.1.a Generalizarea implementării la nivel de sistem a mecanismului de monitorizare, 
prevenire și combatere a fenomenelor de segregare școlară, prin: 
a) informarea și formarea resurselor umane de la nivelul unității de învățământ și din comunitate 
pentru implementarea mecanismului de monitorizare, prevenire și combatere a fenomenelor de 
segregare școlară; 
b) dezvoltarea rețelei de mediatori școlari; 
c) campanii de conștientizare la nivel local/ județean/ național; 
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d) dezvoltarea, implementarea și actualizarea instrumentelor de lucru și a bazelor de date, astfel 
încât să fie asigurată colectarea consecventă și profesionistă a datelor, precum și adecvarea 
mecanismului la condițiile specifice ale școlii/ comunității/ etc 
v.2.1. Îmbunătățirea accesului și a participării la educație a copiilor cu dizabilități și/sau 
CES, prin măsuri precum: 
a) diversificarea și accesibilizarea oportunităților de dezvoltare profesională (formare inițială și 
continuă, peer learning, rețele profesionale, mentorat etc) care să faciliteze individualizarea 
învățării, adaptarea tehnicilor de predare-învățare-evaluare la nevoile specifice și interesele 
elevilor/copiilor/tinerilor, pentru: 

 Cadrele didactice care asigură educația copiilor cu dizabilități/ CES; 
 Personalul suport care asigură educația copiilor cu dizabilități/ CES; 

b) formarea personalului implicat în managementului instituțiilor de învățământ, în domeniul 
educației incluzive de calitate; 
c) dezvoltarea/achiziția de materiale suport pentru predare-învățare-evaluare care să sprijine 
centrarea pe elev și abordarea incluzivă a demersului didactic; 
d) achiziția de soft-uri, echipamente și produse asistive pentru copiii/ elevii/tinerii cu 
dizabilități/CES; 
e) accesibilizarea clădirilor/spațiilor în care se asigură educația copiilor/elevilor/tinerilor cu 
dizabilități/ CES (rampe de acces, indicatoare, grupuri sanitare, mobilier etc); 
f) campanii de informare și conștientizare pentru formarea unor atitudini favorabile incluziunii. 

Educație timpurie 
v.1.3. ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI LA ÎNGRIJIREA ȘI EDUCAȚIA TIMPURIE A 
COPILULUI (ÎETC) prin diversificarea si flexibilizarea SERVICIILOR DE SUPORT 
SOCIO-EDUCAȚIONAL (educație antepreșcolară și învățământ preșcolar), cu prioritate 
pentru copiii care provin din familii defavorizate: 
 Elaborarea de strategii locale pentru educație timpurie, în parteneriat cu actorii de la nivel 

local implicați în educația și îngrijirea timpurie a copiilor, precum și pilotarea și/sau 
extinderea unor servicii complementare (centre de joacă, ludoteci etc.) pentru copiii de la 
naștere la 6 ani, în coordonarea metodologică a serviciilor standard (creșă și grădiniță);  

 Asigurarea materialelor educaționale (ex.: produse de papetărie, jocuri educative, cărți 
de colorat, caiete de lucru, plastilină, acuarele etc.) pentru încurajarea participării la educație 
timpurie a copiilor de 5 ani care, conform noilor prevederi legale în vigoare, fac parte din 
învățământul obligatoriu; 

 Granturi pentru ISJ/ISMB și CCD pentru pilotarea și implementarea unor metode și 
tehnici de predare, inovatoare și eficace, în  clustere; 

 Elaborarea și editarea de ghiduri cu bune practici pentru cele două niveluri: 
antepreșcolar și preșcolar pentru sprijinirea implementării noului curriculum pentru 
educație timpurie, precum și pentru implementarea unor metode și tehnici inovatoare; 

 Oferirea de sprijin suplimentar de tipul: vouchere, îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite, 
acoperirea/ decontarea cheltuielilor de masă etc. pentru susținerea copiilor antepreșcolari și 
preșcolari care aparțin grupurilor vulnerabile  

 Realizarea unei analize cost-beneficiu și a unei baze de date online cu informații standard 
pentru APL-uri și ISJ-uri, în vederea sprijinirii deciziei acestora cu privire la 
înființarea/extinderea serviciilor complementare pentru copiii de la naștere la 6 ani 
MASURA SISTEMICA - MEC   
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v.1.7. Dezvoltarea de programe de informare, consiliere și educație parentală pentru 
familiile copiilor antepreșcolari și preșcolari, cu focalizare pe familiile copiilor proveniți din 
grupuri vulnerabile (în special pentru persoane care au în grijă copii cu dizabilități sau ai căror 
părinți sunt plecați la muncă în străinătate). 
v.2.1. ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI LA ÎNGRIJIREA ȘI EDUCAȚIA TIMPURIE A 
COPILULUI (ÎETC), CU ACCENT PE GRUPURILE VULNERABILE prin dezvoltarea 
sistemului de formare continuă a cadrelor didactice din ÎETC, inclusiv dezvoltarea 
mentoratului didactic, cu focalizare pe teme de interes, cum ar fi: lucrul cu copiii cu 
CES/dizabilitati, tratarea diferențiată, prevenirea și combaterea segregării, echitatea în 
educație, drepturile copilului, comunități care educă/învață etc. pentru susținerea procesului de 
promovare a principiilor educației incluzive. 
- Granturi pentru instituțiile IETC pentru DEZVOLTAREA DE RUTE/ TRASEE 

FLEXIBILE DE FORMARE, de dezvoltare profesională la nivel de unitate (inclusiv 
activități de Peer Learning, activități de formare profesională continuă la nivel de unitate, 
microcercetare educațională etc.) pentru îmbunătățirea competențelor personalului care 
oferă servicii de educație și îngrijire timpurie  

- Granturi județene pentru programe de mentorat didactic în comunitățile vulnerabile; 
- Elaborarea și editarea unor materiale suport, inclusiv realizarea de resurse deschise 

pentru predare-învățare-evaluare, pentru promovarea principiilor educației incluzive 
(v.2.2.); 

- Realizarea și implementarea unui sistem de MONITORIZARE A FORMĂRII 
CONTINUE și a efectelor acesteia, prin raportare la rezultatele copiilor antepreșcolari 
și preșcolari, îndeosebi la rezultatele copiilor  din grupurile vulnerabile (cu dizabilități, 
de etnie romă, din mediul rural etc.) (v.2.4.) MASURĂ SISTEMICĂ – MEC 

Învățământ primar și gimnazial 
v.1.2. DEZVOLTAREA ȘI EXTINDEREA PROGRAMULUI „ȘCOALĂ DUPĂ 
ȘCOALĂ”, complementar cu programul “Masă caldă” care să includă educație remedială 
pentru asigurarea dezvoltării competențelor cheie și a succesului școlar, suport educațional 
(inclusiv dezvoltare personală, dezvoltarea competențelor socio-emoționale, coaching etc.), 
consiliere și activități recreative și de socializare, în special pentru elevii proveniți din grupuri 
sau zone dezavantajate, inclusiv prin organizarea și finanțarea de scheme de granturi, care să 
sprijine școli cu nevoi de ameliorare a rezultatelor școlare și de creștere a ratei de absolvire și a 
ratei de tranziție către nivelul următor de învățământ 
v.1.4. MĂSURI DE SPRIJIN pentru revenirea în sistemul de învățământ, pentru 
finalizarea învățământului obligatoriu, precum și pentru continuarea studiilor 
profesionale și liceale, cu accent pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, precum:  
 servicii de consiliere și orientare școlară și profesională etc.  
 asigurarea costurilor cu internatul, transport, burse, rechizite școlare etc. 
 dezvoltarea, implementarea și monitorizarea unui program național de accesibilizare a 

unităților de învățământ 
 asigurarea mentenanței mijloacelor de transport precum și a resursei umane care asigură 

transportul elevilor din mediul rural către școli.  
v.1.7. Dezvoltarea de programe de informare, consiliere și educație parentală pentru 
părinții elevilor din învățământul preuniversitar, cu focalizare pe părinții copiilor provenind 
din grupuri vulnerabile (inclusiv pentru persoane care au în grijă copii ai căror părinți sunt 
plecați la muncă în străinătate). 
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v.3.2 Facilitarea finalizării nivelului de învățământ primar, respectiv secundar obligatoriu de 
către persoanele care au părăsit timpuriu școala, prin dezvoltarea și extinderea 
PROGRAMULUI A DOUA ȘANSĂ, cu acțiuni precum: 
 informarea, consilierea și orientarea potențialilor beneficiari ai acestor măsuri, astfel încât 

să conștientizeze beneficiile și să opteze informat pentru participarea la Program; 
 înscrierea și participarea la programe A doua șansă flexibile, inclusiv la modulele de 

pregătire profesională; 
 furnizarea serviciilor suport în funcție de nevoile specifice ale fiecărui cursant, astfel încât 

să fie diminuat riscul de părăsire a programului înainte de finalizarea acestuia (de exemplu: 
servicii de transport/ decontarea transportului, asigurarea hranei, servicii de îngrijire pentru 
persoanele dependente aflate în grija cursanților, dispozitive tehnico-medicale etc.); 

 informarea, consilierea și orientarea școlară și profesională a cursanților, astfel încât să fie 
identificate în mod realist alternativele de acțiune la finalizarea programului ADS, iar 
beneficiarul să valorifice rezultatele obținute (prin continuarea studiilor în învățământul 
secundar superior, prin continuarea pregătirii în sistemul de formare profesională a 
adulților, prin ocuparea unui loc de muncă etc.) 

Învățământ secundar superior 
v.1.4. Măsuri de sprijin pentru finalizarea învățământului obligatoriu, precum și pentru 
continuarea studiilor profesionale și liceale, cu accent pe elevii aparținând grupurilor 
vulnerabile, precum:  
 dezvoltarea competențelor cheie și asigurarea succesului școlar, în special pentru elevii 

proveniți din grupuri sau zone dezavantajate, prin organizarea și finanțarea 
orelor/programelor remediale și a măsurilor de suport (inclusiv dezvoltare personală, 
dezvoltarea competențelor socio-emoționale, coaching etc.), inclusiv prin organizarea și 
finanțarea de scheme de granturi, care să sprijine, prin măsuri integrate, școli cu nevoi de 
ameliorare a rezultatelor școlare și de creștere a ratei de absolvire și a ratei de tranziție către 
nivelul următor de învățământ; 

 asigurarea accesului elevilor la o varietate de activități și servicii de consiliere și orientare 
profesională, pentru dezvoltarea personală a elevilor şi înzestrarea cu competențe necesare 
pentru un management eficient al propriei persoane/propriului parcurs educațional/propriei 
cariere; 

 organizarea și finanțarea de programe de sprijin individualizat, ca măsuri de asigurare a 
oportunităților egale pentru copiii expuși riscului de abandon școlar, inclusiv prin aplicarea 
datelor provenite din cercetare și generalizarea bunelor practici  rezultate din diferite 
proiecte; 

 finanțarea măsurilor de sprijin financiar pentru asigurarea participării la educație a elevilor 
proveniți din grupuri dezavantajate sau zone izolate (costuri cu internatul, transport, burse 
etc.); 

 asigurarea resursei umane și a finanțării mentenanței mijloacelor de transport care asigură 
transportul elevilor din mediul rural izolat către școli/licee;  

v.1.7. Dezvoltarea de programe de informare și conștientizare pentru întreaga comunitate, 
de sprijin, consiliere și educație parentală pentru părinții elevilor din învățământul 
preuniversitar, cu focalizare pe părinții copiilor provenind din grupuri vulnerabile (în 
particular pentru persoane care au în grijă copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în 
străinătate). 
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 prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii,  prin acțiuni de 
conștientizare a tuturor actorilor educaționali cu privire la necesitatea deschiderii sistemului 
către grupurile vulnerabile,  și extinderii/ generalizării intervențiilor complementare de 
sprijin a elevilor din grupuri vulnerabile; 

 prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii,  prin acțiuni de 
conștientizare a întregii societăți cu privire la importanța educației, a rolului acesteia în 
dezvoltarea personală și profesională a individului și în dezvoltarea socială și economică. 

v.2.1. Crearea condițiilor pentru asigurarea unui sistem incluziv de educație, prin organizarea 
unor oportunități variate de dezvoltare profesională: formare (inițială și continuă), peer learning, 
rețele profesionale și mentorat pentru cadrele didactice, inclusiv prin furnizarea unor materiale 
suport pentru predare-învățare-evaluare 
 dezvoltarea unor programe de formare profesională pentru cunoașterea și implementarea 

metodelor și instrumentelor adecvate pentru individualizarea învățării, adaptarea tehnicilor 
de predare-învățare-evaluare la nevoile specifice și interesele elevilor, revizuirea/ adaptarea 
sistemului de evaluare etc.;-  

 formarea cadrelor didactice de diferite specialități în vederea proiectării și implementării de 
activități specifice din domeniul consilierii și orientării etc.; 

 formarea cadrelor didactice de diferite specialități în vederea proiectării și implementării de 
activități specifice din domeniul consilierii și orientării etc.; 

 formarea personalului implicat în managementului institutiilor de invatamant, în domeniul 
educației incluzive de calitate; 

 dezvoltarea de materiale suport pentru predare-învățare-evaluare care să sprijine centrarea 
pe elev și abordarea incluzivă a demersului didactic. 

Învățământ terțiar 
v.1.6. Creșterea participării în învățământul superior a studenților din  grupurile dezavantajate/ 
subreprezentate, prin PREVENIREA ȘI COMBATEREA ABANDONULUI 
UNIVERSITAR și implementarea de activități specifice: 
 GRANTURI PENTRU INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR, în vederea 

operaționalizării unor mecanisme instituționale de monitorizare a nevoilor studenților prin 
centrele consiliere și orientare profesională 

 GRANTURI PENTRU DEZVOLTAREA CAPACITAȚII INSTITUȚIONALE A 
UNIVERSITĂȚILOR pentru a oferi servicii de consiliere relevante, mentorat, pentru 
dezvoltarea si aplicarea unor chestionare specifice, survey-uri online etc 

SPRIJIN PENTRU STUDENȚII CU RISC DE ABANDON IN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
SUPERIOR (burse, alte tipuri de masuri de sprijin) 

 
Axa prioritară 3. Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de educație și formare 
profesională    
Obiectiv Specific FSE+ iv. Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de 
educație și formare pentru piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de competențe cheie, inclusiv 
a competențelor digitale 
Operațiuni (orientativ) 

Învățământ primar și gimnazial 
iv.1.4.2 Dezvoltare de resurse educaționale deschise și alte resurse moderne de învățare 
pentru elevi, profesori și echipele manageriale cu ajutorul noilor tehnologii în special pentru 
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Operațiuni (orientativ) 
elevii din grupuri vulnerabile (elevi cu dizabilități/ CES, elevi care provin din medii 
dezavantajate socio-economic, elevi romi) 
iv.1.1.2. Întărirea capacității de monitorizare și evaluare a calității sistemului de educație, 
prin adaptarea și interconectarea bazelor de date și dezvoltarea competențelor resursei umane 
cu responsabilități în domeniu 
iv.3.1. Dezvoltarea unei oferte educaționale de calitate prin sprijinirea formării 
profesionale inițiale și continue a personalului didactic (inclusiv prin organizarea și 
finanțarea de programe de conversie profesională) în domenii unde există un deficit curent și 
estimat de cadre didactice, cu accent pe RU din școlile din medii dezavantajate socio-
economic 

Învățământ secundar superior 
iv.1. MASURA SISTEMICA: 
Asigurarea unui acces echitabil la o educație de calitate pentru toți elevii, prin:  
 elaborarea/revizuirea standardelor de calitate în educație și formare, pentru creșterea 

calității  și o mai bună adaptare la evoluțiile înregistrate pe piața muncii; 
 creșterea relevanței, dezvoltarea și adaptarea permanentă a curriculumului național la 

nevoia de competențe a pieței muncii și la provocările progresului tehnologic; 
MASURI COMPETITIVE: 
 dezvoltarea de materiale suport și asigurarea accesului tuturor elevilor la resurse 

educaționale de învățare relevante, care sprijină dezvoltarea competențelor; 
 organizarea și finanțarea de programe de sprijin, inclusiv individualizat, ca măsuri de 

asigurare a oportunităților egale pentru toți copiii, inclusiv prin aplicarea datelor provenite 
din cercetare și generalizarea bunelor practici  rezultate din diferite proiecte;  

 dezvoltarea și implementarea de programe integrate de pregătire suplimentară, care să 
includă suport educațional, consiliere și activități recreative și de socializare etc.; 

 sprijinirea formării/ dezvoltării competențelor, inclusiv a celor transversale, și 
asigurarea succesului școlar, prin organizarea și finanțarea măsurilor de suport (inclusiv 
dezvoltare personală, dezvoltarea competențelor socio-emoționale, coaching etc.); 

 asigurarea accesului la o varietate de activităţi și servicii de consiliere și orientare 
profesională, pentru cunoașterea resurselor personale ale elevilor, dezvoltarea personală a 
acestora şi înzestrarea cu competențe necesare pentru un management eficient al propriei 
persoane/propriului parcurs educațional/propriei cariere; 

 revizuirea și aplicarea sistematică a mecanismului de monitorizare şi evaluare a 
calităţii educației la nivelul sistemului și al fiecărei unități de învățământ, inclusiv prin  
creșterea relevanței autoevaluării, a evaluării externe, prin implicarea în procesul de 
monitorizare și evaluare a factorilor interesaţi și colectarea feedback-ului acestora(elevi, 
părinţi, cadre didactice, reprezentanți ai comunității etc.); 

 organizarea și finanțarea de rețele, parteneriate, proiecte și programe care să sprijine elevii 
în cunoașterea oportunităților de continuare a educației la niveluri superioare sau de acces 
pe piața muncii.  

iv.1.1.2. Adaptarea și interconectarea bazelor de date in vederea monitorizarii si evaluarii 
sistemului de invatamant precum si in vederea imbunatatirii serviciilor publice din domeniu  
iv.1.4.2 Echipare, resurse educaționale deschise,  și softuri educaționale, pentru elevi, 
studenți și cadre didactice, inclusiv pentru persoane cu dizabilități 
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Operațiuni (orientativ) 
iv.3.1. Asigurarea accesului elevilor la un proces educativ realizat în condiții de înaltă 
calitate de cadre didactice calificate, prin sprijinirea dezvoltării profesionale a personalului 
didactic, prin:  
 dezvoltarea unor programe de formare profesională pentru cunoașterea și 

implementarea metodelor și instrumentelor adecvate pentru individualizarea 
învățării, adaptarea tehnicilor de predare-învățare-evaluare la nevoile specifice și interesele 
elevilor, revizuirea/ adaptarea sistemului de evaluare etc.; 

 organizarea de trasee flexibile de formare a cadrelor didactice pentru aprofundarea sau 
extinderea competențelor profesionale (inclusiv prin organizarea și finanțarea de programe 
de conversie profesională) 

 dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate adaptării tehnicilor de 
predare-învățare-evaluare la nevoile specifice și interesele elevilor cu CES/dizabilități;  

 formarea cadrelor didactice de diferite specialități în vederea proiectării și 
implementării de activități specifice din domeniul consilierii și orientării etc.; 

 dezvoltarea de materiale suport pentru predare-învățare-evaluare care să sprijine 
centrarea pe elev, evaluarea formativă și abordarea incluzivă a demersului didactic; 

iv.3.2. Sprijinirea mobilității internaționale Erasmus+ pentru învățământul 
preuniversitar (educație generală) prin asigurarea unui sprijin financiar suplimentar față de 
grantul Erasmus+ pentru instituțiile cu acreditare, cu scopul satisfacerii cererii de mobilitate 
internațională.  
Notă explicativă: În viitorului program Erasmus+, accesul la mobilitățile internaționale pentru 
elevi și personalul didactic va fi condiționat de obținerea prealabilă de către instituțiile de origine 
a unei acreditări (Carte Erasmus+) pentru sectorul educație școlară. 
La o analiză a rezultatelor celui mai recent proces de selecție Erasmus+ încheiat pentru anul 
2019 și în condițiile previzionării unui buget similar alocat în prima parte a următoarei perioade 
programatice, Erasmus+ nu va putea acoperi întreaga cerere de finanțare a institutiilor care vor 
avea acreditare. De aceea, propunem suplimentarea din buget FSE+ a mobilităților 
internaționale de învățare și preluare de bune practici care, din constrângeri bugetare, nu pot fi 
acoperite din buget Erasmus+.  
Mecanismul este unul necompetitiv, evaluarea în scopul obținerii acreditării făcându-se de către 
ANPCDEFP dupa regulile Erasmus+, apoi, fiecare institutie acreditata va putea solicita 
finantare FSE+ avand ca document justificativ decizia prin care i s-a acordat finantarea 
Erasmus+ 

 
Obiectiv Specific FSE+ (v) Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și 
favorabile incluziunii, precum și completarea studiilor, precum și a absolvirii acestora, în special 
pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, 
continuând cu educația și formarea generală și profesională și până la învățământul terțiar, 
precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop 
educațional pentru toți 
 
Operațiuni (orientativ) 

Învățământ primar și gimnazial 
v.1.2. Creșterea calității componentei educaționale a programului „Școală după școală”: 
 peer learning și peer mentoring; 
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 dezvoltarea consorțiilor școlare; 
 măsuri de dezvoltare a competențelor cadrelor didactice în contexte nonformale și 

informale; 
 elaborarea de materiale de învățare; 
 promovarea unor instrumente de monitorizare și evaluare, precum și elaborarea unor studii 

și analize care să identifice noi măsuri ameliorative pentru programele SDS;  
diseminare exemple de bune practici SDS 

Învățământ terțiar 
v.1.8. Măsuri de sprijin în vederea creșterii accesului la studiilor universitare: 
 DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR între unități de învățământ de nivel secundar 

superior și instituții de învățământ superior pentru oferirea unor servicii educaționale adaptate 
categoriilor de elevi în risc (inclusiv în aria consilierii și orientării școlare și profesionale a 
elevilor); 

Implementarea unui sistem de stimulare a instituțiilor de învățământ superior care 
implementează acțiuni specifice pentru atragerea elevilor din grupuri defavorizate (caravane, 
cursuri demonstrative în școlile din mediul rural, materiale de informare cu privire la facilitățile 
sociale pentru studenți etc.) 

 
 
Axa prioritară 4. Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica pieței 
muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic   
 
Obiectiv Specific FSE+ (iv) Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de 
educație și formare pentru piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de competențe cheie, inclusiv 
a competențelor digitale 
 
Operațiuni (orientativ) 

Învățământ primar și gimnazial 
iv.1.n. Flexibilizarea și diversificarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor 
cheie ale elevilor, prin: 
 dezvoltarea/ revizuirea/ diversificarea curriculum la decizia școlii (inclusiv a 

materialelor suport pentru implementarea acestuia și pentru evaluarea rezultatelor învățării); 
 formarea cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial în vederea 

facilitării dobândirii competențelor cheie, cu accent asupra competențelor digitale și 
a celor antreprenoriale; 

 dezvoltarea parteneriatelor între unități de învățământ și agenți economici/ organizații 
publice și private relevante 

iv.1.4.1 Crearea și/sau furnizarea suportului necesar (materiale educaționale, cursuri, softuri 
educaționale, echipamente etc.) pentru dezvoltarea și evaluarea competențelor cheie ale 
elevilor, în mod particular a competențelor digitale și antreprenoriale, astfel încât să fie asigurate 
premisele formării profesionale în acord cu cerințele și tendințele manifestate în societatea 
contemporană. 
iv.2.1. Facilitarea accesului informat și a participării active la programe de educație și 
formare, în acord cu interesele elevilor, cât și cu nevoile pieței muncii, prin intervenții 
precum: 
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Operațiuni (orientativ) 
 dezvoltarea și extinderea serviciilor de consiliere și orientare profesională oferite de 

CJRAE/ CMBRAE (inclusiv prin formarea personalului propriu, suplimentarea și 
diversificarea resurselor umane etc.); 

 cooptarea angajatorilor, a partenerilor sociali, a organizațiilor nonguvernamentale în 
furnizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională; 

 asigurarea dotărilor/ echipamentelor, bateriilor de teste, softurilor platformelor digitale 
(platformă națională de orientare și consiliere profesională) și a altor materiale necesare 
pentru un proces eficient de consiliere; 

 dezvoltarea și furnizarea serviciilor de informare, consiliere și îndrumare pentru elevii din 
ÎPG și familiile acestora (părinți, tutori), astfel încât să fie în mod realist identificate 
interesele și ariile de performanță ale elevilor, cât și opțiunile de continuare a studiilor în 
vederea asigurării relevanței pregătirii pentru viitorul lor socio-profesional 

Învățământ secundar superior 
iv.1.1.3. Dezvoltarea/ modernizarea/ implementarea unui sistem unitar de monitorizare a 
inserției socio-profesionale a absolvenților sistemului de învățământ preuniversitar 
iv.1.2. Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și cadrelor didactice, pentru fiecare 
nivel educațional (liceal, profesional-inclusiv dual, postliceal etc.), în corelație cu dinamica 
pieței muncii (schimbări tehnologice și structurale, digitalizare etc.), inclusiv pentru persoanele 
cu dizabilități sau pentru cele provenind din grupuri vulnerabile, inclusiv prin: 
 dezvoltarea/ revizuirea/ adaptarea programelor școlare; 
 programe de formare a personalului didactic, cu accent pe didactica specialității, a 

personalului didactic auxiliar si a tutorilor din companii; 
 formarea personalului implicat în managementului institutiilor de invatamant;  
 pilotarea și implementarea unor metode și tehnici de predare-evaluare inovatoare și eficace; 
 dezvoltarea de parteneriate între unități de învățământ și agenți economici, organizații 

publice și private; 
iv.1.3. Adaptarea programelor de studiu și a abordărilor didactice din învățământul 
secundar, la nevoile societale actuale, astfel încât competențele absolvenților să fie în 
concordanță cu cele cerute pe piața muncii. Implementarea unui mecanism de monitorizare a 
evoluțiilor probabile de studenți, a  absolvenților de învățământ terțiar și a nevoilor pieței forței 
de muncă, în vederea furnizării informațiilor necesare adaptării ofertei educaționale, la nivelul 
întregului sistem de învățământ universitar 
iv.1.4.1 Asigurarea suportului necesar (materiale educaționale, cursuri, softuri 
educaționale, echipamente etc.) pentru dezvoltarea și evaluarea competențelor digitale, ale 
elevilor, studentilor si cadrelor didactice pentru formarea profesională în acord cu tendințele 
manifestate în societatea contemporană. 
iv.1.5. Modernizarea sistemului de predare-evaluare, în vederea formării competențelor 
cheie, precum și a celor profesionale si transferabile, pentru adaptarea sistemelor de educație și 
formare la nevoile pieței muncii, inclusiv prin recunoașterea competențelor dobândite în 
contexte non-formale și informale, pentru o mai bună integrare pe piața muncii. Pilotarea unui 
mecanism eficient de recunoaștere a învățării în contexte non-formale și informale 
iv.1.10 Sprijinirea dezvoltării și furnizării de resurse educaționale deschise (open 
educational resources) precum și susținerea dezvoltării de cursuri deschise online (MOOC- 
Massive Open Online Courses) în limba română pentru competențe cerute de către piața forței 
de muncă. 
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Operațiuni (orientativ) 
iv.2.1. Dezvoltarea și extinderea serviciilor de consiliere (CJRAE/CMBRAE inclusiv formarea 
personalului din centrele de consiliere), în vederea îmbunătățirii accesului informat la programe 
de educație și formare, în acord atât cu interesele elevilor și studenților, cât și cu nevoile pieței 
muncii – implicarea angajatorilor si/sau a organizațiilor neguvernamentale în furnizarea 
serviciilor de consiliere și orientare profesională, a serviciilor de dezvoltare personală etc.  
iv.2.2. Asigurarea dotărilor/ echipamentelor, bateriilor de teste, softurilor platformelor digitale 
(platformă națională de orientare și consiliere profesională) si a altor material necesare 
activitatilor CJRAE/CMBRAE; 
iv.3.2 Formarea și dezvoltarea competențelor elevilor conform nevoilor identificate de piața 
muncii, prin formarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării abilităților digitale și 
antreprenoriale 
iv.3.3 Sprijinirea accesului tuturor elevilor la o educație incluzivă și de calitate, la formarea și 
dezvoltarea competențelor cheie, prin formarea cadrelor didactice în vederea implementării unui 
curriculum bazat pe competențe, a adaptării acestuia la nevoile și abilitățile elevilor, luând în 
considerare nevoile specifice ale copiilor din grupuri și medii dezavantajate 
iv.1.1.a Asigurarea dotărilor/ echipamentelor necesare – laboratoare tehnice, transport, cloud 
educational (specializare inteligentă); 

Învățământ terțiar 
iv.1.3. ADAPTAREA PROGRAMELOR DE STUDIU și a abordărilor didactice din 
învățământul terțiar, la nevoile societale actuale, pentru adaptarea competențelor studenților 
și a absolvenților la dinamica pieței muncii. 
 Implementarea mecanismelor de monitorizare a: evoluțiilor numărului studenților, a 

absolvenților de învățământ terțiar, a nevoilor pieței forței de muncă și a inserției 
absolvenților pe piața muncii, în vederea furnizării informațiilor necesare adaptării 
ofertei educaționale, la nivelul întregului sistem de învățământ universitar si la nivelul 
instituțiilor de învățământ superior. Mecanismul va include analiza și evaluarea 
măsurilor și acțiunilor întreprinse în perioada anterioară de finanțare și continuarea 
procesului de adaptarea și inter-operaționalizarea bazelor de date din sistemul de 
învățământ superior necesare monitorizării inserției absolvenților de învățământ 
universitar pe piața muncii (dezvoltarea mecanismului de monitorizare a inserției 
absolvenților dezvoltat în proiectul comun MEC-MMPS). (MĂSURĂ SISTEMICĂ-
CONDITIE FAVORIZANTĂ). 

Susținerea universităților în vederea: 
- realizării de rapoarte instituționale cu privire la angajabilitatea absolvenților, ținând cont de 

particularitățile fiecărui program de studiu. 
- adaptării programelor de studii la nevoia de competențe cerută de piața muncii (studii, 

analize, modificări de conținut ale procesului didactic etc.); 
- dezvoltării unor mecanisme suplimentare pentru previzionarea nevoii de forță calificată de 

muncă la nivel local și regional; 
- facilitării interacțiunii între angajatori si/sau a organizațiilor neguvernamentale și studenți, 

prin intermediul unor parteneriate între instituții de învățământ superior și aceste entități 
(mese rotunde, workshop-uri, târguri de joburi etc.) 

 Dezvoltarea unui mecanism care să încurajeze dialogul dinamic și continuu între instituțiile 
de învățământ superior și mediul economic/parteneri sociali (MĂSURĂ SISTEMICĂ) 
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Operațiuni (orientativ) 
 ASIGURAREA INSTRUMENTELOR PENTRU MONITORIZAREA SI 

EVALUAREA SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR  
 inventarierea tuturor  măsurilor și acțiunilor întreprinse, precum si adaptarea si inter-

operaționalizarea bazelor de date existente în perioada anterioară de finanțare; 
 implementarea/dezvoltarea la nivelul instituțiilor de învățământ superior a unor baze de 

date, servicii publice oferite comunității, comunicarea/schimb de date cu MEC, formarea 
personalului didactic auxiliar  implicat in managementul școlarității 

iv.1.8. DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA UNOR PROGRAME UNIVERSITARE 
ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DIN ROMÂNIA, LA 
SOLICITAREA AGENȚILOR ECONOMICI, pentru adaptarea ofertei universităților la 
solicitările pieței muncii.  
 Sprijinirea instituțiilor de învățământ superior: 
 în procesul de dezvoltare a programelor de masterat aplicate/masterat didactic, doctorate 

profesionale, inclusiv în domeniile de specializare inteligentă. 
 pentru desfășurarea de programe de formare în parteneriat cu agenți economici locali sau 

regionali, în baza unor nevoi identificate în piața muncii; 
 pentru atragerea de studenți/doctoranzi in domeniile relevante pentru piața forței de muncă 

prin diverse mecanisme: Burse, susținere mobilități etc. 
 pentru susținerea excelenței, prin oferirea de burse doctorale în domeniile de specializare 

inteligentă; 
dezvoltarea de cursuri deschise online în limba română pentru competențe cerute de către piața 
forței de muncă 
iv.1.7. Sprijinirea mobilității internaționale ERASMUS+ pentru învățământul terțiar prin 
asigurarea unui sprijin financiar suplimentar tuturor studentilor pentru granturile de 
mobilitate, din fonduri suplimentare FSE+, pentru dobândirea unor experiențe noi de 
învățare. 
În scopul asigurării viitoarei sinergii Erasmus+/FSE+, mecanismul propus este unul 
necompetitiv; fiecare universitate care poseda Carta Erasmus+ in urma procesului de selectie 
derulat in Erasmus+, va putea solicita finantare suplimentara din FSE+ avand ca document 
justificativ decizia de finantare Erasmus+  
iv.1.9 Implementarea unui program pentru INTERNAȚIONALIZAREA 
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR în vederea creșterii calității, eficienței și relevanței 
acestuia prin:  
 sprijinirea atragerii de studenți din străinătate, în special în domeniile în care România are 

lipsă de specialiști 
 Granturi pentru instituțiile de învățământ superior membre ale rețelelor de universități 

europene/universități care doresc sa acceadă la astfel de rețele (mobilități studenți, proiecte 
colaborative privind dezvoltarea relațiilor cu mediul economic, proiecte „twining”, etc) 

 Dezvoltarea de programe de formare profesională pentru competențe lingvistice/digitale 
pentru cadrele didactice 

iv.2.1. DEZVOLTAREA ȘI EXTINDEREA SERVICIILOR DE CONSILIERE SI 
ORIENTARE PROFESIONALA (INCLUSIV FORMAREA PERSONALULUI DIN 
CENTRELE DE CONSILIERE), în vederea îmbunătățirii accesului informat la programe de 
educație și formare, în acord atât cu interesele studenților, cât și cu nevoile pieței muncii: 
 realizare de studii, analize; 
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Operațiuni (orientativ) 
 creșterea accesibilizării serviciilor de consiliere profesionala a studenților din anii terminali 

(servicii online, teste și evaluări online etc.); 
 creșterea calității serviciilor oferite de centrele de consiliere, materializat concret prin: 

dotarea cu resurse materiale, resurse software, formarea personalului din centrele de 
consiliere;  

 implicarea angajatorilor și/sau a organizațiilor non-guvernamentale în furnizarea serviciilor 
de consiliere și orientare profesională, a serviciilor de dezvoltare personală etc. 

 atragerea angajatorilor și/sau a organizațiilor non-guvernamentale în furnizarea serviciilor 
de consiliere și orientare profesională. 

iv.3.2. Promovarea dezvoltării programelor de studii de înaltă calitate, flexibile și corelate 
cu cerințele pieței muncii, prin formarea și dezvoltarea competențelor studenților conform 
nevoilor identificate de piața muncii: 
 Formarea cadrelor didactice în vederea:  

 îmbunătățirii competențelor specifice și transversale, inclusiv a dezvoltării 
competențelor profesionale specifice domeniului IT, prin participare la: programe de 
schimb de bune practici, peer learning, cursuri, etc. 

 dezvoltării abilităților digitale și antreprenoriale; 
 Programe de dezvoltare a competențelor antreprenoriale (întreprinderi simulate, târguri 

IS, programe antreprenoriale în acord cu cerințele pieței și cu cele ale studenților, etc); 
Granturi pentru finanțarea unor scheme de antreprenoriat (de tipul startup students); 

 Încheierea unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea tranziției 
de la educație la un loc de muncă prin instituirea unui sistem funcțional de stagii de 
practică la potențiali angajatori, programe de internship/programe de învățare la locul 
de muncă etc., adresate studenților și cursanților colegiilor organizate la nivelul instituțiilor 
de învățământ superior (ISCED 4-7), inclusiv prin încurajarea implicării angajatorilor în 
programe de învățare la locul de muncă 

 Asigurarea unor resurse educaționale deschise,  și softuri educaționale, pentru elevi, 
studenți și cadre didactice, inclusiv pentru persoane cu dizabilități (max 10%): 
echipamente, softuri, dezvoltări si integrării în procesul didactic  

 
 
Axa prioritară 5. Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului 
profesional și tehnic  
 
Obiectiv Specific FSE+ (v) Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și 
favorabile incluziunii, precum și completarea studiilor, precum și a absolvirii acestora, în special 
pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, 
continuând cu educația și formarea generală și profesională și până la învățământul terțiar, 
precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop 
educațional pentru toți 
 
Operațiuni (orientativ) 
v.1.1 Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare profesională 
prin acordarea de sprijin financiar pentru nevoile de cazare, masă și transport ale elevilor 
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Operațiuni (orientativ) 
înscriși în învățământul profesional inclusiv dual (ÎP), din mediul rural şi din medii defavorizate, 
populația romă, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități sau deficiențe 
v.1.5.a Identificarea nevoilor educaționale specifice elevilor din grupurile vulnerabile și 
centrarea pe elev a demersului educațional, pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar 
și a părăsirii timpurii a școlii, prin formarea personalului didactic pentru individualizarea 
învățării și utilizarea de  tehnici didactice inovative și adaptate la nevoile grupurilor 
dezavantajate/ cu dizabilități, precum și extinderea/ generalizarea intervențiilor 
complementare de sprijin a elevilor din grupuri vulnerabile, prin programe de sprijin 
individualizat 
V.1.7. Dezvoltarea de programe de informare și conștientizare pentru întreaga comunitate, de 
sprijin, consiliere și educație parentală pentru părinții elevilor din învățământul preuniversitar, 
cu focalizare pe părinții copiilor provenind din grupuri vulnerabile (în particular pentru persoane 
care au în grijă copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate). 
 prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii,  prin acțiuni de 

conștientizare a tuturor actorilor educaționali cu privire la necesitatea deschiderii sistemului 
către grupurile vulnerabile,  și extinderii/ generalizării intervențiilor complementare de 
sprijin a elevilor din grupuri vulnerabile; 

 prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii,  prin acțiuni de 
conștientizare a întregii societăți cu privire la importanța educației, a rolului acesteia în 
dezvoltarea personală și profesională a individului și în dezvoltarea socială și economică. 

v.1.2. Sprijin acordat elevilor din clasa a IX-a, învățământ profesional și tehnic pentru 
creșterea nivelului de competență în citit, matematică şi științe prin programe remediale 
inclusiv prin: 
- dezvoltarea de RED pentru elevii cu competențe scăzute în citit, matematică şi științe  
- asigurarea condițiilor derulării programelor remediale: masă caldă, transport pentru elevi, 
materiale didactice, etc. 

vi.1. Flexibilizarea traseelor de formare profesională a elevilor din IPT și facilitarea accesului 
pe piața muncii prin dezvoltarea si implementarea unui mecanism de recunoaștere a 
rezultatelor învățării  din învățământul secundar în învățământul terţiar non universitar 

iv.1.1.1. IPT Generalizarea implementării mecanismului de evaluare și monitorizare a 
politicilor publice privind formarea profesională la nivel de sistem, inclusiv  prin formarea 
actorilor relevanți de la nivel regional/ județean/ local care contribuie la implementarea 
mecanismului si prin colectarea periodică și consecventă a datelor 
 asigurarea calității programelor de pregătire practică ale elevilor prin dezvoltarea și 

implementarea unui mecanism de asigurare și monitorizare a calității învățării la locul de 
muncă (WBL) în IPT, inclusiv prin formarea monitorilor de calitate şi prin dezvoltarea și 
operaționalizarea instrumentelor specifice inclusiv prin: 
- formarea personalului didactic din IPT, al ISJ și al operatorilor economici pentru 

Asigurarea calității învățării la locul de muncă  
- vizite de monitorizare a calității învățării la locul de muncă la operatorii economici 

parteneri ai unităților de învățământ care furnizează componenta de învățare la locul de 
muncă 
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Operațiuni (orientativ) 
- elaborarea unui Ghid pentru personalul implicat în asigurarea monitorizării calității 

învățării la locul de muncă în companiile partenere  
- dezvoltarea și implementarea unei metodologii de acreditare a operatorilor economici 

implicați în pregătirea practică a elevilor din învățământul dual 
 fundamentarea deciziilor de actualizări / modificări legislative/metodologice și a unor 

măsuri de îmbunătățire a relațiilor parteneriale, prin dezvoltarea și gestionarea bazei de date 
electronice a contractelor de parteneriat în ÎPT/ contractelor individuale de pregătire 
practică a elevilor la operatorii economici 

 creșterea relevanței certificării calificărilor profesionale a elevilor pentru piața muncii prin 
dezvoltarea și implementarea unui mecanism de certificare a rezultatelor învățării din 
formarea profesională inițială, relevant pentru piața muncii, prin implicarea activă și 
sustenabilă a mediului de afaceri inclusiv prin: 
- formarea personalului didactic, al SJ, al operatorilor economici pentru Asigurarea 

calității evaluării rezultatelor învățării 
- elaborarea unui Ghid  pentru evaluarea rezultatelor învățării in vederea certificării 

calificării profesionale 
- asigurarea resurselor materiale necesare certificării calificărilor profesionale 

- creșterea atractivității IPT pentru elevi prin dezvoltarea și implementarea unui mecanism de 
recunoaștere a excelenței în furnizarea de programe de formare profesională inițială 
- creșterea calității și a validității proceselor de predare-învățare-evaluare prin stagii de 
formare pentru dezvoltarea caracterului practic – aplicativ al  disciplinelor/modulelor şi 
extinderea sistemului de colaborare a personalului didactic în cadrul rețelelor 
parteneriale între școlile din IPT 
iv.1.4.3. Sprijinirea mobilității internaționale Erasmus+ pentru învățământul profesional și 
tehnic prin asigurarea unui sprijin financiar suplimentar față de grantul Erasmus+ pentru 
instituțiile cu acreditare, cu scopul satisfacerii cererii de mobilitate internațională.  
Notă explicativă: În viitorul program Erasmus+, accesul la mobilitățile internaționale pentru 
elevi și personalul didactic  va fi condiționat de obținerea prealabilă de către instituțiile de 
origine a  unei acreditări (Carte Erasmus+) pentru sectorul învățământ profesional și tehnic 
(VET).  
La o analiză a rezultatelor  celui mai recent proces de selecție Erasmus+ încheiat pentru anul 
2019 și în condițiile previzionării unui buget similar alocat în prima parte a următoarei perioade 
programatice, Erasmus+ nu va putea acoperi întreaga cerere de finanțare a institutiilor care vor 
avea acreditare. De aceea, propunem suplimentarea din buget FSE+ a mobilităților 
internaționale de învățare și preluare de bune practici care, din constrângeri bugetare, nu pot fi 
acoperite din buget Erasmus+.  
Mecanismul este unul necompetitiv, evaluarea în scopul obținerii acreditării făcându-se de către 
ANPCDEFP după regulile Erasmus+, apoi, fiecare instituție acreditată va putea solicita 
finanțare FSE+ având ca document justificativ decizia prin care i s-a acordat finanțarea 
Erasmus+  
iv.1.2. Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și personalului didactic pentru fiecare 
nivel educațional (liceal, profesional-inclusiv dual, postliceal etc.), în corelație cu dinamica 
pieței muncii (schimbări tehnologice și structurale, digitalizare etc.), inclusiv pentru persoanele 
cu dizabilități sau pentru cele provenind din grupuri vulnerabile, inclusiv prin: 
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Operațiuni (orientativ) 
- dezvoltarea/ revizuirea de calificări, cu accent pe calificări noi pentru specializări  din 

domenii de înaltă tehnologie și competitivitate (de ex. IT&C, inteligență artificială, robotica, 
3d printing, etc.) și care susțin dezvoltarea sustenabilă și economia verde, solicitate de piața 
muncii 

- formarea cadrelor didactice pentru actualizarea competențelor profesionale în raport cu 
realitățile tehnologice de la operatorii economici și a tutorilor de la operatorii economici 
pentru dezvoltarea competențelor pedagogice, didactice și metodice în lucru cu elevi 

- formarea personalului didactic asociat (specialiști  de la operatorii economici, formați pe 
teme de metodica și didactica specialității) 

- formarea managementului din unitățile de învățământ profesional și tehnic pe probleme 
specifice (relaționare cu piața muncii, marketingul ÎPT, management financiar și atragere de 
resurse) 

- sprijinirea dezvoltării competențelor profesionale ale elevilor prin finanțarea stagiilor de 
practică; 

- dezvoltarea competențelor transversale ale elevilor, cu accent pe cele de tip antreprenorial 
și digital, în vederea asigurării integrării socio-profesionale a acestora, inclusiv prin  
- formarea personalului didactic din ÎPT în domeniul dezvoltării integrate a competențelor 
transversale, cu accent pe cele antreprenoriale, digitale 
-dezvoltarea/implementarea  programelor de dezvoltare a competențelor antreprenoriale la 
elevii din ÎPT 

- asigurarea egalității de șanse la formare profesională de calitate prin elaborarea standardelor 
de dotare a unităților de învățământ în raport cu standardele aferente calificării 

- facilitarea dobândirii de către elevi a competențelor solicitate de piața muncii prin 
îmbunătățirea infrastructurii formării profesionale inițiale și prin dotarea, prin program 
național, a atelierelor școală cu mijloace didactice și echipamente în concordanță cu 
standarde de dotare pentru calificările din formarea profesională inițială 

iv.1.4.1. facilitarea dobândirii de către elevi a competențelor solicitate de piața muncii prin 
dezvoltarea de manuale și auxiliare curriculare în format digital, softuri educaționale, resurse 
educaționale deschise împreună cu mediul economic și partenerii sociali 
iv.2.1. Dezvoltarea și extinderea serviciilor de consiliere (CJRAE/CMBRAE inclusiv formarea 
personalului din centrele de consiliere, diriginți), în vederea îmbunătățirii accesului informat la 
programe de educație și formare profesională, în acord atât cu interesele elevilor cât și cu nevoile 
pieței muncii, cu implicarea angajatorilor și/sau a organizațiilor neguvernamentale în furnizarea 
serviciilor de consiliere și orientare profesională, a serviciilor de dezvoltare personală etc. 

 
 
Axa prioritară 6. Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți   
 
Obiectiv Specific FSE+ (i) Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele 
aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de lungă durată și grupurile 
dezavantajate pe piața muncii, persoanele inactive, prin promovarea angajării pe cont propriu și 
a economiei sociale; 
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Operațiuni (orientativ) 
1.1  Servicii de Identificare, îndrumare, sprijin și management de caz pentru persoanele 
din grupurile dezavantajate în vederea facilitării accesului pe piața muncii ( inclusiv prin 
echipe mobile locale de experți formate din 1 consilier/agent de ocupare +1 asistent social + 1 
mediator scolar +1 mediator sanitar), în complementaritate cu serviciile de management de caz 
acordate pentru comunitățile marginalizate finanțate în cadrul OS iv prin Programul Operational 
Combaterea Sărăciei 
1.2.  Pachete de măsuri personalizate și adecvate nevoilor individuale, în vederea integrării 
socio-profesionale a persoanelor din grupuri dezavantajate pe piața muncii, urmare a rezultatului 
profilării, prin 
- servicii personalizate de informare, consiliere și orientare (management de caz), 
- servicii de sprijin în găsirea unui loc de muncă/ mediere/plasare pe piața muncii , activare; 
-  programe de formare profesională/ucenicie la locul de muncă/stagii/alte programe de pregătire 
(a doua șansă, alfabetizare etc.) în vederea îmbunătățirii nivelului de competențe  
- servicii de evaluare și certificare, după caz, a competențelor obținute în context informale sau 
nonformale; 
- servicii de acompaniere socio- profesională, alături de cele de ocupare, pentru categorii de 
persoane dezavantajate în piața muncii;   
- pachete de măsuri pentru stimularea mobilității forței de muncă, inclusiv stimulente financiare 
pentru relocare  
3.1 Finanțarea de intervenții integrate, în zone cu deficit de forță de muncă calificată și 
migrație sezonieră, care să cuprindă cel puțin următoarele acțiuni: 
 - identificarea dimensiunii fenomenului de deficit de forță de muncă și migrație sezonieră prin 
inițierea de studii; 
- identificarea persoanelor care se supun migrației sezoniere, motivarea acestora prin acțiuni 
specifice; 
- proiectarea serviciilor suport pentru reducerea deficitelor în parteneriat cu comunitatea locală, 
cu partenerii sociali și cu alte părți interesate (angajatori, etc); 
- furnizarea de pachete de măsuri adaptate conform intervențiilor 1.2, inclusiv stimulente 
financiare pentru relocare  
7.2 Sprijin acordat angajatorilor pentru amenajarea unor spații destinate supravegherii 
și îngrijirii  copiilor  cu vârstă antepreșcolară, în vederea asigurării echilibrului dintre 
viața profesională și cea de familie a femeilor angajate, (complementar cu interventiile 1.5.3 
de la Educatie legate de serviciile educationale din nivelul anteprescolar si prescolar)  
7.3 Stimularea angajatorilor în acceptarea unor scheme de program flexibil pentru a asigura 
accesul la ocupare și echilibrul dintre viața profesională și cea privată a angajaților   

 
 
Axa prioritară  7 : Antreprenoriat și economie socială    
 
Obiectiv Specific FSE+ (i) Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele 
aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de lungă durată și grupurile 
dezavantajate pe piața muncii, persoanele inactive, prin promovarea angajării pe cont propriu și 
a economiei sociale; 
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Operațiuni (orientativ) 
4.1.”Săptămâna antreprenoriatului” - organizare de conferințe, forumuri sau reuniuni cu 
privire la oportunitățile de afaceri locale sau în sectoare de activitate.  
4.2. Programe de sprijin antreprenorial (formare in competențe antreprenoriale, tutorat/ 
mentorat, asistență/ consiliere, role models etc), inclusiv prin activarea potențialului 
antreprenorial al unor persoane aparținând grupurilor dezavantajate 
4.3. Acordarea de granturi pentru inițierea de noi afaceri  (scheme de tip strat-up Student, 
Diaspora, Rural, Restart, etc).   

4.4. Asistență și consultanță în afaceri post înființare, inclusiv prin programe de pregatire a 
managerilor sau a unor măsuri de îmbunătăţire a accesului IMM-urilor la diversele modalități 
de digitalizare a activității lor (ex.: SME Digital Start Pack) 

4.5.Promovarea conceptelor de economie socială și antreprenoriat social, inclusiv  a 
evenimentului “luna economiei sociale” – târguri de produse și servicii, conferințe. 
workshopuri, mese rotunde 
4.6. Acordarea de granturi pentru înființarea de întreprinderi sociale și întreprinderi 
sociale de inserție, inclusiv în domeniul oferirii de servicii sociale 
4.7. Asistență și consultanță post înființare pentru întreprinderile sociale și întreprinderile sociale 
de inserție,  pentru o perioadă de 6 luni de la inițiere afacere, inclusiv  programe de pregătire a 
managerilor și punerea la dispoziție a unor spații si servicii de tip co-working  

 
Axa prioritară 8: Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței muncii   
 
Obiectiv Specific FSE+ (ii). Modernizarea institutiilor si a serviciilor pietei muncii pentru a 
evalua si anticipa necesarul de competente si a asigura asistenta personalizata si in timp real 
urmarind asigurarea medierii/plasarii (matching), tranzitiei si a mobilitatii fortei de munca 
 
Operațiuni (orientativ) 
5.1 Îmbunătățirea mecanismelor de monitorizare a inserției absolvenților programelor de 
educație și formare profesională, de anticipare a nevoii de competențe, de evaluare și 
monitorizare a politicilor publice privind măsurile active și formarea profesională sau adăugarea 
de noi dezvoltări privind: 
- colectarea, prelucrarea, analiza datelor și diseminarea informațiilor relevante pentru piața 

muncii, în baza protocoalelor/parteneriatelor cu actorii relevanți 
- elaborarea prognozelor pe termen scurt, mediu și lung privind nevoia de competențe 
- adaptarea programelor de formare/educație la nevoia de competențe identificate 
- creșterea capacității instituțiilor relevante de a monitoriza și evalua politicile publice și de a 

utiliza sistemele informatice suport prin formarea de specialiști, seminarii, instruire, formare 
continuă 

- evaluarea politicilor și revizuirea în consecință 
6.1 Consolidarea parteneriatului pentru formarea profesională continuă prin dezvoltarea 
capacității administrative a Comitetelor Sectoriale, inclusiv prin formarea profesională a 
specialiștilor 
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Operațiuni (orientativ) 
6.2  Furnizarea de pachete integrate pentru partenerii sociali în scopul modernizării și 
îmbunătățirii funcționării dialogului social pentru piața muncii prin: 
- Sprijinirea partenerilor sociali pentru a colecta și analiza informații cu privire la tendințele 

manifestate la nivel de național, de sector sau regional, în legătură cu aspecte precum: 
evoluții economice, condiții de muncă, organizarea muncii, necesar de formare, negocieri 
colective, etc. 

- Sprijinirea partenerilor sociali în a încheia acorduri de cooperare bipartite la nivel de grup 
de unități, sectorial sau național, prin organizarea unor sesiuni de dezbateri / workshop-uri / 
conferințe, inclusiv în context European, pentru a identifica teme ce pot constitui baza 
revitalizării contractelor colective de muncă sectoriale. 

- Creșterea calității reprezentării de către partenerii sociali prin furnizarea de programe de 
formare sau crearea unor oportunități pentru schimb de informații la nivelul partenerilor 
sociali, atât la nivel național, dar și inter-sectorial sau regional. 

- Îmbunătățirea calității expertizei partenerilor sociali reprezentativi pentru a furniza servicii 
de calitate membrilor săi, precum și pentru a îmbunătăți implicarea efectivă a acestora în 
dialogul social, indiferent de nivel. 

- Consolidarea expertizei partenerilor sociali în acord cu tematicile europene și naționale cu 
care se operează în contextul Semestrului European și Pilonului European al Drepturilor 
Sociale, inclusiv prin derularea unor activități de cercetare relevante. 

- Dezvoltarea și implementarea de acorduri transnaționale și preluarea unor bune practici în 
ceea ce privește dialogul social și piața muncii la nivel European. 

- Acțiuni de creștere a capacității partenerilor sociali pentru a contribui eficient la dezvoltarea 
și implementarea politicilor de ocupare  (instrumente de lucru / procedurarea și 
standardizarea activității, consolidare expertiză în acord cu tematicile europene, adaptare 
tematici europene în dialogul social național). 

6.3. Sprijin acordat partenerilor sociali pentru implementarea acordurilor europene cadru 
încheiate de partenerii de dialog social europeni (framework agreements) 
6.4. Crearea și asigurarea transparenței unei baze de date naționale care să conțină 
informații privind rezultatele dialogului social (structurile partenerilor sociali, organizațiile 
sindicale și patronale reprezentative, contractele colective de muncă încheiate la diferite 
niveluri, acordurile bipartite). 

 
Obiectiv Specific FSE+ (iii bis) Promovarea adaptării la schimbare a lucrătorilor, 
întreprinderilor și antreprenorilor, a îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate, precum și 
a unui mediu de lucru sănătos și adaptat care să reducă riscurile la adresa sănătății 
Operațiuni (orientativ) 
8.1 Stimularea angajatorilor în general și în si în mod special a celor de tip IMM pentru 
crearea unor condiţii de muncă menite să le asigure lucrătorilor confortul fizic, psihic  şi 
social 
8.2 Campanii de promovare pentru conștientizarea  lucrătorilor cu privire la rolul 
activităților de SSM, în contextul apariției noilor forme de muncă, fenomenului îmbătrânirii 
forței de muncă, riscurilor noi și emergente și prevenirii accidentelor de munca si a bolilor 
profesionale 
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8.3 Finanțarea serviciilor de  susținere a îmbătrânirii active prin implicarea lucrătorilor 
vârstnici de peste 60 de ani în programe de tip shadow/tutelă/tutoriat pentru formarea 
lucrătorilor noi 
8.4. Stimularea / încurajarea inițiativelor de voluntariat în rândul vârstnicilor (în școli, 
instituții de cultură etc.) 

 
 
Axa prioritară 9 Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul 
vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității (prioritate comună Educație/Ocupare) 
 
Obiectiv Specific FSE+ (iv) Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de 
educație și formare pentru piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de competențe cheie, inclusiv 
a competențelor digitale 
Operațiuni (orientativ) 

iv.1.1.3. Dezvoltarea/modernizarea/ implementarea mecanismului de monitorizare a 
inserției socio-profesionale a absolvenților sistemelor de FPI şi FPC 

Dezvoltarea/modernizarea/implementarea mecanismului de anticipare a nevoii de 
competențe pe piața muncii 
Adaptarea ofertelor educaționale postuniversitare (programe postuniversitare de formare și 
dezvoltare profesională continuă și programe postuniversitare de perfecționare) la solicitările 
pieței muncii, inclusiv în domeniile de specializare inteligentă 
9.1.  Dezvoltarea sistemului de asigurare a calității în formarea profesională a adulților, 
atât la nivel de sistem, cât și la nivel de furnizor, prin: 
- dezvoltarea și implementarea sistemelor interne de asigurare a calității de către furnizorii de 

formare profesională a adulților autorizați 
- dezvoltarea/îmbunătățirea capacității de monitorizare și raportare a datelor privind formarea 

profesională a adulților  
- formarea specialiștilor pentru asigurarea calității în formarea profesională a Adulților 
- îmbunătățirea programelor de formare și a instrumentelor de evaluare; 
9.2 Dezvoltarea capacității Comisiilor județene pentru autorizarea furnizorilor de formare 
profesională si a infrastructurii necesare monitorizării si raportării situației privind formarea 
profesională a adulților în România, inclusiv prin formarea Profesională a personalului, 
specialiștilor și evaluatorilor de furnizori și programe; 
9.3  Formarea continuă a formatorilor / 
Instructorilor /coordonatorilor de ucenicie din formarea profesională continuă pentru 
dezvoltarea și furnizarea de programe de formare de calitate și flexibile, prin: 
- programe de actualizare/dezvoltare a competențelor profesionale ale 

formatorilor/instructorilor în domeniul de activitate în care lucrează, prin efectuarea de stagii 
la angajatori din domeniul respectiv 

- programe de formare în domeniul pedagogiei, andragogiei, tehnicilor de formare pentru 
coordonatorii de ucenicie; 

9.4 Actualizare/revizuire/dezvoltare de noi standarde ocupaționale /calificări profesionale 
conform noilor cerințe ale pieței muncii 
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Obiectiv Specific FSE+ (v) Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și 
favorabile incluziunii, precum și completarea studiilor, precum și a absolvirii acestora, în special 
pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, 
continuând cu educația și formarea generală și profesională și până la învățământul terțiar, 
precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop 
educațional pentru toți 
Operațiuni (orientativ) 
v.1.1. Creșterea accesului și participării adulților la programe de formare pentru 
dezvoltarea/ creșterea nivelului competențelor cheie care să le asigure dezvoltarea personală 
și îmbunătățirea calității vieții, inclusiv prin: 
 finanțarea participării (acoperirea taxelor&costurilor de participare) la programe LLL, în 

special a celor de formare pentru creșterea nivelului competențelor digitale; 
 finanțarea evaluării și recunoașterii rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale 

și informale. 
v.3.2. Facilitarea dobândirii unei calificări profesionale de către persoanele care au părăsit 
timpuriu școala, prin acțiuni precum: 
 informarea, consilierea și orientarea potențialilor beneficiari ai acestor măsuri, astfel încât 

să conștientizeze beneficiile și să opteze informat pentru participarea la programe A doua 
șansă; 

 înscrierea și participarea la programe A doua șansă flexibile, inclusiv la modulele de 
pregătire profesională; 

 furnizarea serviciilor suport în funcție de nevoile specifice ale fiecărui cursant, astfel încât 
să fie diminuat riscul de părăsire a programului înainte de finalizarea acestuia (de exemplu: 
servicii de transport/ decontarea transportului, asigurarea hranei, servicii de îngrijire pentru 
persoanele dependente aflate în grija cursanților, dispozitive tehnico-medicale etc.); 

 informarea, consilierea și orientarea școlară și profesională a cursanților, astfel încât să fie 
identificate în mod realist alternativele de acțiune la finalizarea programului ADS, iar 
beneficiarul să valorifice rezultatele obținute (prin ocuparea unui loc de muncă, prin 
continuarea studiilor în învățământul secundar superior, prin continuarea pregătirii în 
sistemul de formare profesională a adulților etc.) 

 
 
Anexa POCA. Programul operaţional “Capacitate Administrativă” 
Anexa POCS. Programul Operațional Combaterea Sărăciei (POCS) 
Axe prioritare 
Axa Prioritară 1. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunitatii 

(intervenții  adresate grupurilor de acțiune locală) – OP 4  
Axa Prioritară 2. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității – OP 5  
Axa prioritară 3. Comunităti marginalizate   
Axa prioritară 4. Reducerea disparitătilor între copiii în risc de săracie și/sau 

excluziune socială și ceilalți copii    
Axa prioritară 5. Servicii pentru persoane vârstnice    
Axa prioritară 6.  Sprijin pentru persoanele cu dizabilități  
Axa prioritară  7. Sprijin pentru grupuri vulnerabile  
Axa prioritară 8. Ajutorarea persoanelor defavorizate  
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Axa Prioritară 1. Dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitatii (intervenții  
adresate grupurilor de actiune locala) – OP 4 
 
Obiectiv Specific FSE+ oricare obiectiv specific de la (i) la (x) 
Obiectiv Specific FEDR (i) sporirea eficienței piețelor forței de muncă și facilitarea accesului 
la locuri de muncă de calitate prin dezvoltarea inovării și a infrastructurii sociale; 
(ii) îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare 
și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii; 
(iii) îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, a migranților și a 
grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă asigurarea de locuințe și servicii 
sociale; 
(iv) asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la 
asistență medicală primară; 
 
Operațiuni (orientativ) 
Finanţarea strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii  
In functie de nevoile comunitatii, GAL – urile vor putea finanta (din FSE+) dezvoltarea de 
servicii sociale, educationale, de sanatate, de ocupare, sa favorizeze incluziunea sociala a 
grupurilor dezavantajate si (din FEDR) infrastructura sociala sau sportiva, educationala, de 
agrement sau turistica  
Sprijin pregatitor pentru Beneficiarii DLRC (strategie GAL, animare etc) 

 
Axa prioritară 2. Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii – OP 5 
 
Obiectiv Specific FEDR (i) promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al 
mediului, a patrimoniului cultural și a securității în zonele urbane 
 
Operațiuni (orientativ) 
Finantarea infrastructurii de turism, mapare obiective turistice si patrimoniu cultural din cadrul 
strategiilor DLRC 

 
 
Axa prioritară 3. Comunitati marginalizate – OP4  
 
Obiectiv Specific FSE+ (viii) Promovarea integrării socio-economice a resortisanților țărilor 
terțe și a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 
(ix) creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri 
accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate 
și a serviciilor de îngrijire pe termen lung; 
(x) promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune 
socială, inclusiv a persoanelor celor mai defavorizate și a copiilor; 
(viii) Promovarea integrării socio-economice a resortisanților țărilor terțe și a comunităților 
marginalizate, cum ar fi romii  
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Obiectiv Specific FEDR (iii) îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților 
marginalizate, a migranților și a grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă 
asigurarea de locuințe și servicii sociale; 
 
Operațiuni (orientativ) 
Integrarea socio-economica a 2000 de comunitati marginalizate (nr.estimat) prin 
implementarea unor masuri integrate: 
-echipe comunitare compuse din: asistent social, asistent medical, ingrijitor de batrani, 
mediator scolar, consilier ocupare cu munca de teren, in functie de nevoile comunitatii 
(populatie scolara sau imbatranita, pre-existenta sau nu a acestor specialisti in comunitate etc)  
-decontare salarii, transport, formare profesionala, truse suport tip FEDR prin asigurarea 
accesului la anumite utilitati, renovari. 
Sprijin pentru realizarea diagnozei sociale si identificarea nevoilor pentru autoritățile locale 
din 2000 comunități marginalizate. 
Sprijin pentru 100 de autoritati locale in vederea identificarii si reglementarii 
juridice/cadastrale a asezarilor informale  
Sprijin louire pentru victime calamitati 
Pregătirea specialiștilor în domeniu. 

 
Axa prioritară 4. Reducerea disparitatilor intre copiii in risc de saracie si/sau excluziune 
sociala si ceilalti copii  - OP 4  
 
Obiectiv Specific FEDR d (ii) îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile 
incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii; 
Obiectiv Specific FSE+ (vii) favorizarea incluziunii active pentru a promova egalitatea de șanse 
și participarea activă și a îmbunătăți capacitatea de inserție profesională; 
(iv) Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație și formare 
(x) promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune 
socială, inclusiv a persoanelor celor mai defavorizate și a copiilor; 
 
Operațiuni (orientativ) 
Sprijin tailor-made pentru familiile monoparentale sarace, in vederea imbunatatirii 
angajabilitatii si autonomiei parintelui singur: 
- acordarea de vouchere before/after school 
- Acordarea de vouchere pentru activitati de weekend ale copiilor (sport, creatie, arta) 
- finantarea cursurilor de recalificare pentru parintele singur cu venituri mici, care doreste 
schimbarea domeniului profesional 
- construire /     reabilitare / modernizare /  extindere / echipare cel putin 5 centre de zi pentru 
copiii si adolescentii cu tulburari de comportament (violenta) 
- servicii terapie pentru copiii si adolescentii cu tulburari de comportament (violenta) 
Organizarea de tabere pentru copiii proveniti din familii sarace, pentru a le da posibilitatea sa 
experimenteze invatarea prin activitati culturale, sportive, recreative, sa fie autonomi si sa 
socializeze 
Sprijinirea tinerilor care urmeaza sa paraseasca sistemul de protectie speciala si a celor care au 
parasit sistemul, prin furnizarea de servicii integrate: 
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- consiliere 
- orientare in cariera 
- dezvoltare personala si dezvoltarea de abilitati de viata independenta 
- monitorizare post-interventie in vederea asigurarii sustenabilitatii masurilor 

asigurarea locuintei gratuite prin plata in totalitate a chiriei pentru 12 luni si continuarea 
tranzitiei prin perceperea inca 12 luni a unei chirii sub pretul pietei imobiliare 
Consolidarea serviciilor destinate prevenirii separarii copilului de parinti (centre de zi unde 
copiii in pericol de separare de parinti sa poata petrece ziua, in afara scolii, iar parintii primesc 
consiliere si indrumare). 
Pregătirea specialiștilor ce lucreaza cu tinerii si copiii. 

 
Axa Prioritară 5 - Servicii pentru persoane varstnice 
 
Obiectiv Specific FSE+ (ix) Creșterea accesului egal la servicii de calitate si sustenabile; 
modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; 
îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a adaptabilității sistemelor de sănătate, a serviciilor 
de îngrijire pe termen lung 
 
Operațiuni (orientativ) 
Incurajarea incluziunii active a persoanelor in varsta prin măsuri privind asigurarea îmbătrânirii 
active 
1.Dezvoltarea unor programe pentru incurajarea participarii varstnicilor  la viata sociala, 
prevenirea izolării, precum și pentru prevenirea instituționalizării (programe intergenerationale, 
servicii terapie ocupationala etc) 
2.Call center de urgenta si dispozitive (brățări etc.) pentru asistarea persoanelor dependente 
(persoane în vârstă singure, persoane cu dizabilități ) etc 
 
Infiintarea si dezvoltarea de noi servicii destinate varstnicilor prin subventionarea costurilor 
ingrijirii si al serviciilor conexe pentru batranii singuri, din mediul urban, in situatii de 
dependenta si  cu un venit lunar inferior salariului minim pe economie.  
Pregătirea specialiștilor/personalului ce lucreaza cu persoanele in varsta. 

 
Axa prioritară 6. Sprijin pentru persoanele cu dizabilitati  
 
Obiectiv Specific FSE+ (vii) Favorizarea incluziunii active prin promovarea egalității de șanse 
și a participării active, precum și prin îmbunătățirea angajabilității 
(ix) Creșterea accesului egal la servicii de calitate si sustenabile; modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea 
accesibilității, a eficacității și a adaptabilității sistemelor de sănătate, a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung. 
Obiectiv Specific FEDR d (ii) îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile 
incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii; 
 
Operațiuni (orientativ) 
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Acordarea unui pachet integrat pentru sustinerea încadrării pe piata muncii  SAU a creșterii 
angajabilitatii persoanelor cu dizabilități, asigurat printr-un mecanism competitiv, de către 
furnizori publici sau privati de servicii de ocupare: 
Campanie media 
Informare/diseminare 
Identificare angajatori si persoane cu dizabilitati 
Instrument de evaluare a abilitatilor profesionale si sociale, aplicat de catre o echipa de 
specialisti (consilier vocational, psiholog etc) 
Burse locuri munca, alte evenimente 
Masuri de acompaniament pre si post angajare, minim 6 luni 
Masuri pentru asigurarea asistentei juridice pentru persoanele  fara capacitate de exercitiu sau 
cu capacitate de exercitiu restransa, cu sau fara tutore legal (incadrate in grad de handicap mintal 
care au sau nu stabilita masura de ocrotire prin punere sub interdictie) prin : 
Finantarea a 50 (cel putin una pe judet) echipe formate din cate 2 persoane (un jurist si un 
terapeut sau un consilier vocational) care sa acorde asistenta,  in urma unei evaluari   persoanelor  
cu capacitate de exercitiu restransa (copii), precum si persoanelor adulte incadrate in grad de 
handicap mintal cu capacitate de exercitiu restransa sau  care au sau nu stabilita masura de 
ocrotire prin punere sub interdictie fara capacitate de exercitiu.  
Dezvoltarea de servicii de îngrijire de zi destinate copilului cu dizabilități (fie in centre, fie 
mobile), în cadrul cărora să fie oferite servicii de abilitare/reabilitare, specializate pe tip de 
dizabilitate,  în mod special a celor care provin din familii care nu dispun de resurse pentru a 
accesa aceste servicii  
Organizarea de cursuri destinate părinților copiilor cu dizabilități în vederea dezvoltării 
abilităților parentale specifice 
Dezvoltarea serviciilor de îngrijire pe termen lung, in vederea prevenirii institutionalizarii 
persoanelor cu dizabilitati inclusiv prin: 
1. Intervenții integrate pentru persoanele cu dizabilitati prin finantarea a 47 de echipe mobile 
(41 judete plus 6 sectoare in capitala), dupa modelul pilotat cu succes in judetul DOLJ, unde 
sunt doua echipe, una pentru adulti cu dizabilitati si una pentru copii cu dizabilitati, echipe care 
asigura la domiciliu  serviciile specializate de abilitare/reabilitare :  
- echipa formata din 5 persoane dintre care un asistent social, un fizio-kinetoterapeut, un 
medic specialist, un psiholog si un sofer 
- leasing pentru 47 autoturisme 
- dotare medicala: instrumentar, dispozitive tehnice de prim ajutor, echipament minim 
pentru fizio-kinetoterapie 
Cresterea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilitati prin asistarea lor prin tehnologie 
asistiva: aparate mobilitate, softuri de citire pentru nevazatori etc 
Calificarea resursei umane existente si disponibile la nivel local/ in familie prin finantarea 
cursurilor pentru dobandirea calificarii de Asistent Personal Profesionist (360h  per curs de 
calificare) 
Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilitati (centre de zi, 
locuinte protejate etc) 
Pregătirea specialiștilor în domeniu. 

 
Axa prioritară 7. Sprijin pentru grupuri vulnerabile  
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Obiectiv Specific FEDR d (iii) îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților 
marginalizate, a migranților și a grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă 
asigurarea de locuințe și servicii sociale; 
(ii) îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare 
și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii; 
d (iii) îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, a migranților și 
a grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă asigurarea de locuințe și 
servicii sociale; 
Obiectiv Specific FSE+ (ix) Creșterea accesului egal la servicii de calitate si sustenabile; 
modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; 
îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a adaptabilității sistemelor de sănătate, a serviciilor 
de îngrijire pe termen lung 
Operațiuni (orientativ) 
Servicii integrate pentru incluziunea socio-profesionala a migrantilor 
1. pachet integrat „ ADULT”  
- facilitarea accesului la servicii medicale, de consiliere psihologica si de indrumare 
- organizare cursuri lb. romana 
- orientare si asistenta pentru demersuri administrative 
- profilare, conciliere si orientare in vederea accesului la servicii de ocupare 
- certificarea competentelor 
2. Pachet integrat „ COPIL” 
- facilitarea accesului la servicii medicale, de consiliere psihologica si de indrumare 
- organizare cursuri lb. romana 
- servicii educationale 
 
1.Reabilitarea spatiilor disponibile pentru cazare temporară, aflate în administrarea Ministerului 
Afacerilor Interne (MAI) sau a structurilor coordonate MAI. 
2.Dezvoltarea infrastructurii centrelor de integrare din 12 orașe ale țării, reprezentative din punct 
de vedere al numărului de migranți, prin reabilitarea si modernizarea unor spații aflate în 
administrarea autorităților locale (existș acte normative deja aprobate prin care autoritătile locale 
pot pune la dispozitia MAI cladiri neocupate, in scopul integrarii migrantilor. 
Intervenții integrate pentru victimele traficului de persoane si victimele violentei domestice: 
cazare în centre atat pentru victime, cat si pentru minorii aflati in ingrijire, locuințe 
protejate/vouchere chirie, consiliere psihologică, consiliere profesională, consiliere juridică, 
suport material pentru asigurarea nevoilor de bază (îmbrăcăminte, hrană, materiale de uz sanitar, 
medicamente, transport) 
Sprijin in vederea reabilitarii pentru persoanele dependente de alcool si droguri 
Pachet de sprijin pentru persoanele proaspat eliberate din sistemul penitenciar, in vederea 
incluziunii sociale si reducerii recidivei, precum consiliere ocupationala, subventionare 
transport in comun etc 
1. Interventie personalizata  destinata persoanelor fara adapost (PFA) (Asistenta medicala 
primara, medicamente, consiliere psihologica, hrana si produse pentru asigurarea unei minime 
igiene corporale, adapost noapte asistenta sociala in obtinerea actelor de identitate, consiliere 
juridica situatii civile/penale etc). Asistenta va fi acordata avand in vedere metoda 
managementului de caz, in functie de nevoile și optiunile fiecarei persoane in parte. 
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2. Dezvoltarea retelei de servicii sociale pentru PFA (adaposturi de noapte, de urgenta, echipe 
mobile, cantine sociale sau masa pe roti), inclusiv infiintarea de echipe mobile cu auto care 
asigura ingrijirea personala (ex. dusuri mobile) 
Pregătirea suplimentara a specialiștilor ce lucreaza cu victimele violentei, dependentii de alcool 
si droguri etc. 

 
Axa prioritară 8. Ajutorarea persoanelor defavorizate  
 
Obiectiv Specific FSE+ (xi) Reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente și/sau 
asistență materială de bază persoanelor cele mai defavorizate, inclusiv prin măsuri de 
acompaniere 
  
Operațiuni (orientativ) 
- suport material (alimente, produse igiena, obiecte puericultura) 
- pachet sprijin scolar (rechizite, imbracaminte si incaltaminte sezon rece)  
- masa calda (masa pe roti, cantine sociale) 
- masuri acompaniament 

 
 


