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1. ELEMENTE POTENŢIALE DE DEZVOLTARE ŞI AMENAJARE A JUDEŢULUI
Amenajarea teritoriului judeţean asigură armonizarea principalelor domenii de activitate
cu incidenţă asupra utilizării resurselor naturale şi umane, având ca scop dezvoltarea durabilă a
teritoriului şi localităţilor. Realizarea acestui deziderat presupune adoptarea unei strategii globale
direcţionate spre stoparea declinului economic şi demografic şi relansarea economică a judeţului.
În plan economic şi social studiul urmăreşte:
-

realizarea unei structuri a reţelei de localităţi care să asigure o repartizare echilibrată
a populaţiei şi creşterea gradului de activitate a localităţilor prin asigurarea unui
număr sporit de locuri de muncă, completarea şi modernizarea dotărilor publice cu
rol teritorial, creşterea gradului de urbanizare şi, în general, de echipare a
localităţilor, pe baza unor politici coerente de descentralizare prin transferarea
competenţelor la nivelul administraţiilor locale;

-

restructurarea şi modernizarea cu prioritate a activităţilor tradiţionale în economia
teritoriului, care valorifică resursele naturale şi umane locale;

-

ameliorarea calităţii vieţii populaţiei şi reabilitarea demografică a unor zone rurale
depopulate;

-

realizarea unei infrastructuri tehnice moderne care să asigure legături rapide în
teritoriul judeţean şi naţional, precum şi modernizarea şi dezvoltarea echipării
tehnico-edilitare a localităţilor;

-

protecţia şi valorificarea durabilă a resurselor naturale.

În definirea elementelor strategiei de amenajare a teritoriului judeţului Prahova esenţiali
sunt factorii potenţiali de dezvoltare, deosebit de numeroşi, dintre care cei mai importanţi
considerăm a fi următorii:
a) Situarea deosebit de favorabilă a judeţului
Judeţul Prahova este situat în jumătatea sudică a României în imediata apropiere a
Capitalei, într-o zonă de tranzit între sudul şi nordul ţării, pe vechile drumuri care legau
Muntenia cu Transilvania, dar şi pe direcţia est-vest între judeţele ce cuprind zona montană şi
submontană a Munteniei. În prezent judeţul este străbătut de o reţea densă de căi de comunicaţie,
dintre care se remarcă arterele majore de circulaţie şi transport propuse a se realiza sau
moderniza:
- autostrada Bucureşti – Braşov prin Râşnov (parte a coridorului IV pan-european);
- autostrada Bucureşti – Albiţa (parte a coridorului IX pan-european);
- linia de cale ferată cu viteză mare Bucureşti – Braşov;
- linia de cale ferată cu viteză sporită Ploieşti – Buzău.
Realizarea în perioada următoare a autostrăzii Bucureşti – Braşov constituie un
important element de dezvoltare economică legată de transporturi, construcţii, servicii, turism.
b) Potenţialul turistic renumit al judeţului, cunoscut mai ales pentru zona montană a
Văii Prahovei, cu o infrastructură relativ dezvoltată pentru sporturi de iarnă, dar care cuprinde şi
zone de interes turistic mai puţin valorificate (Valea Doftanei, Valea Teleajenului) cu un cadru
natural la fel de atractiv. La acestea se pot adăuga numeroase valori ale patrimoniului naţional
cultural reprezentat prin monumente de arhitectură, situri arheologice, muzee, sate cu fond
etnografic, care constituie obiective de interes turistic cultural.
c) Existenţa unor resurse minerale variate şi importante cantitativ: petrol, gaze naturale,
cărbune, sare, precum şi numeroase roci utile exploatate în cariere pentru materiale de
construcţie.
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d) Existenţa unor capacităţi industriale importante, concentrate în municipiul Ploieşti cu
împrejurimile sale şi pe axa Câmpina – Azuga, cu mari posibilităţi de dezvoltare în perspectivă.
e) Potenţialul agricol al judeţului, reprezentat de suprafaţa agricolă de aproape 60 % din
întreg teritoriul, cu terenuri de mare fertilitate în zona sudică cu posibilităţi de practicare a unei
agriculturi intensive, iar în zona subcarpatică, centrală cu condiţii pentru dezvoltarea
pomiculturii şi viticulturii.
f) Potenţialul silvic semnificativ, peste 30 % din suprafaţa judeţului este acoperită cu
păduri, mare parte dintre acestea având rol de protecţie; fondul cinegetic şi piscicol asociat
fondului forestier este de asemenea o resursă importantă care printr-o gestionare raţională va
contribui la dezvoltarea economică a judeţului.
g) Potenţialul uman important, reprezentat prin densitatea medie cea mai mare pe ţară
(175,8 locuitori/km2), cu resurse de muncă numeroase şi tinere prezente în două treimi din
unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului.
h) Reţeaua de localităţi foarte bine reprezentată cu o densitate a localităţilor urbane
(2,98 oraşe la 1.000 km2) şi a localităţilor rurale (8,56 sate la 100 km2) cu mult peste media pe
ţară; mare parte din localităţile urbane, cu deosebire cele situate pe axa Ploieşti – Câmpina –
Azuga, dar şi Vălenii de Munte, Urlaţi pot constitui centre de dezvoltare cu rol important în
evoluţia pozitivă a teritoriului.
În raport cu elementele potenţiale enunţate se vor formula propunerile prin care se vor
realiza obiectivele stabilite prin strategia de dezvoltare socio-economică a judeţului Prahova.
Aceste obiective vor fi atinse în condiţiile aplicării unor politici economice, sociale,
demografice, ecologice, culturale şi administrative specifice.
În funcţie de domeniul de referinţă, de caracterul şi responsabilitatea aplicării, politicile
pot fi:
-

politici de dezvoltare a infrastructurii, a activităţilor economice, a dotării şi echipării
localităţilor, de sprijinire a integrării României în Uniunea Europeană;
politici protecţioniste specifice zonelor rurale şi protecţiei valorilor mediului natural
şi construit;
politici promoţionale în domeniul educaţiei şi informării populaţiei.

Aceste politici se vor concretiza prin programe a căror implementare, monitorizare şi
evaluare va reveni cu precădere autorităţilor administraţiei publice judeţene şi locale.
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2. EVOLUŢIA STRUCTURII ŞI ZONIFICĂRII ECONOMICE
Evoluţia structurii economice în perspectivă s-a apreciat pe baza politicilor de
dezvoltare a economiei reieşite din:
-

Programul economic de preaderare a ţării noastre la UE.

-

Strategia de guvernare până în 2005.

-

Programul de dezvoltare a Regiunii Sud Muntenia.

-

Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului Prahova 2001 – 2004.

Din analiza stadiului actual de dezvoltare economico-socială a judeţului Prahova rezultă
că acesta dispune de resurse naturale variate, resurse umane numeroase şi o infrastructură de
producţie şi comunicaţii valoroasă care îi conferă un potenţial important pentru dezvoltarea unei
economii cu o structură complexă având ca ramuri cu o contribuţie importantă la creşterea
economică: industria, turismul, agricultura, silvicultura, comunicaţiile şi serviciile.
Punerea în valoare a potenţialului material şi uman, folosirea resurselor existente şi
identificarea altor resurse capabile să producă o dezvoltare durabilă şi echilibrată a tuturor
localităţilor şi zonelor judeţului constituie obiectivul general al strategiei de dezvoltare
economico-socială a teritoriului studiat.
Stoparea declinului economic şi continuarea măsurilor de stabilizare şi de creştere
economică, însoţite de ajustarea structurală a economiei şi crearea unui mediu de afaceri prielnic,
susţinut de un cadru legal coerent şi stabil reprezintă opţiunile principale pentru promovarea unei
economii sustenabile şi crearea unei economii de piaţă funcţionabilă.
Printre ţintele prioritare ale strategiei de dezvoltare economico-socială au fost reţinute:
-

Realizarea unei stabilizări consolidate a economiei pe baza unor progrese
semnificative în cadrul reformei structurale, stimularea producţiei autohtone şi
sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii.

-

Îmbunătăţirea substanţială a mediului de afaceri.

-

Accelerarea procesului de privatizare şi restructurare în condiţii de eficienţă şi
transparenţă sporite, astfel încât transferul de proprietate să se regăsească în
recapitalizare, modernizare, investiţii, într-un management superior al societăţilor
comerciale, cu efecte pozitive în ceea ce priveşte eficienţa economică.

-

Promovarea unor politici coerente, compatibile cu mecanismele UE în ceea ce
priveşte restructurarea selectivă a economiei, dezvoltarea şi modernizarea
infrastructurii fizice, ştiinţifice şi sociale, revitalizarea şi retehnologizarea
industriilor cu potenţial competitiv, construirea unei agriculturi având ca suport
exploataţii de dimensiuni optime, sprijinirea activităţilor bazate pe tehnologia
informaţiei şi crearea unui mediu prielnic pentru extinderea şi dezvoltarea
turismului, diversificarea serviciilor financiare, a sectorului terţiar în general.

-

Eliminarea riscurilor de accidente ecologice şi reducerea continuă a nivelurilor de
poluare a mediului înconjurător.

Evoluţia viitoare a economiei judeţului se apreciază că într-o primă (medie) etapă se
poate înscrie până în 2005 – 2007 în scenariul restructurat din Programul de Guvernare 2001 –
2004 care, printre altele, are în vedere:
-

Revigorarea producţiei interne din industrie, construcţii, în cadrul căreia se
detaşează industria prelucrătoare, cu aport sporit la valoarea adăugată.

-

Relansarea cererii interne fără a neglija rolul cererii externe.
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-

Îmbunătăţirea sensibilă a raportului dintre componentele cererii interne, în favoarea
acumulării.

-

Îmbunătăţirea utilizării resurselor de muncă, atât prin majorarea numărului de
salariaţi cât şi prin creşterea generală a gradului de ocupare, reflectată în reducerea
pronunţată a ratei şomajului.

Pe termen mediu evoluţia economiei din teritoriul studiat, pe total şi sectorial, se
estimează că se va înscrie în următoarele tendinţe:
-

Transformarea economiei într-o economie de piaţă funcţională în condiţiile
asigurării unui ritm anual de creştere a produsului intern brut de peste 5 %.

-

Relansarea semnificativă a procesului investiţional prin punerea în aplicare a
măsurilor de îmbunătăţire a mediului de afaceri.

-

Stimularea investiţiilor are în vedere ca domenii prioritare întreprinderile mici şi
mijlocii şi sectorul public.

-

Relansarea economiei va fi însoţită de o creştere reală a veniturilor şi în consecinţă a
consumului individual efectiv al gospodăriilor populaţiei. În termeni reali se
apreciază o creştere a veniturilor salariale în medie cu 4 % anual. Pe această bază se
apreciază o îmbunătăţire a economisirii (15 – 20 % din PIB) şi implicit a ratei
investiţiilor (19 – 22 % din PIB).

Cu privire la resursele de muncă este de menţionat faptul că piaţa forţei de muncă va
continua să fie influenţată de două tendinţe manifestate în ultimii ani, cu impact negativ asupra
ofertei forţei de muncă şi asupra cererii globale de finanţare a asigurărilor sociale. Datele
recensământului din 2002 pun în evidenţă că populaţia se află într-un proces de diminuare,
asociat cu o diminuare a forţei de muncă active şi simultan într-un proces de îmbătrânire care
forţează creşterea raportului de dependenţă. Până în anul 2005 rata globală de activitate a
populaţiei poate creşte până la 52,2 %, rata globală de ocupare până la 45 – 47 %, iar rata
şomajului se estimează la 6 %. În această perioadă se estimează că tendinţa este de creştere a
populaţiei ocupate în servicii.
Politicile sectoriale au în vedere o creştere a valorii adăugate, în termeni reali, mai mare
în industrie şi construcţii faţă de celelalte sectoare ale economiei, ponderea serviciilor în PIB
urmând să stagneze între 2002 – 2005 în jurul nivelului de 47 % din PIB.
Procesul de ajustare structurală a industriei va cuprinde pe de o parte modernizarea şi
dezvoltarea agenţilor economici cu potenţial de competitivitate şi pe de altă parte reorientarea,
dimensionarea sau închiderea parţială sau integrală a unor capacităţi de producţie fără desfacere
pe piaţa internă sau externă. Producţia industrială poate să atingă un ritm mediu anual de creştere
de peste 5 %, îndeosebi pe seama industriei prelucrătoare. Atingerea acestui nivel mai
presupune: amplificarea procesului de remodelare a capacităţilor şi structurilor de producţie,
finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale, dezvoltarea potenţialului de
cercetare-dezvoltare etc.
Agricultura va rămâne pentru o lungă perioadă de timp un sector important pentru
economia judeţului datorită avantajelor naturale şi a mediului socio-economic. Pentru acest
sector evoluţia se va înscrie într-un ritm mediu anual de creştere de 4,3 %, ritmuri mai înalte
fiind prevăzute să se înregistreze la producţia din zootehnie.
Realizarea ritmurilor de creştere presupune continuarea măsurilor de reformă din
agricultură cum ar fi de exemplu: stimularea formării de exploataţii de dimensiuni optimale;
politici de dezvoltare rurală, axată în principal pe susţinerea financiară din cadrul Programului
SAPARD a UE, politici de produs vizând sprijinirea creşterii eficienţei economice pe întregul
lanţ de activitate agricolă, de la producţie până la comercializarea pe piaţă; reabilitarea şi
extinderea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare etc.
6

Investiţiile vor cunoaşte o dinamică importantă, programul 2002 – 2005 luând în
considerare proiecte privind construcţiile în infrastructură, social-culturale, construcţii de
locuinţe şi în sectorul privat. Se estimează un ritm mediu anual de creştere a investiţiilor de
aproape 7 %.
Activităţile de transport se estimează că vor înregistra creşteri la toate tipurile de
transport de mărfuri şi pasageri, generate în principal de evoluţia pozitivă a economiei şi a
deschiderilor spre pieţele externe. Faţă de anul 2000 creşterile până în 2005 urmează să ajungă
până la 18 % la transportul de mărfuri şi de până la 9,4 % la transportul de persoane. În contextul
sporiri sprijinului financiar al UE (prin instrumentul de preaderare ISPA) şi atragerea de resurse
private se prevede modernizarea, reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport, teritoriul
studiat beneficiind de construcţia autostrăzii pe Valea Prahovei, şi modernizarea infrastructurii
feroviare pe relaţia Bucureşti – Braşov.
Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii constituie un domeniu prioritar, judeţul
Prahova fiind desemnat ca judeţ pilot în cadrul strategiei de dezvoltare în profil teritorial a ţării
noastre. Activităţile operaţionale pentru punerea în practică pe domenii specifice a programului
respectiv sunt:
-

asigurarea alimentării continue cu apă a folosinţelor, în special a populaţiei;

-

îmbunătăţirea calităţii resurselor de apă;

-

atragerea de resurse financiare pentru proiecte privind epurarea apelor uzate şi
amenajarea de platforme ecologice pentru deşeuri în spaţiul urban şi rural;

-

asigurarea alimentării cu gaze naturale a localităţilor;

-

acţiuni strategice privind gestiunea deşeurilor;

-

îmbunătăţirea accesului locuitorilor din spaţiul rural la reţelele publice ale satelor
judeţului la drumurile naţionale şi reţeaua de căi ferate;

-

executarea de lucrări de protecţie în zone cu alunecări de teren frecvente şi de mare
risc de producere a inundaţiilor;

-

stimularea formelor alternative de turism: rural, cultural, circuite turistice ale
“vinului şi mâncărurilor tradiţionale” etc.

În concordanţă cu Programul de Guvernare şi politica europeană de coeziune economică
şi socială, o evoluţie semnificativă va cunoaşte dezvoltarea regională, ale cărei obiective
urmăresc: diminuarea dezechilibrelor teritoriale existente; stimularea dezvoltării echilibrate;
revitalizarea zonelor defavorizate; preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre; promovarea
unor politici diferenţiate conform unor particularităţi zonale (zone monofuncţionale, predominant
agricole, miniere, aglomerări urbane); promovarea principiilor dezvoltării durabile etc.
Un obiectiv important al strategiei de dezvoltare armonioasă şi echilibrată a judeţului
Prahova în cadrul Programului de Dezvoltare a Regiunii Sud Muntenia îl constituie reducerea
discrepanţelor între nivelele de dezvoltare în interiorul său prin promovarea unui set de acţiuni
legate de:
-

modernizarea sistemului de comunicaţii şi transport, care să determine revigorarea
întreprinderilor industriale;

-

susţinerea realizării unui sistem de instruire a forţei de muncă în vederea dezvoltării
capacităţii acesteia de a se adapta rapid noilor sectoare industriale ce vor apărea în
zonă;

-

sprijinirea administraţiilor publice locale în vederea acordării de facilităţi
eventualilor investitori (posibilitatea de a închiria clădiri şi utilaje nefolosite în
societăţile economice de stat);
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-

elaborarea de programe specifice vizând crearea de locuri de muncă în zonele
supuse procesului de restructurare şi cu impact social major.

Politicile de restructurare a economiei au ca ţintă finală şi realizarea unei dezvoltări
echilibrate şi armonioase a teritoriului judeţean. Repartizarea spaţială a resurselor naturale şi
umane, a infrastructurii de producţie şi comunicaţii asigură suportul dezvoltării diferenţiate a
structurilor economice în cadrul zonelor principale delimitate la nivelul situaţiei actuale prin
promovarea unor politici specifice de dezvoltare a structurilor cu potenţial de dezvoltare:
- Zona agro-industrială care cuprinde jumătatea de sud a judeţului, cu profil dominant
agricol şi potenţial de dezvoltare a unor activităţi industriale de valorificare a produselor agrozootehnice. Dezvoltarea ei pe baze intensive poate contribui la siguranţa alimentară a populaţiei
judeţului, măsurile prioritare pentru dezvoltarea ei pe baze intensive cuprind în principal
creşterea potenţialului productiv a fondului funciar prin reabilitarea şi extinderea lucrărilor de
irigaţii-desecare, stimularea realizării unor exploataţii agricole mari etc.
- Zona industrial-agrară care cuprinde spaţiul de mijloc al judeţului, cu profil dominant
industrial şi în secundar agricol cu condiţii favorabile de dezvoltare a pomiculturii, viticulturii şi
zootehniei. Aici sunt concentrate principalele activităţi industriale extractive, energetice şi
prelucrătoare, precum şi unele centre cu resurse turistice în bazinul viticol Valea Călugărească –
Ceptura – Tohani şi în spaţiul de contact deal-munte (Vălenii de Munte – Slănic, Câmpina –
Valea Doftanei).
Principalul obiectiv în evoluţia structurilor economice este legat în esenţă de stoparea
unor dezechilibre spaţiale care au apărut şi se agravează în dezvoltarea acestei zone. În acest
sens, se conturează următoarele subzone care necesită măsuri specifice pentru punerea în valoare
a potenţialului de care dispune şi realizarea unei dezvoltări echilibrate:
•

axul Ploieşti cu sateliţii săi industriali – Câmpina pentru care obiectivul principal îl
constituie consolidarea evoluţiei pozitive înregistrate în ultimii ani, finalizarea
procesului de privatizare şi restructurare a industriei, eficientizarea industriei prin
modernizare şi retehnologizare etc.;

•

axul văii Teleajenului între Vălenii de Munte – Plopeni necesită măsuri de stopare a
declinului industrial şi social, de reconversie a industriei şi atragerea de obiective
noi prin folosirea capacităţilor disponibile etc.;

•

subzona Valea Călugărească – Mizil prin măsuri de stopare a declinului economic
îndeosebi pe baza reabilitării industriei şi atragerii de noi investitori în activităţi de
industrie mică şi mijlocie;

•

subzona Cricov, situată în extremitatea estică a zonei care se confruntă cu grave
probleme de degradare a economiei şi a vieţii sociale, necesită programe speciale
pentru reabilitarea activităţilor economice, îndeosebi a agriculturii pe baza unor
măsuri de creştere a fertilităţii solului prin lucrări de combatere a eroziunii solului.
De asemenea sunt necesare măsuri de combatere a sărăciei populaţiei, a declinului
demografic, a fenomenelor de îmbătrânire a populaţiei etc.

- Zona cu profil dominant turistic şi agrosilvic precum şi cu unele activităţi industriale
în staţiunile de pe Valea Prahovei, cuprinde jumătatea de nord a judeţului, necesită programe
diferenţiate pentru valorificarea resurselor naturale după cum urmează:
•

subzona Valea Prahovei (Azuga – Comarnic), cu resurse turistice intens valorificate
pentru care obiectivul principal îl constituie eficientizarea valorificării structurilor
existente, modernizarea şi îmbunătăţirea structurii capacităţilor de cazare,
alimentaţie publică, servicii şi sporturi de iarnă, dezvoltarea structurilor în raport cu
capacitatea de suport a resurselor etc.;
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•

subzona Valea Doftanei cu resurse turistice valoroase, insuficient atrase în circuitul
turistic, poate constitui o alternativă a Văii Prahova din punct de vedere al funcţiei
turistice, mult mai ecologice şi mai puţin agresată de alte activităţi (circulaţie, industrie) în
contextul promovării unor programe legate de îmbunătăţirea şi modernizarea accesului şi
a legăturii rutiere pe Valea Doftanei – jud. Braşov, precum şi a structurilor specifice
pentru cazarea, servirea şi agrementul turiştilor;

•

subzona Valea Teleajenului parţial amenajată cu structuri turistice se caracterizează prin
largi posibilităţi de dezvoltare a activităţilor turistice în condiţiile promovării unor
programe specifice pentru dezvoltarea staţiunilor existente (ex. Vălenii de Munte), sate de
vacanţă şi agroturistice etc.

O serie de politici de dezvoltare regională în curs de derulare vor constitui şi în etapele
viitoare un suport pentru stoparea declinului economic şi social care s-a instalat în cadrul unor spaţii şi
pentru realizarea obiectivelor privind dezvoltarea echilibrată a teritoriului judeţean. Printre acestea pot
fi enumerate:
-

Zonele defavorizate / asistate declarate la Filipeşti, Ceptura şi Mizil. La acestea se mai pot
adăuga zonele Plopeni, Vălenii de Munte, Urlaţi. Printre stimulentele de care beneficiază
agenţii economici care dezvoltă activităţi în aceste zone pot fi enumerate: acordarea unor
sume pentru finanţarea de programe speciale aprobate prin HG; scutiri de taxe pentru
modificarea destinaţiei sau scoaterea din circuitul agricol a terenurilor destinate
investiţiilor; scutirea de la plata impozitului pe profit, pe întreaga perioadă de existenţă a
zonelor defavorizate etc.;

-

Parcurile industriale declarate la Vălenii de Munte S.C. Prahova Industrial Parc S.A. cu
mai multe incinte (Seciu, Făget, Izvoarele etc.), Ploieşti S.C. Industrial Parc S.A. propus
pentru extindere cu 600 ha. La acestea se adaugă S.C. Parc Industrial Plopeni ca urmare a
restructurării industriei de apărare, parcuri industriale la Mizil, Câmpina, Ploieşti;

-

Programul de dezvoltare strategică a zonei Ploieşti în cadrul Programului PHARE –
PARTENER SHIP care include 10 consilii locale (Ploieşti, Târgşoru Vechi, Păuleşti,
Berceni, Râfov, Brazi, Bucov, Blejoi, Ariceşti Rahtivani şi Bărcăneşti) şi având ca
obiectiv îmbunătăţirea infrastructurii existente, protecţia mediului, îmbunătăţirea
transportului de persoane, zone rezidenţiale şi de agrement, folosirea forţei de muncă şi
reconversia acesteia etc. Astfel de programe, care să includă şi acţiuni de parteneriat
administraţie locală - investitori pentru dezvoltarea unor activităţi economice, mai pot fi
promovate şi în zona Câmpina - Breaza şi Urlaţi - Mizil;

-

Programe de dezvoltare a infrastructurii turistice în parteneriat cu Regiunea Piemont din
Italia în cadrul Asociaţiei judeţelor de munte la care judeţul Prahova a aderat în 1999.

În cele ce urmează se prezintă principalele tipuri de activitate a economiei judeţului,
obiectivele restructurării şi dezvoltării lor pe termen mediu şi lung.

3. DEZVOLTAREA FUNCŢIUNILOR ECONOMICE
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3.1. INDUSTRIA

În vederea asigurării unei economii de piaţă viabile şi funcţionale care să facă faţă presiunii şi
concurenţei forţelor pieţei unice a Uniunii Europene în momentul integrării, România a încheiat
Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană şi acţionează în scopul adoptării ACQUIS-ului comunitar
şi pentru creşterea industriei româneşti.
Industria va situa judeţul Prahova printre zonele tării cu o dezvoltare importantă contribuind
astfel la dezvoltarea durabilă a teritoriului. Obiectivul strategiei de dezvoltare a acestei ramuri este
creşterea competitivităţii industriei în condiţiile restructurării, în vederea sporirii aportului acestei
ramuri la dezvoltarea economică a teritoriului studiat.
Obiectivele pentru creşterea competitivităţii industriei prahovene sunt:
- cultivarea unui mediu de afaceri deschis, viabil;
- dezvoltarea pieţei libere şi concurenţiale;
- încheierea procesului de restructurare şi privatizare;
- asigurarea competitivităţii cu mediul înconjurător;
- oferirea la export a produselor şi serviciilor industriale cu un înalt grad de prelucrare;
- cooperarea cu parteneri din UE;
- susţinerea dezvoltării IMM-urilor;
- promovarea coeziunii sociale;
- eficientizarea, externalizarea şi specializarea serviciilor pentru producţie.
Obiectivele de creştere a competitivităţii în raport cu factorii de producţie, corelate cu
ajustarea în sectorul industrial presupun:
- amplificarea procesului de remodelare a capacităţilor şi structurilor de producţie;
- dezvoltarea şi stimularea cooperării cu parteneri din UE;
- revitalizarea întreprinderilor mijlocii şi mari cu potenţial de dezvoltare;
- secvenţionarea procesului de redimensionare a agenţilor economici angajaţi în procesul de
restructurare urmărind asigurarea condiţiilor normale pentru diversificarea activităţii,
pentru satisfacerea cererii interne;
- finalizarea procesului de privatizare;
- restructurarea sectoarelor energo şi material intensive;
- creşterea potenţialului concurenţional prin promovarea activităţilor strategice, a
structurilor tip holding şi a grupurilor economice de interes.
Industria va continua aceleaşi tendinţe de dezvoltare prin valorificarea patrimoniului natural
existent, a resurselor solului şi subsolului (petrol, gaze, roci utile, materie primă vegetală şi animală) şi
a capacităţilor existente cu potenţial de dezvoltare.
Valorificarea potenţialului existent presupune:
- dimensionarea capacităţilor în raport cu cererea internă şi externă şi promovarea cu
prioritate a IMM-urilor cu activităţi de producţie şi servicii industriale;
- asigurarea compatibilităţii cu mediul înconjurător, păstrarea echilibrului ecologic în aer, în
apă şi pe sol, cu valorificarea durabilă a resurselor;
- amplificarea structurilor productive de susţinere a unor sectoare specifice cum ar fi
cercetarea, consultanţa, proiectarea serviciilor industriale;
- orientarea personalului disponibilizat spre activităţi în domeniul serviciilor, spre activităţi
de infrastructură tehnică în general.
Ca tendinţe mai importante în evoluţia principalelor ramuri ale industriei au fost luate în
considerare:
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-

industria judeţului Prahova va continua să deţină primul loc în domeniul prelucrării
ţiţeiului şi a produselor petroliere, în condiţiile în care până în 2010 se prevede
prelucrarea a 14 mil. tone anual (inclusiv rafinăria Piteşti), aceasta în timp ce cantitatea de
petrol extrasă se va menţine la 500 mii tone anual.

Prelucrarea petrolului va deţine în continuare o pondere de peste 60 % şi va asigura mai mult
de 80 % din producţia industrială a judeţului, ce se va realiza în unităţile privatizate Petrotel – Lukoil
SA, Astra Română SA, Steaua Română şi SNP Petrom SA (în curs de privatizare).
Mai mult de 50 % din produsele petroliere ce sunt obţinute la nivel naţional sunt prelucrate în
judeţul Prahova (benzine, motorine, petroluri, uleiuri minerale, gaze lichefiate). La produsele uleiuri
minerale şi petroluri ponderea este de 83,5 %, respectiv 91,2 %. Capacitatea de rafinare urmează a fi
acoperită cu petrol din import, din zona Mării Caspice (2,5 mil. barili lunar pentru Rompetrol SA din
Azerbaidjan) şi Irak şi cu petrol din zonele unde Petrom are concesiuni.
Pentru eficientizare, transportul produselor petroliere a fost externalizat şi se desfăşoară prin
Petrotrans SA. Alte servicii au fost externalizate în cadrul Petroserv SA.
Modernizarea a însemnat pentru întreprinderile din industria petrolului adaptarea la EURO 3
şi producerea de benzine fără plumb. Aceste decizii au un puternic caracter ecologic.
Exploatarea cărbunelui în judeţul Prahova se realizează în cadrul Societăţii Naţionale a
Cărbunelui Ploieşti. Au fost afectate de restructurare exploatările de la Filipeşti, astfel:
- la Filipeştii de Pădure există două exploatări una de suprafaţă tip carieră şi o exploatare
subterană cu două găuri de mină şi mai multe galerii. În total lucrează 491 muncitori la
mină şi 200 muncitori la firmele prestatoare;
- la Ceptura există o minicarieră de suprafaţă cu 24 muncitori. Se impun o serie de măsuri
pentru conservarea minelor închise.
În viitor producătorii de cărbune vor fi integraţi cu producătorii de energie. O serie de mine
vor fi privatizate în condiţii favorabile, ori concesionate pe termen lung.
Exploatarea sării va continua la un nivel de 400 mii tone anual la salina de la Slănic, în
condiţiile modernizării procesului tehnologic, creşterii calităţii produselor şi diversificării acestora
(sare cu arome folosite în scopuri alimentare şi sare folosită în scopuri terapeutice).
Vor lua naştere exploatări la Telega, Băicoi şi Ţintea.
Industria constructoare de maşini va avea o evoluţie ascendentă, este vorba de rulmenţi,
pompe industriale, utilaj petrolier, metalurgic şi energetic, turbine hidraulice şi cu abur, construcţii
metalice.
Unităţi reprezentative pentru industria de maşini şi echipamente pe plan judeţean vor continua
să fie: Upetrom SA Ploieşti, Electroutilaj SA Câmpina, Hidrojet SA Breaza, Timken SA Ploieşti, PCC
Sterom SA.
În cadrul acestei industrii sunt subsectoare care conform priorităţilor din Programul de
Guvernare sunt de interes major. Industria de maşini şi echipamente se va axa (în funcţie de cerere) pe
producţie de echipamente pentru industrie chimică şi petrochimică. Zonele cu hidrocarburi vor fi
dotate cu produse de înaltă tehnicitate astfel încât să se realizeze un nivel al producţiei ridicat.
Industria de mecanică fină şi hidraulică este prezentă prin Mefin SA Sinaia şi Hidrojet SA
sunt întreprinderi importante care vor contribui la reabilitarea sectorului energetic.
În privinţa evoluţiei pieţei tehnologiei informaţiei este o piaţă în continuă dezvoltare, astfel că
realizarea de programe softwere este prezentă în judeţul Prahova ASESOFT Internaţional SA Ploieşti.
Există o piaţă şi pentru echipamente hardwere. Va creşte numărul persoanelor care au acces la un
calculator al persoanelor care au nevoie de accesorii, de programe.
Industria materialelor de construcţie se va dezvolta pe baza cererii pentru această grupă de
mărfuri şi pe baza resurselor existente pe plan local (nisip cuarţos la Vălenii de Munte; nisip bituminos
la Păcureşti – Maliţa; gips la Slănic, Teişani, Bătrâni, Ceraşu, Măneciu, Ungureni; calcar la Tohani,
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Priscu, Tesila, tufuri dacitice vulcanice la Slănic – Piatra Verde; argilă bentonitică la Breaza, Brebu;
argilă comună la Bucov, Câmpina – Voila, Urlaţi, Pauleşti, Lipăneşti; nisip şi pietriş în albia râurilor
Prahova, Teleajen, Slănic).
În industria sticlei o pondere însemnată o vor avea sticla pentru uz gospodăresc, sticla
decorativă, obiectele sanitare şi din porţelan, plăci ceramice pentru pereţi şi pardoseli. Unitatea
reprezentativă Matizol SA Ploieşti (hidroizolaţii).
Industria chimică prahoveană reprezentată de Dero-Unilever Ploieşti, Romfosfor Chim Valea
Călugărească, Victoria Ploieşti, Progresul Ploieşti şi Arpcor va cunoaşte o dezvoltare importantă.
Unitatea de la Valea Călugărească se află în restructurare şi modernizare, în prezent funcţionează două
instalaţii: una de superfosfat de sodiu şi alta de fosfat acrilic, cu 200 muncitori urmând a trece în
circuitul productiv în 2003.
Industria cauciucului este prezentă prin unitatea de la Floreşti Victoria, care şi-a asigurat o
piaţă de desfacere externă prin asocierea cu grupul Michelin. O parte a materiilor prime vor putea fi
asigurate de unităţi ale industriei petrochimice din judeţ.
În industria uşoară (de confecţii textile) pe lângă unităţile consacrate, Dorobanţul Ploieşti,
Intex Pauleşti şi Postăvarul Azuga s-a dezvoltat un număr de noi unităţi în special în mediul urban.
Aceste unităţi se adaptează foarte bine pieţei din punct de vedere al vânzărilor, al modei (culori,
materiale, tendinţe). Acest sector va contribui în viitor la exportul judeţului, chiar dacă există unităţi
care se bazează pe lohn. Este o ramură care va absorbi foarte multă forţă de muncă, în special
feminină.
Remarcabil este faptul că oraşul Mizil situat în zonă defavorizată (asistată) a reuşit să atragă o
investiţie în domeniul confecţiilor care va conduce până la sfârşitul anului 2003 la crearea a 4.000 noi
locuri de muncă (proiectele din zonele asistate primesc sprijin de la stat).
Sectorul textil – confecţii şi ciorapi va cunoaşte ritmuri mai mari de creştere de 8,1 % faţă de
subsectorul fire şi ţesături 3,1 %.
Industria celulozei şi hârtiei prezentă la nivel local prin unităţile de la Boldeşti-Scăeni şi
Buşteni va dezvolta aceiaşi linie de produse igienico-sanitare şi ambalaje din carton impermeabil
pentru lichide.
Sectorul alimentar cuprinde circa 1.500 societăţi şi este în întregime privatizat.
Industria alimentară se va dezvolta pe baza materiilor prime existente şi pe baza materiilor
prime din import.
Gama sortimentală trebuie diversificată pentru a putea valorifica superior legumele, fructele şi
plantele tehnice existente la standarde europene. Un proces integrat între fermieri şi procesator va
asigura prelucrarea superioară a materiei prime. Se pot obţine sucuri naturale din fructe şi legume,
conserve din legume, fructe şi carne, diverse sortimente de lactate şi brânzeturi, preparate din carne,
diverse sortimente de rachiuri naturale din fructe (ţuică superioară, bătrână, rachiuri din drojdie, din
spumă de drojdie, rachiu din pere Wiliams şi mai ales renumita ţuică de Văleni).
Pe termen lung astfel de produse, agreate în UE îşi vor găsi un segment de cumpărători atât pe
piaţa internă cât şi pe cea externă. Ca o recunoaştere a potenţialului acestei pieţe, grupul francez
INTERMARCHE s-a decis să realizeze o investiţie în zona de nord a Municipiului Ploieşti.
Unităţi reprezentative la nivel judeţean: Alexandrion Grup, EFES PILSNER, Coca-Cola,
CDR-Interex, Rovit SA (vinuri), Tohani SA, Videlrom SA, Ceptura Serve (vinificaţie), Salsi, Prolo,
Extrapan, DiApollo, Industria cărnii, Cris-Tim.
În industria de apărare urmează să se redimensioneze capacităţile şi să se retehnologizeze
unităţile productive din judeţ cu utilaje multifuncţionale care să permită lărgirea gamei de produse cu
desfacere asigurată. Producţia va trebui orientată după cerere, după solicitările clientului intern şi
extern.
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Obiectivul general este recâştigarea pieţelor interne şi externe, obiectiv realizabil pe termen
scurt, cel puţin pe piaţa internă prin dotarea armatei cu armament NATO, prin transfer de tehnologie.
Regia Romarm a reconvertit două capacităţi la industria civilă, prin redimensionare.
Industria mobilei şi produselor din lemn va cunoaşte o creştere prin orientarea producţiei spre
alte sectoare de consumatori cum ar fi menajele: se va produce mobilier pentru hoteluri, pentru
sectorul comercial, pentru spaţiile de birouri, pentru birotică.
Tendinţa va fi cel puţin pe plan intern de producţie de mobilier personalizat, modular, de
semifabricate care să poată să fie ansamblate conform personalităţii individului. Există cerere şi pentru
mobilă capitonată.
Prelucrarea superioară a lemnului presupune realizarea de articole de uz gospodăresc,
realizarea de jucării din lemn şi de feronerie pentru mobilier.
Sunt foarte apreciate la export produsele din lemn, plută şi nuiele. La nivel judeţean se
remarcă societăţi specializate în producţie de mobilier Eco SRL Ploieşti, Lemet SRL Câmpina,
Formafit Ambient SRL Ploieşti.
Având în vedere faptul că unele ramuri ale industriei constituie surse de poluare, o atenţie
deosebită trebuie acordată compatibilităţii cu mediul.
Colaborarea dintre firme se realizează prin reglementarea standardelor de calitate ISO serie
9.000. Armonizarea legislaţiei noastre la Acquis-ul comunitar presupune obligaţia adoptării de către
agenţii economici a standardelor de calitate ISO serie EN 14.000 referitoare la mediu.
În fapt poluatorul suportă toate daunele şi toţi agenţii economici sunt obligaţi să adopte
măsuri de prevenire.
Zonele cele mai afectate de poluare din judeţ sunt cele din apropierea oraşelor Ploieşti şi
Câmpina unde există exploatări de hidrocarburi şi unităţi de prelucrare a acestora, în care trebuie luate
măsuri de prevenire sau înlăturare a efectelor nocive asupra mediului.
Sunt firme cum este Romgaz SA, ce are 19 obiective în judeţul Prahova ce urmăresc obţinerea
certificării în domeniul protecţiei mediului, prin luarea măsurilor necesare pentru eliminarea riscului
de mediu.
Un segment important al restructurării îl constituie promovarea politicilor de creare şi
dezvoltare a unui puternic sector reprezentat de industria mică şi cooperaţie.
Dezvoltarea sectorului IMM, în cadrul sectorului privat, la nivel judeţean constituie o
componentă semnificativă a politicii industriale care influenţează pozitiv ritmul creşterii economice
durabile, prin sporirea contribuţiei IMM-urilor la realizarea produsului intern brut (PIB).
IMM-urile se adaptează mai bine la conjunctura pieţei, fiind una din cheile creşterii
economice şi competitivităţii în contextul globalizării economiilor. IMM-urile pot genera alternative
economice şi sociale.
Dezvoltarea sectorului IMM presupune:
- un mediu de afaceri favorabil şi stimulativ pentru investiţii;
- identificarea problemelor majore ale dezvoltării IMM-urilor;
- un mediu fiscal propice, scutirea de anumite taxe (scutirea de TVA şi taxe vamale la
achiziţionarea de tehnologie modernă din import);
- acces la finanţare pentru creare şi/sau dezvoltare de IMM-uri cu ajutorul creditelor
rambursabile / nerambursabile venite de la Uniunea Europeană (PHARE, RICOP), Banca
Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), Programul
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) alte organizaţii precum şi fonduri de investiţii
străine toate derulate prin Agenţia de Dezvoltare Regională 3 Sud Muntenia şi prin filiale
ori sucursale ale băncilor comerciale din judeţul Prahova;
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-

sprijin din partea autorităţilor locale prin întocmirea unui plan de afaceri, pentru realizarea
unei strategii de marketing, acordarea de consultanţă în domeniul managementului;
sprijin din partea autorităţilor locale privind accesul la spaţiile de producţie disponibile
(incubatoare de afaceri, centre de inovare şi parcuri industriale);
IMM-urile vor fi încurajate să se înfiinţeze în zonele asistate (defavorizate) prin finanţarea
proiectelor de dezvoltare.

Unităţi ale industriei mici se pot dezvolta în domeniile prelucrării cahlelor de teracotă, vată de
sticlă, ambalajelor din lemn şi înlocuitori, cosmetice şi detergenţi, reparare acumulatori auto,
rebobinare motoare electrice, covoare şi ţesături, balastiere, service auto, tehnică de calcul, prelucrare
lemn.
Repartizarea industriei în profil teritorial în următorii ani se apreciază că nu va înregistra
modificări importante comparativ cu situaţia prezentă, principalele activităţi industriale urmând a fi
concentrate în centrele industriale, grupate în raport cu importanţa lor din punct de vedere al forţei de
muncă, corelate cu tendinţele prezentate în evoluţia principalelor ramuri ale industriei şi în structurile
ocupaţionale realizate în ţări dezvoltate.
Putem aprecia că pe termen mediu şi lung, populaţia ocupată în industrie va înregistra o
uşoară scădere ca urmare a procesului de restructurare, retehnologizare şi modernizare, a creşterii
productivităţii muncii:
Populaţie ocupată
2000

2007

2012

Total industrie

89.400

83.000

80.000

Industria extractivă

7.700

7.000

6.300

Industria prelucrătoare

75.800

70.000

67.800

Energia electrică şi termică, gaze, apă

5.900

6.000

5.900

(%) salariaţi industrie din populaţia ocupată

30,7

28,8

27,1

Din analiza datelor se observă că:
- populaţia ocupată în industria prelucrătoare a judeţului Prahova deşi va scădea în valoare
absolută în timp, va avea o valoare relativ constantă în timp de 84,5 % ca urmare a
scăderii până în 2012 a ponderii salariaţilor din industrie la 89,5 % şi a ponderii industriei
în cadrul ramurilor economice de la 30,7 % la 27,1 %;
- în sectorul energie populaţia ocupată va rămâne constantă în valoare absolută, însă va
creşte în valoare relativă ca urmare a scăderii populaţiei ocupate în industrie;
- în sectorul extractiv observăm că populaţia ocupată scade atât în valoare absolută cât şi în
valoare relativă;
- ponderea populaţiei ocupate în industrie va scădea, iar populaţia disponibilizată va fi
reorientată către servicii.
Din punct de vedere al mărimii centrelor industriale (după numărul de salariaţi) avem:
Număr salariaţi
Centre industriale foarte mari – Ploieşti

38 – 40.000

Centre industriale mari – Câmpina, Brazi

5 – 10.000

Centre industriale mijlocii – Băicoi, Boldeşti Scăeni,
Plopeni, Sinaia, Ploieşti, Mizil

2 – 5.000

Centre industriale mici – Azuga, Buşteni, Slănic, Urlaţi,
Comarnic, Berceni, Bucov, Filipeşti, Pauleşti, Poiana
Câmpina, Valea Călugărească

500 – 2.000
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Centre industriale foarte mici – Telega, Scorţeni, Predeal,
Sărari, Izvoarele, Filipeşti Târg, Drajna, Blejoi şi
Cărbuneşti

100 - 500

Unele măsuri sunt necesare pentru stoparea dezechilibrelor teritoriale care au apărut în
legătură cu evoluţia şi dezvoltarea industriei determinate de restructurarea acesteia şi prezenţa unor
zone monoindustriale.
În acest sens pot fi menţionate zona Teleajenului cuprinsă între Vălenii de Munte şi Plopeni,
zona Valea Călugărească – Mizil, zona Filipeştii de Pădure – Măgureni în care declinul industrial şi
fenomenul de şomaj sunt cronice şi se impun măsuri urgente pentru reabilitarea industriei existente
prin reconversie, diversificarea activităţilor, etc.
Se propune continuarea măsurilor întreprinse până în prezent în cadrul programelor
referitoare la:
- zone asistate (defavorizate);
- parcuri industriale.
În zonele Filipeşti, Ceptura şi Mizil trebuie puse în evidenţă oportunităţile de dezvoltare. În
profilul zonei Filipeşti sunt evidenţiate resursele naturale (lignit, gaz metan, ţiţei, nisip, pietriş şi masă
lemnoasă) şi infrastructura existentă (acces la calea ferată şi drum naţional), utilităţi (de apă, gaze
naturale, canalizare, energie electrică).
La Ceptura subsolul este bogat în zăcăminte de lignit. Există posibilitatea privatizării unor
mine. Localitatea are acces la drum naţional de la Mizil. Există o documentaţie pentru dezvoltarea
infrastructurii, a utilităţilor.
La 4 octombrie 2001 zona Mizil a fost declarată defavorizată, iar investitorii vor beneficia de
următoarele facilităţi:
-

scutiri de taxe vamale şi TVA pentru maşini utilaje, echipamente, mijloace de transport,
alte bunuri amortizabile, care se importă dar şi cele care sunt produse în ţară şi sunt
amortizabile sunt scutite în vederea efectuării de investiţii.

Sunt excluse de la facilităţi activităţile care vizează fabricarea băuturilor distilate şi fabricarea
alcoolului etilic de fermentaţie.
Zonele defavorizate se vor transforma în zone asistate. Aceasta înseamnă că facilităţile fiscale
dispar, singura formă de sprijin fiind finanţarea proiectelor de investiţii pe termen mediu şi lung.
Autorităţile locale vor beneficia de asistenţă tehnică. Sistemul asigură o dezvoltare de perspectivă
pentru că este corelat cu condiţiile locale fiind un nou concept de dezvoltare regională.
Astfel, orice localitatea unde există proiecte de investiţii pe termen de 6 – 10 ani poate
beneficia de finanţare.
Alături de localităţile Filipeşti, Ceptura şi Mizil vor trebui incluse în categoria zone asistate
localităţile: Plopeni, Vălenii de Munte, Urlaţi şi Valea Călugărească.
Primele parcuri industriale din ţară au fost înfiinţate la Ploieşti şi Vălenii de Munte prin
reconversia către industria civilă a unor capacităţi din cadrul regiei Romarom.
Parcurile sunt zone delimitate în care se desfăşoară activităţi economice de cercetare
ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică unde se valorifică potenţialul uman şi material al zonei.
Obiectivele generale ale politicii parcurilor industriale sunt de stimulare a dezvoltării
regionale şi locale şi atragerea de firme capabile să desfăşoare activităţi productive generatoare de
produse cu valoare adăugată mare.
Parcul de la Vălenii de Munte are ca profil activităţi de prelucrări mecanice, construcţii
metalice sudate, fabricarea de brichete din rumeguş şi sticlărie, în timp ce parcul industrial de la
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Ploieşti este profilat pe activităţi de reparaţii utilaj petrolier, producţia de mase plastice, depozite de
mobilă.
Continuarea procesului de redimensionare, de remodelare a capacităţilor de producţie va
continua prin extinderea parcului de la Ploieşti cu 600 ha.
Se va mai înfiinţa un parc la Plopeni în cadrul Întreprinderii Mecanice, unde numai suprafaţa
construită va fi de 4 ha iar activele identificate se găsesc în 14 localităţi (hale, depozite, sedii
administrative).
Astfel de spaţii mai există în localităţile Mizil şi Băicoi şi pot fi transformate în parcuri
industriale prin efectuarea unor lucrări de infrastructură (alimentare cu energie electrică, reţele de
telecomunicaţii, reţele de alimentare cu gaz, alimentare cu apă, canalizare, drumuri de racord la drumul
naţional, iluminat public).
Pot fi co-finanţate o serie de lucrări privind protecţia mediului, amenajarea spaţiilor verzi
adiacente parcului industrial şi diferite împrejurimi, dacă este cazul.
Din punct de vedere al teritoriului studiat industria va contribui la dezvoltarea durabilă,
armonioasă fiind principalul sector de ocupare a forţei de muncă şi creare de valoare adăugată cu
perspective reale de dezvoltare.
Pentru atragerea de investitori în zonele asistate, în general în tot judeţul Prahova se urmăreşte
dezvoltarea armonioasă a întregului teritoriu judeţean.
În ceea ce priveşte parcurile industriale, acestea sunt principalii poli de atracţie, punctele de
sprijin pentru dezvoltarea Regiunii de Sud Muntenia.
Colaborarea dintre diverse ramuri industriale poate conduce la obţinerea unor produse
competitive atât pe plan intern cât şi extern şi la valorificarea superioară a resurselor.
Sectorul IMM poate fi motorul dezvoltării judeţului, în domeniul industrial va fi prezent la
nivelul producţiei de serie mică şi unicate şi va avea un rol foarte important în atragerea forţei de
muncă.
Dezvoltarea regională durabilă va fi o cale de creştere economică echilibrată în teritoriu, fără
zone rămase în urmă.
Judeţul Prahova va fi un factor de creştere în regiunea Sud Muntenia, va contribui la
dezvoltarea echilibrată a regiunii sub aspect economic, social, ecologic şi cultural.

3.2. AGRICULTURA

Încadrarea agriculturii judeţului Prahova în strategiile naţionale –obiective şi propuneri de
dezvoltare
Orientările generale ale strategiei de dezvoltare a agriculturii judeţului Prahova se regăsesc în
următoarele studii recente:
•
“Planul de Dezvoltare Regională – Regiunea Sud-Muntenia” elaborat de Agenţia de Dezvoltare
Regională Sud–Muntenia
•
“Planul Naţional de Dezvoltare a României 2002 – 2005”
•
“Programul de Guvernare pe perioada 2001- 2004”
•
“Planul Naţional de Aderare a României la Uniunea Europeană – iunie 2001”
•
“Planul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală “– ca parte componentă a PNDR
Programul pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală conţine principii stategice generale şi
sectoriale, în cadrul cărora sunt puse în evidenţă politicile şi acţiunile specifice derivate din
documentele care guvernează procesul de aderare.
Obiectivele generale derulate la nivelul judeţului Prahova sunt:
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•

Trecerea de la agricultura de subzistenţă la cea modernă, intensivă, racordată la principiile
economiei de piaţă, pe coordonatele protejării mediului natural şi îmbunătăţirii nivelului de trai în
zona rurală, conform cu standardele acquis –ului comunitar.

•

Realizarea unor structuri care să contribuie la relansarea producţiei agricole reprezintă opţiunea
esenţială în strategia de dezvoltare a agriculturii, aceasta realizându-se prin:
-

atragerea şi stimularea producătorilor agricoli pentru a se organiza în sisteme de cooperare şi
asociere în scopul aplicării unor tehnologii moderne;

-

organizarea de centre (servicii) agricole puternice care să aibă în sarcină rezolvarea operativă a
tuturor problemelor agricole:
·
sistematizarea şi organizarea teritoriului, definitivarea reformei funciare, evidenţa
terenurilor agricole, bonitarea naturală şi economică a fiecărei unităţi teritoriale;
·
mecanizarea agriculturii şi aplicarea tehnologiilor adecvate;
·
servicii pentru protecţia plantelor, aprovizionarea cu seminţe, îngrăşăminte
chimice, pesticide, acordarea asistenţei;
·
îmbunătăţirea activităţilor specifice creşterii animalelor (servicii sanitar-veterinare,
baze furajere etc.);
·
servicii pentru achiziţionarea şi valorificarea produselor agricole vegetale şi
animale;
- intensificarea activităţilor de industrializare casnică a produselor primare, precum şi
dezvoltarea micii industrii de prelucrare în mediul rural; dezvoltarea spaţiilor de depozitare
locală.
Strategia dezvoltării agriculturii are în vedere următoarele obiective specifice:

•

Integrarea producţiei agricole cu industria alimentară, reţeaua de depozitare, transport

•

Realizarea securităţii alimentare prin asigurarea produselor necesare consumului populaţiei.

•

Obţinerea în condiţii de eficienţă a unei producţii agricole optime şi stabile.

•

Distribuţie şi comercializare, corespunzător cerinţelor de consum.

•

Asigurarea de utilaje agricole pentru noile exploataţii agricole astfel ca în perspectivă să se ajungă la cel
puţin 1 tractor la 50 ha teren arabil.

•

Creşterea cantităţilor de îngrăşăminte chimice şi naturale pentru fertilizarea solului

•

Refacerea efectivelor de animale atât în sectorul privat cât şi în cadrul agenţilor economici

•

Creşterea producţiei de animale pentru satisfacerea în parte a cerinţelor populaţiei

•

Menţinerea şi dezvoltarea unităţilor de producţie agricole existente în teritoriu

•

Dezvoltarea agenţilor economici pentru prestări de servicii în agricultură

Bilanţul fondului funciar agricol. Estimarea posibilităţilor de creştere a producţiei agricole în
zonele favorabile şi mai puţin favorabile pentru agricultură
Condiţiile pedoclimatice din judeţul Prahova sunt în general favorabile folosinţelor agricole,
dar trebuie avut în vedere că un sol nefavorabil unei folosinţe sau culturi poate fi pus în valoare pentru
o altă folosinţă sau cultură. De aceea o primă măsură pentru creşterea favorabilităţii terenurilor este o
nouă orientare a ponderii folosinţelor.

Estimări 2010
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Categoria

Suprafaţa

Estimări 2010

2002

Teren agricol - din care:

279.134

Suprafaţa
276. 986

Arabil

144.171

117.078

pondere %99
faţă de 2002
81

27.048

32.998

122

107.915

127.008

118

Vii şi Livezi
Păşuni şi Fâneţe

Se propune ca în perspectivă o parte din terenurile afectate de alunecări active, eroziune de
adâncime şi alte terenuri practic neproductive pentru agricultură - să fie împădurite (2148 ha).
De asemenea, o parte din terenurile arabile ce fac parte din din clasele IV şi V de pretabilitate
– afectate de eroziune puternică, sărăturări şi exces de umiditate de intensitate mare – pot fi mai bine
puse în valoare ca pajişti naturale (27.093 ha.).
Rămân astfel la folosinţa arabilă numai terenurile din clasa I –II-III de pretabilitate (117.078
ha.), urmând ca, pe măsura aplicării unor măsuri agropedoameliorative complexe să se reducă pentru
folosinţa arabilă suprafeţele de teren care au o pretabilitate scăzută.
De asemenea, pe seama terenurilor în pantă, se are în vedere dezvoltarea până în anul 2010 a
patrimoniul pomicol şi viticol al judeţului.
Zonarea pedologică – lucrări ameliorative
În susţinerea obiectivelor incluse în strategia de dezvoltare a agriculturii zonei studiate sunt
necesare studii speciale privind:
•
reactualizarea studiilor pedologice şi agrochimice pentru toate comunele din zonă şi
stabilirea notelor de bonitare, pe sole, în cadrul fiecărei proprietăţi.
•
reactualizarea pe bază de bonitate, a zonării şi microzonării producţiei agricole.
•
studii de amenajare integrată a diferitelor zone, pentru protejarea şi ridicarea potenţialului
productiv al pământului.
•
proiecte de refacere şi îmbunătăţire a capacităţii productive a pajiştilor.
•
studii de elaborare a noilor tipologii de exploataţii agricole specifice.
Terenurile de clasa a II-a (31,7 %) necesită mai multe măsuri de prevenire a degradărilor,
terenurile din clasa I rămânând cele mai favorabile pentru culturile de câmp (23,3 %).
Tipurile de lucrări ameliorative recomandate sunt următoarele:
- menţinerea sub control a nivelului prin funcţionarea reţelei de desecare-drenaj
existentă
- lucrarea solului la umiditatea optimă
- şanţuri de scurgere nepermanentă în perioadele umede
- lucrări pe curbe de nivel
- lucrări antierozionale
- scarificare (afânare adâncă)
- amendare cu fosfogips
- lucrări de nivelare – modelare
- împădurire
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Evoluţia organizării producţiei agricole
Pornind de la evaluarea critică a situaţiei existente, precum şi de la factorii specifici ai zonei
geografice în care este situat judeţul Prahova, strategia de dezvoltare a agriculturii trebuie să
urmărească realizarea următoarelor obiective legate de organizarea producţiei agricole:
•

Crearea pieţei funciare, sprijinirea cu credite şi facilităţi a organizării exploataţiilor agricole, a
înfiinţării asociaţiilor şi cooperativelor agricole private cu profil specific sau complex;

•

Asigurarea asistenţei tehnologice, pedologice şi agrochimice, de protecţie a plantelor şi veterinare,
la nivelul fermierului.

•

Promovarea unor metode de creditare – credite de susţinere a unor comune sau zone defavorizate,
a unui anumit sector sau a unei anumite culturi considerate la un moment dat prioritare
Obiectivele pe termen scurt şi mediu vizează următoarele:

•

Accelerarea reformei funciare prin urgentarea acordării titlurilor de proprietate.

•

Creşterea dimensiunii exploataţiilor agricole, promovarea formelor asociative sau de cooperare în
exploatarea terenurilor şi/sau la prelucrarea produselor agricole în vederea unei valorificări
superioare a potenţialului agricol al zonei,

•

Promovarea sistemelor de colectare, prelucrare şi valorificare a producţiei agricole.

Programul privind evoluţia exploataţiilor agricole în perioada 2002-2010 prevede ca obiective
specifice:
-

reducerea numărului gospodăriilor individuale

-

creşterea suprafeţei medii a asociaţiilor familiale şi a societăţilor agricole cu personalitate juridică

-

continuarea privatizării societăţilor comerciale agricole cu capital preponderent de stat

Estimarea evoluţiei lucrărilor de îmbunătăţire a potenţialului productiv. Lucrări de
îmbunătăţiri funciare
Diferitele forme de degradare afectează suprafaţa judeţului pe următoarele suprafeţe:
-

slab erodat (11.481 ha.), moderat erodat (14.429 ha.), puternic erodat (17.354 ha.), foarte puternic
erodat (28.830 ha.)

-

eroziune de adâncime: şiroiri (205 ha.), ogaşe (333 ha.), râpi şi ravene (3.067 ha.)

-

alunecări de teren: (stabilizate- 2087 ha.), semistabilizate (1.834 ha.), active (3.697 ha.)

Pentru refacerea şi sporirea potenţialului agricol sunt necesare lucrări de completare,
reabilitare şi modernizare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi anume:
-

10.914 ha. suprafeţe amenajate cu lucrări de irigaţii în sistemul Câmpia Buzăului, propuse
pentru reabilitare şi extindere

-

13.245 ha – suprafeţe amenajate cu lucrări de desecare-drenaj în sistemul Câmpia Buzăului
şi 5000 ha. în sistemul Ghighiu propuse pentru reabilitare ulterioară

-

18.100 ha. – suprafeţe noi amenajate cu lucrări de irigaţii în sistemul Buzău -Sărata

-

Lucrări noi de combatere a eroziunii solurilor în perimetrul localităţilor

Aproximativ 75% (clasele III, IV, V) din suprafaţa agricolă a judeţului necesită lucrări
ameliorative, de combatere a unor degradări. Terenurile de clasa a II-a (21%) necesită mai multe măsuri
de prevenire a degradărilor, tipurile de lucrări ameliorative recomandate sunt următoarele:
•

Refacerea sistemelor hidroameliorative
-

repunerea în funcţiune a utilajelor destinate lucrărilor de hidro-amelioraţii.
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•

-

reorientarea sistemelor de irigaţii pe noi forme de alimentare în concordanţă cu realităţile
generate de forma de proprietate a terenurilor

-

extinderea colaborărilor privind lucrările de terasamente şi de noi amenajări de irigaţii.

Prevenirea şi stoparea eroziunii solului
-

respectarea tehnologiilor determinate pentru combaterea eroziunii, continuarea acţiunilor de
desecare, îndiguire, reevaluarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi adaptarea lor la
cerinţele unor noi tehnologii agricole şi în special la formele noi de proprietate;

•

Reabilitarea fondului funciar–măsuri de repunere a terenurilor degradate în circuitul productiv

•

Protejarea solului şi valorificarea terenurilor degradate – îndeosebi a celor afectate de alunecări de
teren, eroziune excesivă, salinizări, exces de umiditate – prin efectuarea de lucrări agro –
ameliorative finalizate prin înfiinţarea de pajişti sau împăduriri.

Evoluţia producţiei agricole vegetale
Aplicarea principiilor reformei în agricultură, cuprinde întreaga suprafaţă agricolă a judeţului,
atât în sectorul de stat cât şi în sectorul privat. Modificări de suprafeţe între cele două sectoare sunt
posibile odată cu definitivarea aplicării Legii 18/1991 a fondului funciar şi Legii 16/1994 cu privire la
arendarea suprafeţelor, modificări care vor avea ca efect mărirea suprafeţelor din sectorul privat.
Analiza situaţiei existente a agriculturii a relevat faptul că suprafaţa efectiv cultivată a scăzut
continuu în ultimii 10 ani, culturile la care s-a înregistrat acest fapt fiind cele de grâu, secară, orz,
orzoaică, sfeclă de zahăr. Pe de altă parte o mare suprafaţă de teren arabil a rămas necultivată în
sectorul privat (gospodăriile populaţiei.) precum şi în sectorul de stat.
Atragerea şi stimularea producătorilor agricoli pentru a se organiza în sisteme de cooperare şi
diverse forme asociative în scopul aplicării unor tehnologii moderne constituie una din metodele de
eliminare a situaţiilor în care teren agricol de bună calitate este rămas necultivat.
Tendinţele în evoluţia acestui sector al agriculturii permite conturarea următoarelor propuneri:
♦

dezvoltarea de unităţi de mică industrie în prelucrarea fructelor (conserve, băuturi) la
Vălenii de Munte, Măgurele, Câmpina datorită existenţei unor suprafeţe considerabile
acoperite cu livezi

♦

creşterea producţiei de legume: Balta Doamnei, Bucov, Gherghiţa, Ciorani, Filipeştii de
târg, Târgşoru Vechi, Blejoi etc.

♦

cultura cerealelor şi a plantelor tehnice are condiţii de dezvoltare la: Ciorani, Fulga,
Sălciile, Bărcăneşti, Băicoi, Bălteşti, Albeşti, Ariceşti acestea dispunând de suprafeţe de
teren pretabile pentru această grupă de culturi

♦

pomicultura are potenţial de dezvoltare la: Scorţeni, Băicoi, Lipăneşti, Măgurele, Cricov,
Chiojdeanca, Teişani, Mâneciu-Pământeni, Poseşti

♦

viticultura are potenţial de dezvoltare la: Urlaţi, Valea Călugărească, Fântânele, Gura
Vadului, Ceptura, Tohani

Ca o activitate complementară în localităţile agricole tradiţionale şi care beneficiază de
elemente valoroase ale cadrului natural şi ale fondului de locuit se poate dezvolta agroturismul la:
Valea Doftanei, Secăria, Izvoarele, Breaza, Slănic etc.
Avându-se în vedere aspectele rezultate din evaluarea critică a situaţiei existente se propun
următoarele:
-

stimularea producătorilor de materii prime (cereale, plante tehnice, animale, struguri,
fructe, etc.) indiferent de forma de proprietate asupra pământului;

-

organizarea reţelelor de colectare a produselor agricole;
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-

încurajarea prin politici de stimulare a dezvoltării şi reevaluării reţelelor de prestări
servicii în procesul producţiei agricole: mecanizare, transport, chimizare, îmbunătăţiri
funciare;

Perspectiva dezvoltării sectorului culturilor de câmp impune adoptarea unor măsuri precum:
- reechilibrarea structurii culturilor de câmp în vederea practicării unor asolamente specifice
fiecărei zone de producţie agricolă;
- efectuarea lucrărilor mecanice în termen optim;
- perfecţionarea sistemului de recoltare, transport şi păstrare a producţie agricole.
Pe termen lung se estimează o diminuare a suprafeţelor însămânţate cu cereale, precum şi
suprafeţelor cultivate cu plante tehnice şi leguminoase, urmărindu-se, printr-o amplasare judicioasă a
culturilor realizarea unor randamente sporite la hectar, care să asigure necesarul zonei.
Zonarea producţiei agricole
Proiectarea noilor structuri ale culturilor de câmp trebuie să ţină cont de zonarea producţiei
agricole, de recomandările agrotehnice privind proiectarea asolamentelor, de tradiţia zonei, de corelaţia
cu efectivele de animale şi de industrializarea producţiei agricole.
În scopul punerii în valoare a suprafeţelor agricole cu favorabilitate ridicată s-au stabilit
zonele cele mai favorabile pentru culturile agricole şi speciile de animale. Stabilirea nivelului de
fertilitate şi al potenţialului economic are la bază studii complexe privind condiţiile naturale şi tehnicoeconomice existente. Cercetările de profil au stabilit 11 zone de producţie agricolă al căror profil este
următorul:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Băicoi
Măgurele
Urlaţi
Mizil
Ciorani
Drăgăneşti
Puchenii Mari
Poienarii Burchii
Ploieşti
Vălenii de Munte
Câmpina

grâu – fructe -carnefructe – struguri - grâu -lână
struguri -fructe - legume
porumb - lapte -carne - ouă - legume
porumb -plante tehnice – lapte -carne- ouă
porumb - plante tehnice -carne –lapte- ouă
porumb - plante tehnice– lapte - carne- ouă
cereale - plante tehnice - lapte-carne- ouă
cereale - fructe- legume - carne- lapte
fructe – lână – lapte -cartofi
fructe - lână - lapte - cartofi

Delimitarea zonelor s-a făcut funcţie de tipurile de sol şi a mărimii teritoriului comunal. În
cadrul fiecărei comune există diferenţieri (în limitele sau parametrii stabiliţi pentru fiecare zonă) de
care trebuie să se ţină seama la repartiţia şi amplasarea culturilor. Zonarea poate servi ca bază pentru
profilarea şi specializarea unor societăţi sau chiar a exploataţiilor individuale.
Potenţialul productiv al solurilor stabilite pe baza notelor de bonitare pentru condiţiile
naturale şi cele potenţate prezintă diferenţieri pe zone şi categorii de folosinţă după cum se poate
constata din tabelul nr.1. Zonele cu cele mai favorabile condiţii din punct de vedere al categoriilor de
folosinţă sunt evidenţiate prin contrast de culoare.
Tabelul 1.Notele de bonitare pe categorii de folosinţă şi pe zone de producţie agricolă
N – naturale P - potenţate
Nr.
crt.

Zona

Arabil

Vii (vin)

Livezi (meri şi peri)

Păşuni

Fâneţe

N

P

N

P

N

P

N

P

N

P

1

Media pe judeţ
Băicoi

52
50

89
80

39
36

51
41

16
27

28
44

28
34

41
52

25
24

34
34

2

Măgurele

43

72

28

37

13

35

23

35

17

24

3

Urlaţi

50

81

42

56

12

19

25

37

16

22

4

Mizil

57

91

43

54

24

36

38

78

37

55

5

Ciorani

55

93

38

52

55

82

21

55

10

32

6

Drăgăneşti

52

89

39

41

40

69

38

68

20

32

23

7

Puchenii Mari

56

110

36

36

53

112

45

73

25

62

8

Poienarii Burchii

56

113

33

36

35

60

39

61

37

89

9

Ploieşti

52

89

40

40

51

89

41

71

38

58

10

Vălenii de Munte

36

57

17

21

8

15

25

34

28

38

11

Câmpina

29

32

16

20

11

16

26

34

26

35

Sursa datelor: Studiu ICPA 1997

Tabelul 2. Notele de bonitare pentru principalele culturi pe zone de producţie agricolă
N – naturale P - potenţate
Nr.
crt.

Zona

Media pe judeţ

Grâu
N

P

Porumb
N

P

Floarea
soarelui
N
P

Sfeclă de
zahăr
N
P

Cartofi
N

P

Legume
N

P

54

78

51

87

53

80

50

86

45

76

47

84

Băicoi

55

80

47

80

48

68

46

84

46

80

38

65

2

Măgurele

48

70

44

72

42

60

42

70

36

65

36

65

3

Urlaţi

51

68

48

76

50

70

46

71

41

63

46

78

4

Mizil

58

79

55

101

58

87

54

95

45

79

55

109

5

Ciorani

55

75

57

101

59

86

54

97

48

86

58

109

6

Drăgăneşti

53

76

51

90

56

86

50

88

42

72

52

99

7

Puchenii Mari

57

98

56

100

58

96

54

97

48

84

53

106

8

Poienarii Burchii

57

91

56

96

58

91

54

92

48

80

52

93

9

Ploieşti

55

80

51

82

54

76

51

84

48

76

40

71

10

Vălenii de Munte

41

63

32

55

31

45

36

64

36

65

26

48

11

Câmpina

26

37

13

21

13

17

17

27

17

29

11

20

1

Sursa datelor: Studiu ICPA 1997

Condiţiile naturale ale judeţului Prahova fiind dintre cele mai favorabile, nota medie de
bonitare a terenului arabil este de 52 puncte faţă de 54 puncte cât este media pe ţară.
Prin lucrări de îmbunătăţire a potenţialului productiv (lucrări de îmbunătăţiri funciare,
mecanizare, chimizare, tratamente fitosanitare) notele de bonitare potenţate cresc în toate zonele şi la
toate categoriile de folosinţă agricolă.
Pentru principalele culturi agricole, notele de bonitare, atribuite pe zone, se pot urmări în
tabelul nr.2, unde zonele cu cele mai favorabile condiţii pentru diferitele varietăţi de culturi sunt de
asemenea evidenţiate prin contrast de culoare.
Varietatea de culturi cărora li s-au atribuit note de bonitare scoate în evidenţă favorabilitatea
naturală a terenului fiecărei zone pentru diferite culturi.
Cu ajutorul acestor note se pot face programe pentru dezvoltarea producţiei agricole,
prognoze, strategii. Cele prezentate constituie un demers esenţial în orientarea de ordin calitativ a
agenţilor economici din agricultură, pentru promovarea în cultură a plantelor cu favorabilitate optimă
şi producţii ridicate. Acţionându-se prin pârghii economice şi măsuri organizatorice, agenţii economici
pot fi stimulaţi să cultive în fiecare zonă plantele care dau maxim de randament şi un venit ridicat.
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Pe baza favorabilităţii naturale şi potenţate a fondului funciar agricol pentru anumite folosinţe
şi culturi a fost apreciată evoluţia principalelor sectoare ale producţiei agricole:
- producţia vegetală va constitui şi în perspectivă o subramură cu potenţial ridicat de
dezvoltare
- zootehnia – subramură de bază a producţiei agricole se apreciază că se va reface cantitativ
şi calitativ, oferta naturală a suprafeţei agricole asigurând condiţii de dezvoltare a
efectivelor de animale.
Pentru realizarea programelor de dezvoltare a producţiei vegetale şi animale, un rol important
revine următorilor factori:
- fertilizarea terenurilor agricole cu îngrăşăminte chimice
- îmbunătăţirea gradului de dotare a agriculturii cu mijloace mecanice, înnoirea şi
extinderea parcului de maşini şi tractoare.
Perspectiva sectorului zootehnic
Importanţa acestui sector este definită de faptul că produsele animale sunt produse de interes
naţional, indispensabile în structura bunurilor alimentare necesare populaţiei. Din analiza situaţiei
existente se constată o scădere a efectivelor de animale şi păsări în comparaţie cu 1989.
Teritoriul judeţului dispune de importante capacităţi de prelucrare a produselor agricole,
problemele care se pun fiind legate de creşterea gradului de utilizare a capacităţii, reabilitarea şi
modernizarea lor, îmbunătăţirea raţiilor furajere, folosirea de animale de mare productivitate, în
vederea realizării unor produse de calitate şi competitive.
În acest sector se propune:
♦

încurajarea zootehniei în localităţile care deţin importante suprafeţe de păşuni şi fâneţe: Bertea,
Brebu, Ceraşu, Chiojdeanca, Ciorani, Drajna, Filipeştii de Pădure, Izvoarele, Mâneciu, Sângeru,
Secăria, Starchiojd, Teişani, Telega,Valea Doftanei.

♦

creşterea gradului de valorificare a potenţialului zootehnic valoros al:
- complexelor de creştere şi îngrăşare a porcilor de la Gherghiţa, Ciorani, Brazi, Stănceşti
- complexelor de creştere a păsărilor de la Băicoi şi Loloiasca
- gospodăriilor populaţiei din zona de deal şi de munte unde se practică creşterea bovinelor şi
ovinelor şi care beneficiază de condiţii naturale deosebite

♦

creşterea bovinelor - se poate dezvolta în toate localităţile dintre care se detaşează cele cu
tradiţie în producţia de lapte: Blejoi, Scorţeni, Mâneciu, Drajna, Poseşti etc.

♦

creşterea ovinelor are potenţial de dezvoltare în localităţile: Scorţeni, Baba Ana, Chiojdeanca,
Poseşti, Starchiojd etc.

♦

mărirea gradului de ocupare a capacităţii complexelor zootehnice:
-

PLOIEŞTI- S.C. COMPORSA SA cu profil de creşterea, îngrăşarea şi comercializarea cărnii
de porc, Gherghiţa, Ciorani, Brazi, Stănceşti

-

BOLDEŞTI SCĂENI- S.C. “AGRISOL INT.RO - combinat avicol.

Măsurile care vor susţine realizarea obiectivelor propuse vor fi de natură tehnică, economicofinanciară şi de dezvoltare a exploataţiei zootehnice. Efectele acestor măsuri vor apare, mai ales în
cadrul sectorului privat al creşterii animalelor, prin mărirea numărului de animale pe exploataţie
zootehnică şi îmbunătăţirea condiţiilor de creştere şi exploatare a animalelor.

28

Măsurile de natură tehnică vizează creşterea producţiei şi productivităţii prin:
- îmbunătăţirea stării tehnice a capacităţilor de producţie în zootehnie, a echipamentelor
zootehnice
- dezvoltarea reţelei de informare şi consultanţă tehnică;
În această situaţie se impun măsuri de dezvoltare a exploataţiilor zootehnice ce vizează soluţii
pentru:
-

-

repunerea în circuitul productiv a construcţiilor zootehnice abandonate;
încurajarea zootehniei în localităţile care deţin importante suprafeţe de păşuni şi fâneţe
mărirea dimensiunii actualelor exploataţii şi înfiinţarea de forme noi, cu tehnologii
moderne şi eficiente, prin aplicarea de soluţii constructive care să satisfacă fluxurile
tehnologice adecvate dimensiunii acestora;
metode şi tehnologii pentru exploataţiile zootehnice ce vizează prelucrarea primară a
produselor animale;
îmbunătăţirea potenţialului genetic al animalelor şi asigurarea unor efective şi producţii
animale care să satisfacă necesarul de consum a populaţiei cât şi crearea de disponibilităţi;

În acest sens sunt necesare:
- conceperea de tehnologii noi pentru conservarea masei verzi şi a porumbului sub formă de
semisiloz şi siloz în cantităţi reduse, datorită efectivelor reduse pe exploataţie zootehnică;
- găsirea de soluţii organizatorice şi tehnologice pentru valorificarea suprafeţelor de păşune
şi fâneţe;
- stimularea organizării crescătorilor de animale în asociaţii profesionale şi înfiinţarea de
cooperative, care să le asigure factorii de producţie necesari, desfacerea avantajoasă a
producţiei animale ca şi creşterea gradului de ocupare a populaţiei rurale.
3.3. SILVICULTURA

Pădurea reprezintă una din resursele naturale de mare importanţă a judeţului Prahova având o
dublă valoare economică şi ecologică.
Producerea materiei lemnoase şi a altor produse specifice conferă pădurii un rol important în
dezvoltarea economică şi socială, dar din perspectiva secolului 21, aceasta va avea un rol important în
protecţia şi conservarea mediului.
Asigurarea integrităţii şi dezvoltarea fondului forestier, gestionarea raţională a acestuia
constituie obiective prioritare ale programului de dezvoltare durabilă a teritoriului judeţului Prahova şi
de creştere a calităţii vieţii populaţiei.
Aceste deziderate se realizează prin amenajamente silvice care trebuie să răspundă unor
cerinţe socio-economice şi ecologice.
Strategia de dezvoltare a silviculturii cuprinde obiective privind consolidarea patrimoniului
forestier, exploatarea raţională a resurselor pădurii şi creşterea rolului pădurilor în protecţia şi
conservarea mediului.
Principalele propuneri directoare care vizează dezvoltarea durabilă a silviculturii sunt:
•

•

acţiuni privind conservarea fondului forestier prin:
- păstrarea integrităţii fondului forestier public şi privat;
- gospodărirea unitară a pădurilor prin aplicarea regimului silvic tuturor pădurilor (de
stat sau a proprietarilor particulari);
acţiuni silvotehnice amenajistice privind:
- extinderea regenerării naturale a pădurilor folosindu-se tratamente intensive (cu o
perioadă lungă sau continuă de regenerare);
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-

•

•

•

•

•

reconstruirea pădurilor necorespunzătoare din punct de vedere economic şi
ecologic;
- ameliorarea compoziţiilor şi schemelor de împădurire prin folosirea speciilor de
bază şi de amestec autohtone;
acţiuni privind ajustarea structurală a silviculturii prin:
- optimizarea suprafeţei de fond forestier administrată de ocoale silvice, brigăzi şi
cantoane în raport cu gradul de încărcare cu lucrări a personalului;
- exploatarea unui volum anual de masă lemnoasă care să nu depăşească posibilitatea
anuală de exploatare a pădurilor;
- creşterea producţiei şi diversificarea valorificării produselor accesorii, respectiv
fructe de pădure, plante medicinale, ciuperci etc., precum şi optimizarea efectivelor
de vânat în raport cu bonitatea fondurilor de vânătoare; reabilitarea salmoniculturii
în apele naturale din zona montană;
- extinderea industriei de prelucrare a produselor forestiere care folosesc lemn şi alte
produse nelemnoase forestiere;
- sporirea gradului de mecanizare a lucrărilor silvice;
- crearea sistemului informatic integrat al silviculturii;
- protejarea pădurilor împotriva inundaţiilor, a braconajului, a furturilor de masă
lemnoasă etc. prin intensificarea pazei;
acţiuni de natură ecologică şi de protecţie a mediului prin:
- conservarea biodiversităţii pădurilor la nivel de biotopuri, specii, ecosisteme şi
peisaje;
- asigurarea stabilităţii, sănătăţii şi polifuncţionalităţii pădurilor;
- combaterea dăunătorilor pădurii prin mijloace preponderent biologice;
- extinderea suprafeţei pădurilor şi a altor forme de vegetaţie lemnoasă în afara
fondului forestier prin împădurirea terenurilor degradate prin alunecări, eroziuni
etc.;
- crearea unor sisteme de perdele forestiere de protecţie a câmpului în zona de sud-est
a judeţului;
- corectarea torenţilor prin lucrări complexe silvice şi hidrotehnice;
- folosirea unor metode şi tehnologii de exploatare a pădurilor mai sănătoase şi mai
puţin poluante pentru mediu;
- creşterea ponderii pădurilor cu funcţie specială de protecţie prin extinderea
suprafeţei pădurilor constituite ca arii protejate conform propunerilor Consiliului
Judeţean Prahova;
acţiuni privind modernizarea şi dezvoltarea accesibilităţii fondului forestier prin:
- repararea reţelei de drumuri forestiere existente (977 km);
- dezvoltarea reţelei de drumuri forestiere de la 7 m/ha la peste 10 m/ha;
- executarea unor căi simple de acces în interiorul arboretelor pentru utilaje şi
mecanisme uşoare;
acţiuni în direcţia organizării gestiunii pădurilor private prin:
- obligativitatea gospodăririi în confomitate cu regimul silvic şi cu regulile privind
protecţia mediului;
acţiuni privind îmbunătăţirea sistemului legislativ al silviculturii.
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3.4. TURISMUL

Analiza situaţiei existente în domeniul turismului a pus în evidenţă faptul că judeţul Prahova
dispune de un potenţial turistic remarcabil din punct de vedere al varietăţii, densităţii şi importanţei
atât a obiectivelor naturale cât şi a celor culturale, precum şi de o infrastructură turistică deosebită dar
cu mari disparităţi de dezvoltare între diferitele zone turistice delimitate pe teritoriul judeţului.
Oportunităţile pentru dezvoltarea activităţii turistice sunt determinate atât de potenţialul
turistic cât şi de poziţia geografică a judeţului, care este traversat de drumul european E 60 şi de o
reţea densă de drumuri naţionale, municipiul Ploieşti fiind situat la întretăierea a numeroase legături pe
direcţiile nord-sud (Bucureşti – Ploieşti – Braşov, Bucureşti – Ploieşti – Vălenii de Munte – Săcele) şi
est - vest (Buzău – Ploieşti – Târgovişte). De asemenea calea ferată dublă electrificată Bucureşti –
Braşov, precum şi apropierea de capitala ţării îi asigură judeţului o accesibilitate foarte ridicată.
Construirea viitoarei autostrăzi Bucureşti – Braşov parte a coridorului IV european va avea un
impact deosebit asupra activităţii turistice prin creşterea posibilităţilor de integrare în circuitele
turistice internaţionale şi prin intensificarea tranzitului de persoane care pot fi atrase de oferta turistică
locală.
Concentrarea cu prioritate a dotărilor turistice pe Valea Prahovei şi valorificarea insuficientă a
potenţialului pe care îl deţin celelalte zone turistice, scăderea gradului de ocupare a capacităţilor de
cazare şi diversificarea şi promovarea insuficientă a ofertei turistice constituie principalele probleme
care sunt avute în vedere la stabilirea obiectivelor referitoare la turism.
Strategia de dezvoltare regională pentru Regiunea 3 Sud – Muntenia include ca obiectiv
principal valorificarea potenţialului turistic, judeţul Prahova fiind unul din judeţele ţintă ale acestui
obiectiv, pentru care prioritară este dezvoltarea turismului şi modernizarea serviciilor aferente.
Direcţiile în care se va acţiona în vederea atingerii acestui scop sunt:
- reabilitarea zonelor, monumentelor, clădirilor de interes turistic şi modernizarea
infrastructurii fizice;
- susţinerea iniţiativei private în creşterea şi dezvoltarea unităţilor turistice cu servicii la
standarde internaţionale;
- amenajarea zonelor cu potenţial piscicol, cinegetic, etnografic şi ambiental deosebit în
scopul dezvoltării turismului;
- atragerea unui număr sporit de turişti prin acţiuni promoţionale în ţară şi străinătate.
Strategia de dezvoltare socio – economică a judeţului Prahova în perioada 2001 – 2004
elaborată de Consiliul Judeţean, stabileşte, pornind de la aceste direcţii de acţiune în domeniul
turismului, o serie de obiective specifice în conformitate cu situaţia din teritoriu, şi anume:
- adaptarea formelor de turism la oferta specifică potenţialului din fiecare zonă a judeţului;
- dezvoltarea şi diversificarea ofertei turistice;
- punerea în valoare şi introducerea de trasee turistice pentru valorificarea peisajului cultural
prahovean;
- dezvoltarea ofertei pentru turismul de afaceri şi reuniuni.
Propunerile de amenajare teritorială din cadrul prezentului studiu sunt formulate pe baza
obiectivelor specifice stabilite prin aceste strategii, urmărindu-se corelarea cu propunerile din celelalte
domenii de care depinde dezvoltarea turismului, respectiv:
- protecţia mediului, conservarea şi protejarea resurselor naturale şi a valorilor de patrimoniu
cultural care constituie potenţialul turistic;
- coordonarea dezvoltării turismului cu dezvoltarea economică generală, în vederea
reconversiei forţei de muncă disponibilizate din sectorul secundar spre sectorul terţiar.
- modernizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţie pentru a asigura o accesibilitate ridicată la
principalele puncte de interes turistic, obiectiv prioritar care trebuie să preceadă celelalte
investiţii din domeniul turismului.
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Resursele turistice, prezente în ponderi diferite în cele 7 zone identificate în prima parte a
proiectului, fac obiectul propunerilor de punere în valoare prin politici diferite de dezvoltare a
activităţii turistice în conformitate cu specificul fiecărei zone, respectiv:
- consolidarea, modernizarea şi diversificarea infrastructurii turistice, în mod deosebit a
structurilor de agrement şi sporturi de iarnă, în zona Valea Prahovei;
- punerea în valoare la nivelul potenţialului existent a resurselor turistice situate în zonele
Valea Doftanei şi Valea Teleajenului, prin dezvoltarea unei infrastructuri specifice
turismului montan şi pentru sporturi de iarnă, în vederea descongestionării zonei turistice
valea Prahovei;
- promovarea unor forme alternative de turism (rural, cultural, uval) în zonele Drajna –
Ceraşu – Starchiojd şi valea Cricovului Sărat, atât prin dezvoltarea infrastructurii turistice
specifice acestor forme cât şi prin dezvoltarea infrastructurii teritoriului şi echiparea tehnică
a localităţilor rurale;
- dezvoltarea turismului balnear în zona Slănic prin reabilitarea bazei materiale specifice.
Studiul propune dezvoltarea ca principale centre de coordonare turistică a unui număr de 5
localităţi, după cum urmează:
- municipiul Ploieşti pentru zona Ploieşti – Balta Doamnei, dar şi pentru întregul judeţ;
- municipiul Câmpina pentru zona Valea Doftanei;
- oraşul Sinaia pentru zona Valea Prahovei;
- oraşul Vălenii de Munte pentru zonele Valea Teleajenului, Drajna – Ceraşu –Starchiojd şi
zona Slănic;
- oraşul Urlaţi pentru zona Valea Cricovului.
Pentru toate aceste localităţi se vor lua măsuri prioritare de modernizare şi extindere a bazei
turistice (în funcţie de nivelul actual de dezvoltare al fiecăreia), precum şi de diversificare a serviciilor.
Din analiza elementelor potenţialului turistic al judeţului rezultă existenţa condiţiilor
favorabile dezvoltării următoarelor forme de turism:
a) Turismul montan
Arealul nordic al judeţului reprezintă o zonă montană semnificativă atât în privinţa suprafeţei
cât şi a cadrului natural deosebit care include Munţii Bucegi, Munţii Baiului şi Munţii Ciucaş, zonă
care oferă condiţii pentru drumeţii montane pe trasee variate şi pentru practicarea sporturilor de iarnă.
Domeniul schiabil apreciabil se poate extinde în perspectivă prin amenajări şi dotări
corespunzătoare, respectiv pârtii de schi alpin, de fond, de plimbare şi de săniuş şi instalaţii de
transport pe cablu spre a uşura accesibilitatea la acestea.
Dezvoltarea ofertei pentru sporturi de iarnă reprezintă o necesitate pentru judeţul Prahova şi
va urmări:
- aducerea ofertei pentru sporturi de iarnă la standarde internaţionale prin amenajarea unor
dotări tehnice performante şi diversificate, care vor spori competitivitatea staţiunilor Sinaia,
Buşteni şi Azuga;
- extinderea dotărilor pentru sporturi de iarnă în zonele cu potenţial de pe Valea Doftanei şi
Valea Teleajenului (Munţii Ciucaş),
- satisfacerea cererii turistice pentru sporturi de iarnă la sfârşit de săptămână, având în vedere
apropierea de centre urbane şi arii cu tradiţie în practicarea schiului.
Zonele cu localităţi pentru care se propun amenajări pentru dezvoltarea sporturilor de iarnă
sunt:
- staţiunea Sinaia – se propune extinderea domeniului schiabil din Munţii Bucegi prin
amenajarea unor pârtii de schi cu lungimi şi grade de dificultate diferite în ariile: Furnica,
Vârful cu Dor, Valea Dorului, Valea Zgârburei, Păduchiosu. Corelat cu domeniul schiabil se
propune modernizarea şi dezvoltarea instalaţiilor de transport pe cablu: teleschiuri şi două
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telegondole care să înlocuiască actualele telecabine depăşite tehnic. De asemenea se va
realiza refacerea pârtiei de bob şi sanie.
- staţiunea Buşteni – dispune de un vast domeniu schiabil a cărui extindere este propusă prin
realizarea unor pârtii de schi în ariile Valea Albă – Kalinderu, Babele, Poiana Izvoare,
Poiana Cerbului, Pichetu Roşu. Se propun sisteme de transport pe cablu (telegondolă,
teleschi şi baby schi) precum şi instalaţii de zăpadă artificială şi utilaje pentru întreţinerea
pârtiilor;
- staţiunea Azuga – în care s-au amenajat recent pârtii de schi competitive dispune de un
domeniu schiabil care permite dezvoltarea acestora în continuare, problema acestei staţiuni
fiind în principal corelarea structurilor de cazare cu oferta pentru sporturi de iarnă;
- staţiunea Cheia – beneficiază de un domeniu schiabil important atât în incinta staţiunii cât şi
în arealul Muntelui Roşu. Se propune amenajarea a şase pârtii de schi (schi fond, schi
plimbare şi schi alpin) în arealele Plaiul Bobu Roşu – Muntele Roşu, Sana Chiruşca –
cabana Muntele Roşu, Cheia. Totodată se propune realizarea unei telegondole între staţiunea
Cheia şi Muntele Roşu, precum şi 2-3 teleschiuri;
- Valea Doftanei – deţine un domeniu schiabil amenajabil în arealul localităţii Trăisteni, unde
se prevede realizarea a 1-2 pârtii de coborâre, 2-3 pârtii de plimbare şi teleschiuri. În
apropierea lacului Paltinu se propun de asemenea pârtii de schi atât pentru turiştii din
localităţile Teşila şi Trăisteni cât şi pentru cei din complexul de agrement propus a se realiza
în zona lacului.
Pentru dezvoltarea turismului montan se prevăd întreţinerea şi modernizarea traseelor turistice
incluse în turismul de drumeţii montane şi marcarea corespunzătoare a traseelor din Munţii Baiului şi
Masivul Ciucaş, care până în prezent nu corespund normelor de siguranţă. Se propune studierea
posibilităţii de realizare a unor circuite montane care să lege zonele turistice din nordul judeţului.
Totodată este necesară reabilitarea şi modernizarea bazei de cazare specifice: cabane, adăposturi
montane.
De asemenea se prevede coordonarea şi organizarea turismului legat de alpinism şi
speoturismului cu oferta turistică din zonele vestice limitrofe judeţului (formele carstice din Valea
Ialomiţei, abrupturile braşovene şi brănene), având în vedere că staţiunile de pe Valea Prahovei sunt
puncte de plecare spre aceste zone de interes turistic.
b) Turismul de odihnă şi recreere
Judeţul Prahova are multiple posibilităţi de dezvoltare a acestui tip de turism, datorită unor
zone care, alături de un cadru natural pitoresc oferă un microclimat reconfortant şi posibilităţi de
practicare a unor activităţi recreative de-a lungul întregului an.
Se poate practica sub mai multe forme:
• turismul de sejur şi agrement – se propune a se dezvolta atât în arealul montan (staţiunile
Sinaia, Buşteni, Azuga, Cheia şi complexul Muntele Roşu, cabanele din Munţii Bucegi şi Baiului), cât
şi în zona colinară (Breaza, Câmpina, Vălenii de Munte). Pentru a consolida şi dezvolta această ofertă
se prevăd modernizarea şi extinderea structurilor de cazare şi alimentaţie existente, precum şi
diversificarea structurilor de agrement.
Se propune realizarea unor complexe de agrement în zonele cu potenţial din arealul montan,
lângă lacurile de acumulare Paltinu şi Măneciu şi în zonele de câmpie din vecinătatea aglomeraţiilor
urbane: complexul de agrement Bucov pentru municipiul Ploieşti (pentru care se prevăd ştrand,
grădină zoologică, parc dendrologic, terenuri de sport, pe lângă spaţiile de cazare specifice), zona de
agrement Păuleşti, lunca râului Prahova etc.
Agrementul şi divertismentul fiind o componentă de bază a ofertei turistice se va urmări
realizarea unor dotări care să satisfacă cererea atât în sezonul de iarnă cât şi în cel de vară, având în
vedere profilul ambivalent al staţiunilor turistice. Sunt necesare terenuri de sport, cluburi cu săli de
audiţie, discoteci, săli de jocuri, bowling, săli de sport multifuncţionale, fitness etc.
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• turismul de sfârşit de săptămână – se propune a se dezvolta în zonele preorăşeneşti din
apropierea municipiului Ploieşti (complexele propuse la Bucov şi Păuleşti) care beneficiază de un
cadru natural deosebit, păduri şi lacuri, precum şi în lunca Prahovei. Principalele dotări necesare sunt
baza de cazare specifică (minihotel, camping) şi structuri de agrement.
• turismul balnear – are condiţii de dezvoltare în staţiunea balneară Slănic cu microclimat
salin şi ape minerale cloruro-sodice. Se prevede refacerea bazei de tratament specifice, modernizarea şi
extinderea bazei de cazare, diversificarea structurilor de agrement, amenajarea şi asigurarea accesului
în salină.
Se propune dezvoltarea unor staţiuni balneare locale pentru valorificarea resurselor balneare
existente: Telega cu lacuri sărate şi Ţintea cu ape minerale. Pentru aceste localităţi se prevăd refacerea
bazei materiale specifice aflată în stare de degradare şi dezvoltarea spaţiilor de cazare (hotel, vile).
Având în vedere distanţele relativ reduse dintre aceste staţiuni şi obiectivele culturale din
zonă se propune diversificarea ofertei turistice prin organizarea unor programe de vizitare a acestora.
• turismul rural – a început să se dezvolte în ultimii ani în localităţi rurale din zona montană
şi submontană (Albeşti, Ştefeşti, Ceraşu, Cornu), care beneficiază de un cadru natural pitoresc şi
nepoluat, deţin valori etnografice deosebite, păstrează o structură tradiţională. Se propun pentru acest
tip de turism localităţile: Cornu, Talea şi Proviţa de Jos (zona Valea Doftanei), Măneciu şi Izvoarele
(zona Valea Teleajenului), Aluniş şi Ştefeşti (zona Slănic), Ceraşu şi Starchiojd (zona Starchiojd),
Apostolache şi Albeşti Paleologu (zona Valea Cricovului Sărat).
Se propune ca pentru localităţile evaluate ca având disponibilitate pentru agroturism să se
asigure cu prioritate modernizarea drumurilor de acces, alimentarea cu apă în sistem centralizat,
canalizare, telecomunicaţii, eventual transport în comun (atunci când există deficienţe în echiparea
edilitară). De asemenea este necesară identificarea sau realizarea unor gospodării individuale, posibile
viitoare pensiuni turistice, precum şi clasarea acestora. Se propune, totodată, iniţierea unor activităţi de
prelucrare şi comercializare a produselor agrozootehnice locale în vederea stimulării interesului
turistic.
Pentru diversificarea programelor turistice posibile în aceste localităţi se propune crearea
condiţiilor pentru ciclism şi călărie (în funcţie de posibilităţile locale) în sezonul cald, iar în sezonul
rece săniuş şi schi. Sunt necesare centre de închiriere pentru biciclete, schiuri, sănii, cai echipaţi pentru
călărie.
c) Turismul de circulaţie
Varietatea şi frumuseţea obiectivelor turistice şi a cadrului natural, existenţa unor trasee
importante de legătură pe direcţiile nord – sud dinspre Bucureşti spre Transilvania şi est- vest din
Dâmboviţa spre Buzău, apropierea de capitala ţării, precum şi viitoarele trasee modernizate de
transport: autostrada Bucureşti – Braşov şi drumul expres Ploieşti - Buzău, asigură condiţiile necesare
practicării turismului de circulaţie sub mai multe forme:
• turismul de tranzit – se poate desfăşura pe traseul actualului drum european E 60 (Bucureşti
– Ploieşti - Braşov), care corespunde în mare cu viitoarea autostradă Bucureşti – Braşov, pe DN 1A
(Ploieşti – Vălenii de Munte - Cheia), DN 1B (Ploieşti – Buzău – viitorul drum expres), DN 1D
(Ploieşti - Urziceni), DN 72 (Ploieşti - Târgovişte). Principalele localităţi situate pe aceste trasee de
tranzit sunt: Ploieşti, Câmpina, Sinaia, Vălenii de munte, Mizil, pentru care se propun structuri
turistice specifice (cazare şi alimentaţie) în cazul în care localitatea nu dispune de acestea. De
asemenea, pe traseele de transport se vor realiza puncte cu servicii turistice la standarde internaţionale:
spaţii comerciale şi de alimentaţie cu profil rapid, parcaje, service pentru vehicole etc.
• turismul intinerant cu valenţe culturale – este determinat de valoarea obiectivelor turistice
de interes cultural, de densitatea acestora în teritoriu şi de posibilităţile de acces pe căile rutiere
existente.
Obiectivele culturale din judeţ sunt dispersate pe aproape întreg teritoriul, dar putem
semnala zonele cu concentrare mai mare a acestora: Ploieşti, Valea Prahovei, Valea Teleajenului şi
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arealul montan nord – estic Starchiojd – Drajna – Ceraşu, precum şi câteva localităţi din zona sudică:
Filipeştii de Târg, Târgşoru Vechi.
Se propune includerea acestor localităţi în trasee şi circuite turistice care să permită
cunoaşterea monumentelor istorice, a siturilor arheologice şi a valorilor etnografice din zonă şi să pună
în valoare peisajul cultural prahovean specific fiecărei zone, în desfăşurare de la nord la sud (zona de
dealuri înalte şi munte cu aşezări săteşti care au păstrat matricea originară, zona de dealuri cu podgorii,
livezi şi cu mănăstiri, zona oraşelor situată la poalele dealurilor, zona de câmpie cu conace şi mari
moşii boiereşti şi reşedinţe domneşti, zona de munte a cursului superior al văii Prahovei cu proprietăţi
boiereşti, mănăstireşti, domneşti şi orăşeneşti cu arhitectură regionalistă - balneară).
Se prezintă în continuare propunerile de trasee şi circuite culturale conform studiului realizat
de Institutul Naţional al Monumentelor Istorice şi a strategiei de dezvoltare socio – economică a
judeţului:
- “drumul conacelor familiei cantacuzine”: Ploieşti – Băicoi – Călineşti (Măgureni –
Filipeştii de Pădure) – Filipeştii de Târg (Mărginenii de Jos) – Măneşti – Cocorăştii Colţ –
Ploieşti;
- Ploieşti – Târgşoru Vechi – Ghighiu – Puchenii Mari – Balta Doamnei – Gherghiţa –
Drăgăneşti – Albeşti Paleologu – Ploieşti;
- “drumul voievozilor”, care se suprapune parţial cu cele două trasee anterioare, străbate pe
direcţia vest – est zona de câmpie a judeţului: Filipeştii de Târg – Măneşti – Târgşoru
Vechi – Brazii de Sus – Tinosu – Gorgota – Balta Doamnei – Gherghiţa – Drăgăneşti;
- valea Prahovei: Bucureşti – Ploieşti – Băneşti – Câmpina – Sinaia – Buşteni – Azuga;
- valea Doftanei: Ploieşti – Câmpina – Brebu Mănăstirei – lacul Paltinu – Teşila – Trăisteni
– Pasul Predeluş;
- valea Teleajenului: Ploieşti – Vălenii de Munte – Cheia;
- “drumul sării”: Gura Vitioarei – Slănic – Vălenii de Munte;
- “prin dealurile şi depresiunile subcarpatice”: Vălenii de Munte – Ceraşu – Slon – Drajna
de Sus – Starchiojd;
- “circuitul Bucovelului”: Ploieşti – Bucov – Albeşti Paleologu – Urlaţi – Apostolache –
Sângeru – Măgurele – Ploieşti;
- Ploieşti – Albeşti Paleologu – Cioranii de Jos.
Promovarea acestor trasee culturale se propune a se realiza în coordonare cu modernizarea
reţelei de căi de comunicaţie, inclusiv a drumurilor locale, pentru a îmbunătăţi circulaţia turistică şi a
facilita accesul la obiectivele turistice.
• turismul uval, favorizat de existenţa unor renumite podgorii situate în zona deluroasă de la
limita nordică a câmpiei, se propune a se dezvolta prin reconstituirea vechiului “Drum al vinului” pe
un traseu vechi de secole care lega centrele viti-vinicole din România cu ţările occidentale ale Europei.
Acest traseu străbate judeţul pe direcţia est – vest incluzând localităţile Lapoş, Jugureni, Tohani, Gura
Vadului, Ceptura de Jos, Urlaţi, Valea Călugărească, şi se continuă spre centrul judeţului prin Blejoi,
apoi Lipăneşti, Băicoi, Floreşti şi Filipeştii de Pădure.
Pentru principalele localităţi viticole se propune organizarea unor centre de degustare a
vinurilor, spaţii de comercializare a acestora, de alimentaţie publică cu mâcăruri tradiţionale, precum şi
spaţii de cazare specifice turismului de circulaţie (han turistic, motel).
Acest program turistic face parte dintr-un program guvernamental la nivel naţional, numit
“România – ţara vinurilor” care are ca scop atragerea unui număr sporit de turişti din ţară şi străinătate.
În cadrul strategiei de dezvoltare a judeţului se propune, de asemenea, ca traseu turistic
“drumul fructelor” care, într-un mod similar cu “drumul vinului”, urmăreşte punerea în valoare a zonei
subcarpatice acoperite cu livezi. Traseul străbate teritoriul pe direcţia vest – est şi leagă între ele zonele
turistice din nordul judeţului. Principalele localităţi incluse sunt: Adunaţi, Breaza, Şotrile, Brebu,
Aluniş, Ştefeşti, Slănic, Vălenii de Munte, Drajna, Poseştii Pământeni.
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d) Turismul de vânătoare şi pescuit sportiv
Aceste forme de turism facilitează o legătură nemijlocită a turiştilor cu natura, satisfăcând fie
dorinţa unor persoane de a se recrea în aer liber într-un mod inedit, fie pasiunea pentru acest gen de
activitate. Bogatul fond cinegetic prezent în zona montană a judeţului, precum şi cursurile de apă cu
lacurile de agrement oferă condiţii favorabile de practicare a acestui tip de turism.
Amenajarea zonelor cu potenţial cinegetic şi piscicol constituie una din direcţiile prioritare de
dezvoltare a turismului la nivel regional. Se propune, în acest scop, înfiinţarea / modernizarea unor
baze de cazare de dimensiuni mici (cabane silvice), precum şi crearea unei reţele de asistenţă tehnică
individualizate pentru turismul de vânătoare şi pescuit.
Acest tip de turism trebuie să se desfăşoare sub un control strict care să garanteze conservarea
fondului cinegetic şi piscicol.
e) Turismul de reuniuni, congrese, afaceri
Acestei forme de turism i-a revenit în ultimii ani o pondere în creştere, fiind ocazionată de
desfăşurarea unor manifestări ştiinţifice, politice sau de afaceri. Zona cea mai solicitată în acest sens
este Valea Prahovei datorită atât frumuseţii peisajului montan, cât şi accesibilităţii şi apropierii de
capitală.
Se propune promovarea în continuare a acestui tip de turism în staţiunile Sinaia şi Buşteni în
care se vor asigura baza turistică la standarde internaţionale, dotările specifice (echipamente de
sonorizare şi traducere, săli modulare în funcţie de numărul participanţilor etc.). De asemenea se vor
formula programe de consultanţă în domeniul turismului de afaceri.
Pentru diversificarea şi dezvoltarea ofertei turistice specifice fiecărei zone se propune
modernizarea, reamenajarea şi extinderea structurilor de cazare, de tratament şi a dotărilor de agrement
în localităţile de interes turistic, conform tabelului alăturat:
Sintetic acţiunile necesare pentru dezvoltarea turismului în judeţul Prahova urmăresc punerea
în valoare a potenţialului existent prin:
-

dezvoltarea echilibrată a turismului montan şi pentru sporturi de iarnă în staţiunile
montane de interes naţional şi local prin promovarea zonelor cu potenţial insuficient
valorificat până în prezent;

-

dezvoltarea în continuare a turismului de odihnă şi recreere, acţionându-se în direcţia
diversificării ofertei pentru agrement;

-

promovarea turismului rural în sistem organizat în arealul submontan din zonele cu
activitate turistică redusă;

-

organizarea unor trasee tematice care pun în valoare resursele naturale sau culturale ale
judeţului (drumul vinului, drumul fructelor, drumul voievozilor);

-

dezvoltarea turismului de circulaţie pe traseele existente şi modernizate, atât cel de tranzit
favorizat de viitoarea autostradă Bucureşti – Braşov, cât şi cel intinerant cu valenţe
culturale care să pună în valoare obiectivele de interes cultural şi peisajul prahovean;

-

relansarea turismului balnear prin reabilitarea şi extinderea dotării specifice în staţiunea
Slănic şi dezvoltarea unor microstaţiuni locale;

-

dezvoltarea turismului de reuniuni şi afaceri, cu precădere în staţiunile montane;

-

modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale şi a dotărilor turistice la standarde
corespunzătoare;

-

reabilitarea infrastructurii tehnice a teritoriului şi localităţilor în zonele cu potenţial
turistic;

-

susţinerea iniţiativei private în crearea şi extinderea de unităţi tehnice;
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-

stimularea cooperării interjudeţene în domeniul turismului prin elaborarea unor programe
comune, în special cu judeţele Braşov şi Dâmboviţa.

Programul de valorificare a resurselor turistice şi de dezvoltare a activităţilor turistice prevede
mai multe etape: etapa I (scurtă şi medie 2-5 ani) şi etapa a II-a (medie şi perspectivă 5-10 ani).
Etapa I propune:
-

consolidarea, diversificarea calitativă a ofertei turistice actuale prin modernizarea şi
dezvoltarea bazei de cazare din centrele de coordonare turistică (Ploieşti, Câmpina, Sinaia,
Vălenii de Munte), din staţiunile montane (Azuga, Cheia), din complexele turistice de
agrement (Paltinu, Măneciu, Bucov, Păuleşti), din localităţile propuse pentru agroturism şi
turism uval, precum şi din alte puncte de interes turistic, conform tabelului anterior; se va
acorda prioritate diversificării dotărilor de agrement şi ridicării calităţii serviciilor
turistice;

-

modernizarea căilor de comunicaţie existente, atât a traseelor de tranzit, cât şi a
drumurilor locale de acces la obiectivele turistice;

-

dezvoltarea infrastructurii edilitare în localităţile propuse pentru turismul rural şi uval.

Etapa a II-a propune:
-

extinderea în continuare a bazei de cazare şi a dotărilor turistice în localităţile urbane
aflate pe traseele de tranzit, în staţiunile montane şi balneoclimaterice, şi în zonele de
agrement;

-

continuarea programelor de formare a unei reţele de turism rural;

-

corelarea dezvoltării activităţilor turistice cu capacitatea de suport a zonelor cu potenţial
turistic.

Propunerile sunt incluse în programul de măsuri ce va sta la baza orientării investiţiilor din
domeniul turismului, care vor contribui la dezvoltarea economică şi socială a teritoriului (revitalizarea
unor localităţi şi zone rurale, orientarea forţei de muncă spre sectorul terţiar etc).
Capacităţi de cazare ale unităţilor turistice din judeţul Prahova

Nr.
crt.

Localitate
(amplasare geografică)

0
1.

1

Număr locuri de cazare
Propus

Observaţii

Etapa I

Propus
Etapa a II-a

Ploieşti

2
752

3
-

4
100

5
Hotel + modernizări

2.

Câmpina

345

-

100

Hotel + modernizări

3.

Azuga

72

500

500

Hotel + pensiuni + vile

4.

Băicoi

36

-

50

Motel

5.

Boldeşti-Scăeni

36

-

50

Motel

6.

Breaza

168

50

100

Motel + pensiuni

7.

Buşteni

2.072

-

200

Vile + pensiuni + modernizări

8.

Comarnic

87

50

50

Hotel + vile

9.

Sinaia

3.453

-

200

Vile + pensiuni + modernizări

10.

Slănic

495

100

100

Hotel balnear + modernizări

11.

Vălenii de Munte

100

200

200

Hotel + motel + pensiuni

12.

Albeşti – Paleologu

10

30

30

Pensiuni agroturistice

Existent
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0
13.

1
Aluniş

2
10

3
30

4
30

14.

Bărcăneşti

64

-

-

15.

Băneşti

12

-

-

16.

Cornu

109

100

50

Pensiuni + vile

17.

Izvoarele

225

50

50

Pensiuni agroturistice +
modernizări

18.

Măneciu (Cheia)

640

200

500

Hotel

19.

Ceraşu

8

50

50

Pensiuni agroturistice

20.

Păuleşti

100

100

50

Complex turistic +
modernizări

21.

Ştefeşti

341

50

50

Pensiuni agroturistice +
modernizări

22.

Telega

280

100

100

Hotel cu bază de tratament,
vile

23.

Valea Călugărească

24

50

50

Han turistic + pensiuni
agroturistice

24.

Valea Doftanei

40

150

150

Pensiuni + hotel sport

25.

Telea

-

30

30

Pensiuni agroturistice

26.

Proviţa de Jos

-

30

30

Pensiuni agroturistice

27.

Şotrile

-

-

50

Pensiuni agroturistice

28.

Brebu

-

30

50

Pensiuni agroturistice

29.

Starchiojd

-

50

50

Pensiuni agroturistice

30.

Apostolache

-

50

50

Pensiuni agroturistice

31.

Sângeru

-

30

30

Pensiuni agroturistice

32.

Băicoi – Ţintea

-

50

50

Vile + bază de tratament

33.

Paltinu (com. Valea
Doftanei)

-

200

200

Hotel + complex de agrement

34.

Bucov

-

50

100

Hotel + camping + complex
de agrement

35.

Urlaţi

-

50

100

Hotel + han turistic

36.

Măneciu (lac
acumulare)

-

200

200

Hotel + complex de agrement

37.

Mizil

-

40

-

9.479

2.620

3.700

TOTAL

5
Pensiuni agroturistice

Motel
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3.5. CONSIDERAŢII PRIVIND IMPACTUL AUTOSTRĂZII ASUPRA STRUCTURILOR
ECONOMICO-SOCIALE

Realizarea autostrăzii Bucureşti – Ploieşti – Cristian – Braşov are şi un impact asupra
teritoriului său imediat prin efectele economico-sociale generate de rolul şi funcţiile ei în sistemul de
circulaţie şi transport naţional şi european. Două categorii mai importante de structuri de activităţi pot
fi avute în vedere în legătură cu impactul autostrăzii în economia teritoriului:
-

structuri specifice etapei de construcţie, mobile şi cu durată de funcţionare limitată;

-

structuri generate de exploatarea autostrăzii.

În etapa de realizare a autostrăzii, structurile sunt legate în principal de activitatea de
construcţii, asigurarea materialelor de construcţie primare şi prelucrate, şi presupun:
-

atragerea unui număr important de forţă de muncă, în mare parte asigurat pe plan local, cu
prioritate din cele aproape 30 localităţi pe lângă care trece traseul autostrăzii şi alte
localităţi limitrofe;

-

identificarea şi activarea unor surse de asigurare a materialelor de construcţie cât mai
apropiate de şantierele de execuţie dintre care se detaşează pietrişul şi nisipul din zona
traversată de râul Prahova pe teritoriul judeţului Prahova precum şi din alte zone ale
judeţului situate pe Valea Teleajenului (Vălenii de Munte);

-

dezvoltarea unor capacităţi de producţie a unor materiale de construcţie pentru realizarea
de prefabricate pentru poduri, panouri de protecţie fonică, tuburi pentru lucrări
hidrotehnice sau hidroameliorative etc.

În etapa de exploatare a autostrăzii principalul efect îl constituie creşterea circulaţiei în
condiţii de siguranţă ridicată şi scurtarea duratei de parcurs a unei distanţe de 174 km de-a lungul
căreia sunt situate principale aglomeraţii urbane, centre cu activităţi economico-sociale dezvoltate şi
zone de mare atractivitate datorită funcţiei lor turistice cu un grad superior de amenajare şi dotare.
Importante vor fi şi structurile generate de:
-

dezvoltarea unor activităţi legate direct de exploatarea autostrăzii şi amplasate la marginea
(imediata vecinătate) a acesteia, de o parte şi alta cum ar fi de exemplu:
•

parcări de scurtă durată care cuprind ca dotări: spaţii de odihnă, spaţii de protecţie,
parcări auto, WC public. Acestea sunt amplasate la km 11 + 500, 28 + 400, 42 +
550, 50 + 400 şi 67 + 000 (Ploieşti – Streşnic), 78 + 000, 101 + 800 (Podu Vadului),
134 + 300 (Poiana Ţapului), 150 + 230;

•

spaţii de servicii tip S1: staţie alimentare cu carburanţi, snack bar, WC public,
parcaje auto, spaţii de protecţie şi amenajări peisagistice, spaţii de odihnă şi spaţii
comerciale. Sunt amplasate la km 35 + 000, 56 + 000 (Bărcăneşti), 115 + 400
dreapta şi 117 + 750 stânga (Comarnic);

•

spaţii servicii tip S3: clădire socială cu spaţii comerciale, staţie alimentare cu
carburanţi şi spaţiu comercial, auto-service (8 posturi), motel (20 locuri +
restaurant), parcaje auto, spaţii de protecţie şi amenajări peisagistice. Aceste spaţii
urmează a fi amplasate la km 87 + 600 (Floreşti, cu atenţionarea să nu fie în zona de
poluare a fabricii de cauciuc) şi 161 + 500;
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•

puncte de sprijin şi întreţinere: clădire operaţională, magazie materiale
antiderapante, depozit materiale şi intervenţii, staţie alimentare cu combustibil,
parcaje pentru utilaje de intervenţie. Punctele respective sunt amplasate la km 59 +
100 dreapta, 93 + 000 (Băneşti) şi 132 + 300 (Buşteni);

•

alte servicii sunt legate de întreţinerea semnalizării, a marcajelor şi a sitemului de
telecomunicaţii;

-

dezvoltarea unor activităţi economice în vecinătatea nodurilor rutiere situate în apropierea
unor centre urbane importante sau aglomeraţii urbane, având ca profil comerţul,
depozitarea, târguri şi expoziţii, mica producţie. Avem în vedere nodurile rutiere de la
Ploieşti (km 65 + 000, 70 + 000), Sinaia (km 126 + 000), Buşteni
(km 131 + 000);

-

dezvoltarea unor structuri productive, de comerţ şi depozitare în principalele centre situate
în imediata vecinătate a autostrăzii (10 – 20 km) şi care beneficiază de acces direct la
nodurile rutiere. Caracterizate printr-un trafic şi volum de transport mai redus, specific
pentru mijloacele de transport rutier, aceste structuri sunt generate de cooperări între
agenţii economici (realizarea unor produse de mic sau mediu volum, aprovizionarea
depozitelor şi unităţilor comerciale, service auto etc.). Din judeţul Prahova aceste structuri
se pot dezvolta în Băicoi, Breaza, Comarnic, Câmpina, Filipeştii de Pădure, Ploieşti,
Berceni, Bărcăneşti etc.

Deoarece nodurile rutiere se caracterizează printr-o atractivitate sporită, pentru dezvoltarea
unor structuri economice este necesar ca folosirea şi ocuparea spaţiului să fie reglementată în cadrul
unor studii de urbanism care să preîntâmpine scoaterea din circuitul agricol a unor suprafeţe mari de
teren şi ocuparea haotică a acestora.
Se apreciază că efectele economico-sociale urmează să se materializeze într-o perioadă de
largă perspectivă, construcţia şi exploatarea autostrăzii desfăşurându-se pe etape după cum urmează:
Bucureşti – Ploieşti 2003 – 2007; Comarnic – Predeal (1 cale) 2007 – 2012; Predeal – Cristian (1 cale)
2012 – 2014; restul autostrăzii după 2025.

4. POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
4.1. EVOLUŢIA POPULAŢIEI ÎN PERSPECTIVĂ

Opţiunile privind strategia evoluţiei populaţiei, resurselor de muncă şi a populaţiei ocupate au
în vedere:
- stoparea declinului demografic şi a procesului de degradare a structurilor demografice;
- modernizarea structurilor demo-economice şi dezvoltarea pieţei muncii în vederea
realizării treptate a unei structuri ocupaţionale apropiată de cea existentă în ţările cu
economie de piaţă dezvoltată.
Premisele care au stat la baza implementării opţiunilor strategiei sunt:
- sporul natural prin valorile sale negative va determina într-o primă etapă o scădere a
numărului de locuitori, urmând ca în perspectivă prin îmbunătăţirea valorilor lui să
conducă la o uşoară tendinţă de creştere a numărului de locuitori;
- menţinerea echilibrului demografic între diferitele categorii de localităţi, necesităţile de
forţe de muncă din principalele centre economice asigurându-se din resursele acestora sau
în localităţile situate în teritoriul lor înconjurător prin deplasări pentru muncă şi nu pe baza
migraţiei populaţie;
- creşterea ponderii populaţiei urbane cu precădere pe seama dezvoltării oraşelor mici;
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-

-

îmbunătăţirea structurii populaţiei ocupate prin creşterea numărului şi ponderii forţei de
muncă din sectorul terţiar spre care se vor îndrepta resursele de muncă disponibilizate prin
restructurarea sectoarelor primar şi secundar;
creşterea ratei de ocupare a populaţiei, judeţul prin restructurarea industriei înregistrând
faţă de 1992 o scădere a acestui indicator cu peste 10 procente;
înscrierea ratei şomajului în limite apropiate de normal respective 7 – 8 % în perspectivă.

4.1.1. Evoluţia populaţiei
Deoarece circumstanţele economice şi sociale în care va evolua populaţia în viitor sunt greu
de precizat, evoluţia viitoare a populaţiei judeţului se poate estima anticipând unele posibile tendinţe
ale factorilor de influenţă: nivelul fertilităţii, rata mortalităţii şi sporul migratoriu.
De aceea, perspectivele de evoluţie a populaţiei judeţului Prahova, se vor baza în principal pe
reabilitarea factorilor de creştere naturală a populaţiei şi de dezvoltare a activiăţilor economice.
Pentru aprecierea evoluţiei probabile a populaţiei judeţului Prahova se pot lua în considerare 3
variante de prognoză:
- Varianta I are la bază ipoteza menţinerii tendinţelor de evoluţie din ultimii 10 ani. În această
ipoteză populaţia totală a judeţului ar continua să se diminueze mult mai mult în mediul urban decât în
cel rural; aceasta ar fi o perspectivă pesimistă asupra evoluţiei populaţiei;
1992

2002

2007

2012

Nr. pers.

%

Nr. pers.

%

Nr. pers.

%

Nr. pers.

%

Total, din care:

874.349

100,0

829.224

100,0

807.786

100,0

787.061

100,0

Urban

455.262

52,1

420.005

50,7

403.414

49,9

387.478

49,2

Rural

419.087

47,9

409.219

49,3

404.372

50,1

399.583

50,8

- Varianta a II-a are la bază dinamica sporului natural din 1996 până în 2000 şi pune în
evidenţă continuarea tendinţei de scădere a numărului de locuitori.
1992

2002

2007

2012

Nr. pers.

%

Nr. pers.

%

Nr. pers.

%

Nr. pers.

%

Total, din care:

874.349

100,0

829.224

100,0

818.764

100,0

808.439

100,0

Urban

455.262

52,1

420.005

50,7

415.577

50,8

411.195

50,9

Rural

419.087

47,9

409.219

49,3

403.187

49,2

397.244

49.1

- Varianta a III-a se fundamentează pe opţiunile de dezvoltare economică şi urmăreşte
stoparea declinului demografic prin încetinirea ritmului de scădere a populaţiei în etapa imediată şi
instalarea unei tendinţe de creştere uşoară în perspectivă. Se conturează într-o variantă mai optimistă
de evoluţie a populaţiei.
1992

2002

2007

2012

Nr. pers.

%

Nr. pers.

%

Nr. pers.

%

Nr. pers.

%

Total, din care:

874.349

100,0

829.224

100,0

819.000

100,0

820.000

100,0

Urban

455.262

52,1

420.005

50,7

414.600

50,6

423.500

51,6

Rural

419.087

47,9

409.219

49,3

404.400

49,4

397.500

48,4

Comparativ cu datele de la recensământul populaţiei din 2002 se apreciază că populaţia va
scădea cu aproximativ 10.200 locuitori până în anul 2007 (98,8 %) şi cu circa 9.200 locuitori (98,9 %)
până în 2012. Creşterea sensibilă a numărului de locuitori în etapa 2007 – 2012 se va realiza pe seama
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“atractivităţii” structurilor demo-economice ale judeţului Prahova, sperând că va rămâne o zonă
economică importantă cum a fost şi până în 1990.
În ceea ce priveşte evoluţia populaţiei pe medii se estimează o îmbunătăţire a ponderii
populaţiei urbane în totalul populaţiei, datorită superiorităţii numerice a populaţiei tinere care poate
înregistra un spor natural pozitiv, care să asigure creşterea populaţiei în majoritatea oraşelor.
Pentru anul 2012 se pot da unele exemple estimative, astfel în zona oraşelor: Ploieşti
populaţia va fi de 236 mii persoane faţă de 232,4 mii persoane în prezent; Câmpina – 40,0 mii
persoane faţă de 38,7; pentru Mizil se estimează o creştere de 500 persoane, celelalte având însă o
creştere nesemnificativă sau o uşoară scădere.
În mediul rural se estimează o continuă scădere a numărului populaţiei datorată în principal
scăderii natalităţii şi a unei relative îmbătrâniri a populaţiei. Se ia în calcul şi o uşoară migrare a
populaţiei tinere spre oraşele din apropiere.
În câteva comune, mai importante din punct de vedere economic, considerate centre de
dezvoltare, se prezintă o creştere a populaţiei pentru 2012: Bucov cu 101,5 %, Cornu cu
102,8
%, Măneciu cu 107,9 % şi Valea Călugărească cu 102,4 %.
Pe municipii şi oraşe evoluţia populaţiei, în această variantă, se estimează după cum urmează:
Număr de locuitori în anii:
1
Ploieşti
Câmpina
Azuga
Băicoi
Boldeşti-Scăeni
Breaza
Buşteni
Comarnic
Mizil
Plopeni
Sinaia
Slănic
Urlaţi
Vălenii de Munte

2002
2
232.452
38.758
5.213
19.979
11.485
18.199
10.374
13.372
15.755
9.611
12.525
7.110
11.876
13.296

2007
3
230.000
38.400
5.100
19.500
11.400
17.800
10.100
13.300
15.500
9.500
12.200
7.000
11.700
13.100

2012
4
236.000
40.000
5.500
19.000
11.200
18.000
10.500
13.000
16.000
9.200
12.500
7.200
11.600
13.800

Indicele de creştere
2002 = 100
2007
2012
5
6
98,9
101,5
99,1
103,2
97,8
105,5
97,6
95,1
99,2
97,5
97,8
98,9
97,3
101,2
99,5
97,1
98,4
101,5
98,8
95,7
97,4
99,8
98,4
101,3
98,5
97,7
98,5
103,5

4.1.2. Evoluţia populaţiei ocupate
La baza estimării evoluţiei populaţiei ocupate în perspectivă au stat următoarele opţiuni:
-

Menţinerea nivelului actual al ratei de activitate a populaţiei şi o tendinţă de creştere a
ratei de ocupare în condiţiile instalării unei tendinţe de reducere a ratei şomajului ca
urmare a instalării unei evoluţii pozitive a economiei judeţului.

-

Pe medii rata de activitate şi de ocupare a populaţiei se va menţine mai ridicată în mediul
urban cu o tendinţă de creştere datorită potenţialului mai ridicat al municipiilor şi oraşelor
de absorbţie a forţei de muncă, atât din cadrul lor cât şi din localităţile rurale. Este de
menţionat faptul că populaţia ocupată a fost estimată în raport cu locul de muncă ceea ce
ne determină să apreciem că rata de ocupare a populaţiei din mediul rural poate fi mai
ridicată cu forţa de muncă ce va avea ca loc de activitate agenţii economici din municipii
şi oraşe.
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În cele ce urmează se estimează evoluţia ratelor de activitate şi ocupare a populaţiei pe total
judeţ şi medii cu menţiunea că baza de calcul are datele înregistrate în anul 2000, rezultatele
recensământului populaţiei din 2002 nefiind prelucrate în perioada de elaborare a studiului.
Număr persoane în:
2000

2007

2010

2

3

4

Populaţia totală

855.539

819.000

823.000

Populaţia activă

336.600

321.500

318.400

Populaţia ocupată

291.100

288.500

295.400

Număr şomeri

45.500

33.000

23.000

Rata de activitate %

39,3

39,3

38,7

Rata de ocupare %

34,0

35,2

36,0

Rata şomajului %

13,5

10,3

7,2

Populaţia totală

444.239

414.600

423.500

Populaţia activă

187.100

180.500

188.400

Populaţia ocupată

163.000

162.500

175.400

Număr şomeri

24.100

18.000

13.000

Rata de activitate %

42,1

43,5

44,5

Rata de ocupare %

36,7

39,2

41.4

Rata şomajului %

12,9

10,0

7,0

Populaţia totală

411.300

404.000

396.500

Populaţia ocupată

128.100

126.000

124.000

Rata de ocupare %

31,3

31,2

31,3

1
Judeţ total

Urban

Rural

Importante modificări se estimează în evoluţia structurii populaţiei pe tipuri de activitate,
restructurarea economiei fiind însoţită de realocarea forţei de muncă spre segmentele mai eficiente în
condiţiile creşterii flexibilităţii pieţei muncii. Acest obiectiv presupune:
- migraţia pe scară largă a forţei de muncă din agricultură şi industrie spre servicii, proces
cunoscut ca „desindustrializare”;
- realizarea prin piaţa muncii a mobilităţii forţei de muncă care părăseşte o întreprindere
dintr-un sector în declin care îşi găseşte lor de muncă în altă parte, de obicei dintr-un
sector de creştere.
Premise luate în considerare la estimarea evoluţiei structurii populaţiei ocupate au fost:
- orice fluctuaţie şi modificări în structura economiei, în special ajustările structurale se
reflectă în modificări pe piaţa muncii;
- s-a preliminat o structurare „dorită” a forţei de muncă, respectiv structura care este de
aşteptat să se dezvolte pe termen lung în condiţiile reformelor curente şi viitoare, aceasta
fiind considerată ca răspunzând cu aproximare unei economii de piaţă. În acest sens s-au
luat în considerare o medie a structurilor atinse în prezent de ţări dezvoltate, cu condiţii
similare ţării noastre şi teritoriului studiat din punct de vedere al resurselor potenţiale de
dezvoltare.
În cele ce urmează este prezentată evoluţia posibilă a structurii populaţiei ocupate pe total
judeţ, sectoare principale ale economiei şi tipuri de activitate:
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2000

Judeţul Prahova

2007

2012

mii pers.

%

mii pers.

%

mii pers.

%

Populaţia civilă ocupată din care:

291,1

100,0

288,5

100,0

295,4

100,0

- Sectorul primar, din care:

101,0

34,7

92,0

31,9

71,8

24,3

•

agricultură, silvicultură,
exploataţii forestiere, vânat,
piscicultură

93,3

32,1

85,0

29,5

65,5

22,2

•

industria extractivă

7,7

2,6

7,0

2,4

6,3

2,1

- Sectorul secundar, din care:

98,3

33,8

94,6

32,8

94,9

32,1

•

industria prelucrătoare,
producţia energiei electrice,
gaze, apă

81,7

28,1

76,0

26,4

73,7

24,9

•

construcţii

16,6

5,7

18,6

6,4

21,2

7,2

- Sectorul terţiar, din care:

91,8

31,5

101,9

35,3

128,7

43,6

•

comerţ, turism

29,3

10,1

34,3

11,9

43,5

14,7

•

transport, telecomunicaţii

17,5

6,0

18,6

6,4

20,2

6,8

•

activităţi financiare, bancare,
asigurare

1,8

0,6

2,5

0,9

5,0

1,7

•

servicii comunitare şi alte
ramuri

43,2

14,8

46,5

16,1

60,0

20,4

Pe medii s-a estimat evoluţia structurii populaţiei ocupate pe sectoare principale ale
economiei:
2000

2007

2012

Mediul urban
Populaţia civilă ocupată din care:

163,0

100,0

162,5

100,0

175,4

100,0

- Sectorul primar

10,9

6,7

9,2

5,7

8,4

4,8

- Sectorul secundar

78,0

47,8

74,6

45,9

72,1

41,1

- Sectorul terţiar

74,1

45,5

78,7

48,4

94,9

54,1

Populaţia civilă ocupată din care:

128,1

100,0

126,0

100,0

124,0

100,0

- Sectorul primar

90,1

70,3

82,8

65,7

63,4

51,1

- Sectorul secundar

14,7

11,5

20,0

15,9

22,8

18,4

- Sectorul terţiar

23,3

18,2

23,2

18,4

37,8

30,5

Mediul rural

Datele prezentate mai sus permit punerea în evidenţă a unor aspecte legate de măsura în care
realocarea forţei de muncă este eficientă nu numai prin structura rezultată ci şi prin numărul de
persoane ocupate în diferite sectoare. În cazul judeţului Prahova structura de echilibru pe termen lung
ar necesita un număr de persoane ocupate în agricultură de 60 – 65.000 persoane, cu aproape 30.000
mai mic faţă de anul 2000. Numărul locurilor de muncă în industria producătoare va continua să scadă,
într-un ritm mult mai redus comparativ cu cel înregistrat până în anul 2002, până la atingerea structurii
UE echivalente. Comerţul şi serviciile către comunitate par să aibă un potenţial larg, în sensul creării
de noi locuri de muncă. Aproape 17.000 locuri noi de muncă pot fi create în sectorul comercial, turism
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şi activităţi financiar-bancare şi de asigurare iar alte 17.000 locuri noi de muncă în servicii către
comunitate. În timp ce în cazul serviciilor pentru comunitate (sănătate, educaţie, administraţie) crearea
de noi locuri de muncă poate costa mult, în condiţiile dependenţei lor de starea bugetului, în sectoarele
comerciale, hoteluri şi restaurante, financiar – bancare – asigurare, lucrurile nu sunt aşa de greu de
îmbunătăţit, prin măsurile luate de guvern pentru stimularea dezvoltării lor deschizându-se facilităţi
pentru extinderea lor.
Analiza de mai sus caracterizează şi un amplu proces de terţiarizare a economiei (cca. 40.000
noi locuri de muncă), în cea mai mare parte realizându-se prin externalizarea activităţilor de servicii
din sectoarele primar şi secundar, respectiv agricultură şi industrie.
Pe municipii şi oraşe, pe principale unităţi administrativ-teritoriale rurale, evoluţia populaţiei
ocupate pe total şi sectoarele social-economice principale se estimează după cum urmează:
Municipii, oraşe
şi comune cu
peste 7.000
locuitori

Populaţia ocupată
2000
Nr. pers.

% din
populaţi
a totală

2012
Nr. pers.

În procent din total
% din
populaţi
a totală

2000
Primar

Secundar

2012
Terţiar

Primar

Secundar

Terţiar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ploieşti
Câmpina
Azuga
Băicoi
Breaza
BoldeştiScăeni
Buşteni
Comarnic
Mizil
Plopeni
Sinaia
Slănic
Urlaţi
Vălenii de
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Ariceştii
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Blejoi
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Brebu
Bucov
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Măneciu
Măneşti
Puchenii Mari
Târgşoru
Vechi
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Călugărească
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99.633
23.522
1.695
4.501
4.924
4.131

39,7
58,3
29,6
22,8
40,4
35,5

101.900
22.000
2.100
5.800
4.500
6.500

43,2
55,0
38,2
30,5
40,0
36,0

1,7
2,9
2,9
35,9
12,2
61,1

48,3
51,8
59,4
39,1
69,0
21,3

50,0
45,3
37,7
25,0
18,8
17,6

1,5
2,3
2,4
22,4
8,9
30,8

41,5
45,9
47,6
34,5
46,1
30,4

57,0
51,8
50,0
43,1
45,0
38,8

1.967
1.235
3.642
2.995
6.729
2.041
2.393
3.591

17,5
9,2
21,3
29,4
47,4
28,5
20,2
26,1

3.100
3.200
5.500
3.300
6.100
2.700
3.800
4.900

29,5
24,6
34,4
36,0
48,8
37,5
32,8
35,5

3,1
8,9
22,3
5,0
0,9
50,7
50,4
16,8

30,1
47,4
46,1
75,9
45,5
13,1
19,4
41,8

66,8
43,7
31,6
19,1
53,6
36,2
30,2
41,4

1,6
5,1
9,1
3,0
0,8
27,8
15,8
10,2

31,4
39,9
41,8
60,6
34,2
20,2
39,5
36,7

67,0
55,0
49,1
36,4
65,0
52,0
44,7
53,1

2.130

26,6

2.550

29,7

85,5

3,2

11,3

70,0

5,0

25,0

2.379
2.264
8.913
2.342
2.787
1.657
3.217

24,1
28,8
107,6
29,9
26,5
23,4
31,4

2.410
2.280
8.600
2.310
3.020
1.960
3.830

26,5
30,0
93,1
30,8
28,5
28,0
40,3

75,9
51,4
7,7
93,9
37,7
86,9
62,6

4,5
37,9
81,7
0,2
52,5
1,5
25,6

19,6
10,7
10,6
5,9
9,8
11,6
10,8

66,0
40,0
5,0
60,0
30,0
71,0
28,0

6,0
35,0
75,0
10,0
45,0
5,0
32,0

28,0
25,0
20,0
30,0
25,0
24,0
30,0

1.858
3.904
3.011
2.224
1.480
2.057

23,2
50,8
26,2
30,0
16,4
24,7

2.070
3.300
3.610
2.170
2.180
2.280

26,5
44,0
30,1
31,0
25,0
25,9

82,2
13,1
51,5
91,3
80,5
90,9

4,8
64,9
24,5
0,2
4,9
0,3

13,0
22,0
24,0
8,5
14,6
8,8

64,0
4,0
35,0
70,0
64,0
65,0

10,0
70,0
25,0
5,0
10,0
10,0

26,0
26,0
40,0
25,0
26,0
25,0

2.590

24,5

2.810

26,0

72,6

8,4

19,0

55,0

12,0

33,0

1.741

24,2

1.860

26,5

90,8

0,1

9,1

70,0

5,0

25,0
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Pentru stoparea declinului economic al unor zone şi localităţi afectate de restructurarea
economiei s-a avut în vedere crearea de noi locuri de muncă după cum urmează: Băicoi (1.000 –
1.500), Boldeşti – Scăeni (500 – 1.000), Buşteni (1.000), Comarnic (2.000), Mizil (2.000), Plopeni
(500), Slănic (700), Urlaţi (1.500), Vălenii de Munte (1.500), Filipeştii de Pădure (500 – 1.000),
Măneciu (500), Valea Călugărească (500 – 1.000) etc.
În concluzie, datele prezentate în capitolul privind evoluţia populaţiei, a populaţiei ocupate şi
a structurilor demografico-economice, reprezintă o ipoteză de calcul care urmăreşte să evalueze
impactul politicilor de amenajare şi dezvoltare propuse în teritoriul judeţului Prahova. Aceasta se poate
realiza în condiţiile stopării declinului economic, al restructurării şi privatizării activităţilor economice,
respectiv al creşterii economice în următorii ani. În caz contrar se vor amplifica fenomenele legate de
scăderea numărului de locuitori, a ratei de ocupare a populaţiei, a disfuncţionalităţilor structurale
demografice – economice.
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Cartograma 25
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Cartograma 26
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4.2. EVOLUŢIA REŢELEI DE LOCALITĂŢI

Analiza situaţiei existente a permis evidenţierea problemelor care se impun în ceea ce priveşte
reţeaua de localităţi a judeţului Prahova şi propunerea unor măsuri care să vizeze în principal
redistribuirea centrelor de coordonare-polarizare şi a ariilor de influenţă în aşa fel încât zonele urbane
superpolarizatoare să-şi transfere o parte din atribuţiile lor teritoriale spre localităţi rurale, reşedinţă de
comună cu rol teritorial intercomunal.
Propunerile privind evoluţia reţelei de localităţi se fundamentează pe potenţialul de dezvoltare
avându-se în vedere realizarea unei relaţii armonioase între localitate şi teritoriu pe baza principiilor
privind dezvoltarea durabilă, echilibrarea internă, deschiderea spre exterior, valorificarea potenţialului
existent, complementaritatea funcţională şi sporirea autonomiei locale.
Opţiunile avute în vedere în strategia de dezvoltare a reţelei de localităţi au fost:
- în general, unităţile administrativ teritoriale să-şi păstreze actuala componenţă;
- semnalarea unităţilor administrativ teritoriale care necesită urgenţe de îmbunătăţire a
componenţei şi structurii lor;
- semnalarea posibilităţilor de schimbare a statutului administrativ al unor comune prin
trecerea lor în categoria localităţilor urbane;
- ierarhizarea localităţilor în raport cu potenţialul de dezvoltare, cu rolul şi funcţiunile lor în
reţeaua generală de localităţi, astfel încât să rezulte stabilirea unor priorităţi în realizarea
în profil teritorial a principalelor investiţii din programele de dezvoltare a dotărilor
publice şi a echipărilor tehnico-edilitare;
- îmbunătăţirea şi modernizarea locuinţelor, a dotărilor sociale şi a echipării tehnicoedilitare a localităţilor în vederea atingerii treptate a standardelor din ţările dezvoltate.
În cadrul P.A.T.N. – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, aprobată prin Legea nr.
351/2001, au fost stabilite orientările majore privind dezvoltarea şi structura reţelei de localităţi.
Ierarhizarea funcţională a localităţilor urbane şi rurale are la bază importanţa acestora în reţea
şi rolul teritorial potrivit unei structuri de reţea similară modelului locului central, structură menită să
acopere în mod uniform, teritoriul asigurând un sistem îmbunătăţit de servire a populaţiei din punct de
vedere economic şi social şi o dezvoltare echilibrată a localităţilor în teritoriu.
Conform Legii nr. 351, localităţile din judeţul Prahova sunt ierarhizate în felul următor:
Rangul I – Ploieşti, municipiu reşedinţă de judeţ de importanţă naţională, cu rol regional şi cu
influenţă potenţială la nivel european.
Rangul II – Câmpina, municipiu de importanţă judeţeană.
Rangul III – Oraşe de importanţă judeţeană: Sinaia, Vălenii de Munte, Mizil, oraşe de
importanţă zonală cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi: Azuga, Buşteni, Comarnic, Breaza,
Băicoi, Slănic, Plopeni, Urlaţi.
Legea nr. 351 defineşte localitatea urbană şi pe cea rurală şi prezintă principalii indicatori
cantitativi şi calitativi minimali de definire a localităţilor urbane, după cum urmează:
-

Localitate urbană – localitate în care majoritatea resurselor de muncă este ocupată în
activităţi neagricole cu un nivel diversificat de dotare şi echipare, exercitând o influenţă
socio-economică constantă şi semnificativă asupra zonei înconjurătoare.

-

Localitate rurală (sat) în care:
• majoritatea forţei de muncă se află concentrată în agricultură, silvicultură, oferind un
mod specific şi viabil de viaţă locuitorilor săi, şi care prin politicile de modernizare îşi
va păstra şi în perspectivă specificul rural;
• majoritatea forţei de muncă se află în alte domenii decât cele agricole, silvice,
piscicole, dar care oferă în prezent o dotare insuficientă necesară în vederea declarării
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ei ca oraş şi care, prin politicile de echipare şi de modernizare, va putea evolua spre
localităţile de tip urban.
Nr.
crt.
1.
2.

Principalii indicatori cantitativi şi calitativi minimali de definire a localităţilor urbane:
Indicatori minimali

Municipiu

Oraşe

25.000
85 %

5.000
75 %

80 %

70 %

75 %

55 %

5.
6.
7.

Număr locuitori
Populaţia ocupată în activităţi neagricole (% din totalul
populaţiei ocupate)
Dotarea locuinţelor cu instalaţii de alimentare cu apă
(% din totalul locuinţelor)
Dotarea locuinţelor cu baie şi WC în locuinţă (% din
totalul locuinţelor)
Număr de paturi în spital la 1.000 de locuitori
Număr medici care revin la 1.000 de locuitori
Unităţi de învăţământ

10
2,3
Post liceal

8.

Dotări culturale şi sportive

7
1,8
Liceal sau altă
formă de învăţământ
secundar
Săli de spectacol,
biblioteci publice,
spaţii pentru
activităţi sportive

9.
10.
11.

Locuri în hotel
Străzi modernizate (% din lungimea totală a străzilor)
Străzi cu reţele de distribuţie a apei (% din lungimea
totală a străzilor)
Străzi cu conducte de canalizare (% din lungimea
totală a străzilor)
Epurarea apelor uzate

3.
4.

12.
13.
14.
15.
16.

Străzi cu reţele de hidranţi exteriori pentru stingerea
incendiilor (% din lungimea totală a străzilor)
Spaţii vezi (parcuri, grădini publice, scuaruri) –
m2/locuitor
Depozit controlat de deşeuri cu acces asigurat

Săli de spectacol,
eventual teatre,
instituţii muzicale,
biblioteci publice,
stadion, săli de sport
100
60 %
70 %

50
50 %
60 %

60 %

50 %

Staţie de epurare cu
treaptă mecanică şi
biologică
70 %

Staţie de epurare cu
treaptă mecanică

15 parcuri publice

10 grădini publice

60 %

În conformitate cu Legea nr. 351/2001 (Art. 5) organizarea de noi comune se face prin lege, la
propunerea consiliului local, în urma consultării prin referendum local a populaţiei, pe baza
documentaţiei prin care se atestă îndeplinirea condiţiilor minime cuprinse în anexa nr. IV.
Dintre satele cu posibilităţi de a deveni comune enumerăm: Ogretin, Drajna de Sus, Poiana
Mierlei, (com. Drajna) Cheşnoiu, Cocorăştii de Colţ, Cocorăştii Grind, Ghioldum, Perşunari, Piatra,
Satu de Sus (com. Măneşti) Homorâciu, Malu Vânăt, Cerneşti (com. Izvoarele) Fânari, Olari, Olarii
Vechi, Independenţa (com. Gherghiţa) Cheia (com. Măneciu).
În prezent, gradul de urbanizare al judeţului Prahova este încă redus, în raport cu cerinţele
Uniunii Europene (65 %), respectiv doar 52 % din populaţie locuieşte în localităţi urbane, deşi acestea
sunt destul de numeroase.
Localităţile rurale cu potenţial de a deveni localităţi urbane sunt: Cornu (cu preluarea
localităţii Frăsinet de la Breaza) Brazi, Floreşti, Valea Călugărească (fără satele Coslegi, Pantazi,
Dârvani, Radila), Măneciu, Filipeştii de Pădure. Structura lor socio-economică nefiind încă
satisfăcătoare atât calitativ cât şi cantitativ, politicile de dezvoltare din zonele în care se află vor urmări
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extinderea şi diversificarea activităţilor secundare în aceste localităţi rurale. Prin eventuala trecere a
acestora în categoria oraşelor s-ar putea înregistra o creştere a populaţiei urbane cu 22 %.
Trecerea localităţilor de la un rang la altul se face prin lege, la propunerea consiliilor locale,
cu consultarea populaţiei prin referendum şi a instituţiilor implicate, în condiţiile legii, cu respectarea
principalilor indicatori cantitativi şi calitativi prevăzuţi în anexa II din Legea nr. 351/2000, pentru
localităţile urbane.
Din fişele întocmite de comunele care vor să fie declarate oraşe reiese gradul de îndeplinire a
indicatorilor minimali. Astfel, toate localităţile propuse au populaţia necesară, din cei 16 indicatori
comuna Floreşti are îndepliniţi 8 indicatori, comuna Filipeştii de Pădure 13 indicatori, comuna Brazi 6
indicatori. Pentru celelalte comune nu deţinem informaţii.
Existenţa a două axe majore de dezvoltare, respectiv pe direcţia nord-sud axa majoră
paneuropeană (segmentul de autostradă Bucureşti – Braşov) şi pe direcţia est-vest axa centrelor
subcarpatice aflate la limita zonei de câmpie, evidenţiază un dezechilibru în cadrul reţelei de localităţi.
Se pune astfel problema armonizării evoluţiilor macrozonale cu cele care privesc strict cadrul
judeţean.
Din analiza ariei de dezvoltare a reţelei de localităţi din judeţ, s-au evidenţiat trei zone
funcţionale majore, care vor imprima localităţilor linii de dezvoltare specifice. Zona urbanizată din
vestul judeţului (municipiul Ploieşti, oraşele de pe Valea Prahovei şi oraşele de la limita sudică a zonei
subcarpatice Băicoi, Plopeni, Boldeşti Scăieni, Urlaţi) are o funcţionalitate dominant industrial-agrară
şi de turism, cu o bază economică şi dotări de tradiţie.
Zona a doua, amplasată în nord-estul judeţului, are o funcţiune preponderent agro-silvică.
Localităţile sunt mai puţin numeroase – 3 oraşe, din care unul propus (Vălenii de Munte, Slănic,
Măneciu).
Cea de-a treia zonă situată în estul şi sudul judeţului, cu structură socio-economică agrară şi
agrosilvică, conţine în cea mai mare parte sate şi un singur oraş – Mizil.
În raport cu potenţialul economic şi demografic, cu gradul de dotare şi echipare, cu poziţia în
teritoriu şi sistemul de legături (accesibilitatea) în cadrul reţelei de localităţi, se propun 12 arii de
influenţă intercomunală, conform planşei nr. 6 ”Populaţia şi reţeaua de localităţi”. Acestea vor avea ca
centre de coordonare-polarizare localităţile:
- Puchenii Mari – centru coordonator al unei arii de influenţă ce cuprinde 8 U.A.T.
- Cioranii de Jos – centru coordonator al unei arii de influenţă ce cuprinde 5 U.A.T.
- Mizil – centru coordonator al unei arii de influenţă ce cuprinde 6 U.A.T.
- Urlaţi – centru coordonator al unei arii de influenţă ce cuprinde 7 U.A.T.
- Ploieşti – centru coordonator al unei arii de influenţă ce cuprinde 8 U.A.T.
- Băicoi – Filipeştii de Pădure – centru coordonator al unei arii de influenţă ce cuprinde 10
U.A.T.
- Boldeşti – Scăeni – centru coordonator al unei arii de influenţă ce cuprinde 7 U.A.T.
- Vălenii de Munte – centru coordonator al unei arii de influenţă ce cuprinde 16 U.A.T.
- Apostolache – centru coordonator al unei arii de influenţă ce cuprinde 9 U.A.T.
- Slănic – centru coordonator al unei arii de influenţă ce cuprinde 6 U.A.T.
- Câmpina – centru coordonator al unei arii de influenţă ce cuprinde 15 U.A.T.
- Sinaia – centru coordonator al unei arii de influenţă ce cuprinde 3 U.A.T.
Pentru centrele de polarizare intercomunală se prezintă anexat tabelele cu caracteristicile
ariilor de influenţă şi U.A.T. din componenţa zonelor deservite.
Mărimea populaţiei zonelor de influenţă impune anvergura măsurilor urbanistice şi de
amenajare din centrul de polarizare. Gradul de centralitate, indicator al dezvoltării localităţilor centru
în raport cu zonele lor de influenţă, oferă o scară a priorităţilor şi amplorii echipării acestora în viitor.
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Sunt astfel prioritare măsuri de dezvoltare a bazei de dotări. Pentru dotarea centrelor intercomunale
trebuie să se ţină seama de modul de repartiţie şi mărimea populaţiei ariei de influenţă, ca şi de dotarea
existentă.
Se propune de asemenea o zonă metropolitană pentru municipiul Ploieşti. Această zonă se
poate constitui pe baza unor relaţii de cooperare pe multiple planuri, prin asociere, pe bază de
parteneriat voluntar. Din studiu “Abordarea zonei metropolitane Ploieşti” s-a considerat că varianta nr.
2 ar fi cea optimă, deoarece limita ei nu depăşeşte decât cu o comună zona de influenţă propusă pentru
municipiul Ploieşti. Această zonă metropolitană este compusă din 7 U.A.T. – mun. Ploieşti, com.
Brazi, com. Păuleşti, com. Bucov, com. Bărcăneşti, com. Strejnicu, com. Berceni.
Se va urmări de asemenea atingerea indicatorilor cantitativi şi calitativi minimali de definire
în localităţile urbane care prezintă deficienţe în acest sens: oraş Comarnic – 10 indicatori, oraş Mizil –
8 indicatori, oraş Breaza – 7 indicatori, Urlaţi – 9 indicatori.
Organizarea reţelei de localităţi a judeţului Prahova în perspectiva următorilor ani (2012) va fi
influenţată de existenţa viitoarelor culoare majore de circulaţie:
- coridoarele pan-europene IV (autostrada Bucureşti – Braşov) şi IX (autostrada Bucureşti –
Albiţa)
- drumul expres Ploieşti – Buzău.
Situaţia suprafeţelor de teren intravilan ale localităţilor
Din analiza situaţiei suprafeţelor de teren administrativ şi intravilan ale localităţilor din
judeţul Prahova (vezi anexa 1) rezultă că, faţă de suprafeţele de intravilan existente, prin Planurile
Urbanistice Generale aprobate sau în curs de elaborare, sunt propuse: creşteri importante de peste 30
% în 26 unităţi administrativ teritoriale (m. Ploieşti, or. Băicoi, Boldeşti Scăeni, Urlaţi, com. Albeşti
Paleologu, Aluniş, Bărcăneşti, Boldeşti Grădiştea, Blejoi, Brazi, Ceraşu, Ciorani, Cosminele,
Dumbrăveşti, Filipeştii de Pădure, Fântânele, Gorgota, Gura Vitioarei, Măgureni, Predeal Sărari,
Sălciile, Scorţeni, Secăria, Ştefeşti, Valea Doftanei), creşteri între 10 şi 30 % în 41 U.T.A. (41 %),
creşteri de mai mică amploare, sub 10 % în 26 U.A.T. Reducerea intravilanului este propusă numai
într-un oraş (Breaza – 3,4 %) şi 5 comune (Adunaţi - 12,3 %, Drajna - 6,8 %, Drăgăneşti -1,1 %,
Teişani –1,9 %, Telega –9,5 %).
La nivelul întregului teritoriu administrativ al judeţului situaţia existentă şi propusă a
suprafeţelor de intravilan este prezentată în tabelul alăturat.
Unitatea
administrativ
teritorială

Suprafaţă teren
administrativ
ha

TOTAL JUDEŢ

471.600

Suprafaţă intravilan (ha)
Existent

Propus

54.061,98

64.239,07

Diferenţa
% faţă de
Ha
existent
10.239,07
18,9

Se remarcă faptul că, pe întreg judeţul, creşterea propusă a suprafeţelor de intravilan
reprezintă aproape o cincime din cea existentă, existând diferenţe destul de mari la nivelul unităţilor
administrativ teritoriale.
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CARACTERISTICILE ARIILOR DE INFLUENŢĂ ALE CENTRELOR POLARIZATOARE INTERCOMUNALE DIN JUDEŢUL PRAHOVA

Nr.
crt.

Aria de influenţă
(centru
coordonator)

1.

Populaţia – mii locuitori 2002

Populaţia – mii locuitori 2012

Nr.
U.A.T.

Suprafaţa
(ha)

% din
total judeţ

Total
(mii pers.)

Din care in
centru
(mii pers.)

G.C.
%

P.P.
%

Total
(mii pers.)

Din care in
centru
(mii pers.)

G.C.
%

P.P.
%

Puchenii Mari

8

33.464

7,1

40.710

9.015

0,22

4,9

39.000

8.700

0,22

4,8

2.

Cioranii de Jos

5

32.174

6,8

20.583

7.152

0,35

2,5

19.600

7.000

0,36

2,4

3.

Mizil

6

25.635

5,4

33.033

15.755

0,48

4

32.400

16.000

0,49

4

4.

Urlaţi

7

35.584

7,6

47.779

11.876

0,25

5,8

47.100

11.600

0,25

5,7

5.

Ploieşti

8

36.432

7,7

290.570

232.452

0,80

35

294.100

236.000

0,80

35,8

6.

Băicoi

10

44.496

9,4

85.728

19.979

0,23

10,3

82.100

19.000

0,23

10

7.

Boldeşti-Scăeni

7

21.610

4,6

35.077

11.485

0,33

4,3

41.100

18.000

0,44

5

8.

Vălenii de Munte

16

92.567

19,6

79.936

13.296

0,17

9,6

78.600

13.800

0,18

9,6

9.

Apostolache

9

24.873

5,3

22.296

2.349

0,11

2,7

21.000

2.200

0,10

2,6

10.

Slănic

6

23.000

4,9

25.102

7.110

0,28

3

24.300

7.200

0,30

3

11.

Câmpina

15

76.995

16,3

120.298

38.758

0,32

14,5

112.000

40.000

0,36

13,6

12.

Sinaia

3

24.758

5,3

28.112

12.525

0,45

3,4

28.500

12.500

0,44

3,5

100

471.588

100

829.224

381.752

-

100

819.800

392.000

-

100

TOTAL

G.C. – grad de centralitate (nr. populaţie centru / nr. populaţie zonă de influenţă)
P.P. – procent din populaţia judeţului
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UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE CUPRINSE ÎN ARIILE DE INFLUENŢĂ

Nr.
crt.

Centrul coordonator

Denumirea unităţilor administrativ teritoriale componente

1.

Puchenii Mari

Com. Puchenii Mari, Tinosu, Şirna, Poienarii Burchii, Gorgota, Râfov, Balta Doamnei, Gherghiţa

2.

Cioranii de Jos

Com. Ciorani, Drăgăneşti, Fulga de Jos, Boldeşti-Grădiştea, Sălciile

3.

Mizil

Oraş Mizil, com. Colceag, Baba Ana, Gura Vadului, Fântânele, Jugureni

4.

Urlaţi

Oraş Urlaţi, com. Dumbrava, Valea Călugărească, Albeşti – Paleologu, Tomşani, Ceptura de Jos, Iordăcheanu

5.

Ploieşti

Mun. Ploieşti, com. Măneşti, Brazii de Jos, Bărcăneşti, Târgşorul Vechi, Berceni, Bucov, Blejoi

6.

Băicoi

Oraş Băicoi, Plopeni, com. Ariceştii Rahtivani, Filipeştii de Pădure, Filipeştii de Târg, Floreşti, Măgureni,
Scorţeni, Cocorăştii Mislii, Păuleşti

7.

Boldeşti-Scăeni

Oraş Boldeşti Scăeni, com. Plopu, Lipăneşti, Dumbrăveşti, Vâlcăneşti, Măgurele, Bălţeşti

8.

Vălenii de Munte

Oraş Vălenii de Munte, com. Gornet, Gura Vitioarei, Păcureţi, Şoimari, Şurani, Ariceştii Zeletin, Cărbuneşti,
Predeal Sărari, Poseştii Pământeni, Drajna, Teişani, Izvoarele, Măneciu-Ungureni, Ceraşu, Starchiojd

9.

Apostolache

Com. Apostolache, Podenii Noi, Gornet Cricov, Tătaru, Călugăreni, Sângeru, Lapoş, Salcia, Chiojdeanca

10.

Slănic

Oraş Slănic, com. Cosmina de Jos, Vărbilău, Aluniş, Ştefeşti, Bertea

11.

Câmpina

Mun. Câmpina, oraş Breaza, Comarnic, com. Telega, Poiana Câmpina, Proviţa de Jos, Proviţa de Sus, Cornu de
Jos, Brebu Mănăstirei, Şotrile, Adunaţi, Talea, Secăria, Valea Doftanei, Băneşti

12.

Sinaia

Oraş Sinaia, Buşteni, Azuga
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4.3. LOCUIREA

Din analiza situaţiei actuale a rezultat că în judeţul Prahova în domeniul locuinţelor creşterea
este evidentă, reflectând un proces de sporire a confortului locativ.
Rezolvarea locuirii în general, constituie una din problemele majore pentru administraţiile
locale.
Dacă în mediul urban problema locuinţei şi a locuirii în general este complexă şi rezolvarea ei
depinde de foarte mulţi factori politici, economici etc., în mediul rural hotărâtor este factorul
economic.
La evoluţia fondului de locuinţe din judeţul Prahova s-au avut în vedere următoarele:
- dezvoltarea zonelor de locuit pe cât posibil în limitele actualelor intravilane ale
localităţilor urbane şi rurale, cu un minim de demolări şi de extinderi prin ocuparea unor
terenuri aflate în folosinţa agricolă sau silvică;
- folosirea eficientă a terenurilor şi a fondului construit existent;
- modernizarea fondului de locuinţe existent îndeosebi în zonele rezidenţiale realizate după
1960;
- restructurarea urbană a zonelor centrale şi renovarea fondului de locuit în cazul unor
ansambluri sau clădiri valoroase;
- creşterea siguranţei structurale, multe apartamente de blocuri de locuit necesitând
consolidare pentru a micşora în limite normale riscul seismic;
- dezvoltarea fondului de locuinţe pentru acoperirea deficitului în condiţiile satisfacerii
condiţiilor minime de suprafaţă şi confort prevăzute de legea locuinţei.
În cadrul teritoriului studiat se înregistrează un număr de 307.743 locuinţe, din care 48,6 %
situate în mediul rural şi 51,4 % în mediul urban.
Se apreciază, că la nivelul populaţiei anului 2012, numărul total de locuinţe al judeţului
Prahova trebuie să crească cu circa 15.000 unităţi, faţă de anul 1992. Deşi populaţia prezumată scade
în 2012 cu 1 %, pentru atingerea normei de 15 mp pe cameră se impune construirea de noi locuinţe.
Dintre acestea, ponderea cea mai mare o vor avea locuinţele proprietate personală.
Tipul de locuire va trebui să evolueze în sensul decolectivizării raţionale a acestuia, locuinţele
de tip bloc rămânând o opţiune viabilă în cazul gospodăriilor nefamiliale sau cu familii tinere.
Locuinţele propuse pot fi situate în clădiri de tip individual, cuplate, înşiruite sau bloc.
Este necesară modificarea mentalităţii utilizatorilor locuinţelor în sensul abordării unor tipuri
mai adecvate nevoilor şi nivelului lor de trai. Totodată trebuie ameliorată locuinţa ca bun de consum al
cărui preţ va trebui să corespundă cotei din venitul utilizatorului prevăzută pentru locuire.
În perioada viitoare problema locuinţei trece de la aspectul cantitativ la cel calitativ.
Suprafaţa medie locuibilă pe o persoană ar trebui să ajungă după anul 2012, la un minim de
15 mp, satisfăcându-se exigenţele minimale prevăzute de legea locuinţei.
Legea locuinţei stabileşte că “realizarea locuinţelor constituie un obiectiv major de interes
naţional pe termen lung al administraţiei publice locale”. Totodată aceasta reglementează aspectele
sociale, economice şi juridice ale construcţiei şi folosirii locuinţei.
Pentru persoanele sau familiile a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă
proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile legii, se instituie noţiunea de locuinţă socială.
Din “Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului Prahova în perioada 2001 – 2004”
reiese că una din priorităţi este îmbunătăţirea condiţiilor de locuire prin soluţionarea problemelor
legate de locuinţe, în condiţiile discrepanţei dintre puterea de achiziţionare redusă a populaţie, în
special a familiei tinere, şi preţul locuinţelor. Astfel se vor construi apartamente pentru tineri finanţate
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conform O.G.R. nr. 19/1994 în localităţile: Buşteni, Vălenii de Munte, Valea Călugărească, Azuga,
Mizil, Breaza, Sinaia. Conform Legii nr. 114/1996 este prevăzută de asemenea construirea de
apartamente – locuinţe sociale în localităţile: Ploieşti, Breaza, Vălenii de Munte, Sinaia, Plopeni,
Câmpina, Azuga.
La nivelul anului 2000, conform situaţiei prezentate pentru întocmirea Programului privind
construcţia de locuinţe a cărei finanţare să fie sprijinită cu fonduri de la bugetul de stat, în localităţile
urbane ale judeţului Prahova exista un număr de 2.485 cereri de locuinţe pe tipuri, astfel: 770 cu chirie,
428 pentru cumpărare şi 1.287 sociale.
Deşi cererea de locuinţe este mică în raport cu alte zone din ţară se prezumează că suprafaţa
reclamată de noi locuinţe duce la o creştere sensibilă a suprafeţei totale construite (2 – 3 %).
Această estimare este aproximativă, suprafaţa construită putându-se mări mai mult în viitor
prin construcţia de locuinţe secundare şi de vacanţă în zonele turistice cu mare atractivitate (Azuga,
Buşteni, Sinaia, Comarnic, Breaza, Slănic, Talea, Cornu, Valea Doftanei).
Necesităţile de teren pentru construcţii de locuit se pot satisface eficient doar prin asigurarea
unui flux productiv de funciar în toate zonele intravilane existente sau propuse. Acesta ar urma să
furnizeze permanent investitorilor terenuri la preţuri compatibile cu destinaţia propusă în
documentaţiile de urbanism.
Cei doi parametrii ai dezvoltării zonei de locuit sunt: tipologiile constructive şi formele
urbanistice exprimate în densităţi constructive. Variaţia acestor parametri trebuie să se facă pe
localităţi, în funcţie de caracterul texturii urbane, în sensul ameliorării condiţiilor de viaţă individuală
şi socială şi a economisirii resurselor.
4.4. DOTĂRI PUBLICE CU ROL TERITORIAL

Programul de dezvoltare economică a judeţului Prahova în perioada 2001 – 2004, prin
opţiunile sale strategice urmăreşte să creeze condiţii pentru:
- creşterea economică;
- facilitarea creării şi dezvoltarea de capacităţi productive;
- modernizarea şi susţinerea infrastructurilor tehnico-edilitare, de turism, învăţământ,
cultură şi sport;
- instruirea şi pregătirea forţei de muncă;
- asistenţă şi consultanţă;
- cooperarea regională, interregională şi internaţională.
Infrastructura socială a localităţilor judeţului, formată în general din dotări publice, are
numeroşi parametri cantitativi şi calitativi care luaţi în considerare pot influenţa pozitiv distribuţia
armonioasă a dotărilor teritoriale.
Normele de rentabilitate ale dotărilor sunt parametrii economici de bază ai echipării. Ele se
stabilesc prin tatonări, în timp adăugându-se ajustări practice. Cifrele oferite de acest studiu au un
caracter directiv.
Dotările propuse sunt raportate la zonele de deservire intercomunală. Concentrările de dotări
sunt considerate în raport cu cadrele lor de referinţă – zonele de deservire – împreună cu care
alcătuiesc un mecanism pe care va trebui să-l amelioreze.
Relaţia dintre iniţiativa privată şi cea publică este alt factor implicat în amplasarea dotărilor.
4.4.1. Dotări de învăţământ
Învăţământul general se constituie în dotări cu rol teritorial în cazul concentrării sale în
centrele reşedinţă de comune; atunci când sunt necesare comasări cauzate de slaba folosire a
capacităţilor sau a lipsei de personal. În comune, unde se înregistrează o subocupare a capacităţilor
este necesară reorganizarea unităţilor de învăţământ în sistem teritorial: Ariceştii Zeletin, Bucov,
Chiojdeanca, Gherghiţa, Gura Vadului, Jugureni, Lapoş, Proviţa de Sus, Puchenii Mari, Tătaru (sub 15
elevi/clasă).
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Datorită scăderii puternice a numărului de elevi, estimat în următorii ani, este necesară o
revizuire a capacităţilor din învăţământul primar în scopul eficientizării actului educaţional. Aceste
reorganizări trebuie să ţină seama de mărimea solicitării dotărilor, personalul de deservire disponibil şi
accesibilitatea utilizatorilor la dotări – sate apropiate sau alăturate. Deplasarea elevilor către unitatea
şcolară centrală se va asigura prin crearea unui transport rutier specializat.
În învăţământul mediu sunt necesare de asemenea, reorganizarea, în vederea vitalizării
acestuia şi apropierii sale de cerinţele sociale şi economice actuale. Acestea constau în principal din:
- specializarea pregătirii în vederea integrării rapide socio-profesionale;
- eliminarea teoretizării excesive, supraîncărcării şi accentuarea laturii practice, a
finalităţilor moral-civice ale noţiunilor predate;
- instrucţia pe baza unor programe alternative şi creşterea ponderii disciplinelor opţionale şi
înfiinţare de noi tipuri de şcoli;
- orientarea profesională conformă cu aptitudinile elevului asigurată de specialişti.
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 206/2000 clădirile şi terenurile unităţilor de
învăţământ preuniversitar fac parte din patrimoniul public al localităţilor. În consecinţă execuţia
obiectivelor noi, repararea, consolidarea şi întreţinerea celor existente, precum şi a unităţilor, trece în
responsabilitatea autorităţilor locale.
“Programul de dezvoltare economico-socială a judeţului în perioada 2001 – 2004” conţine ca
prioritate în acest domeniu executarea lucrărilor de echipare, întreţinere şi igienizare în vederea
autorizării sanitare. De asemenea sunt propuse pentru reabilitare un număr de şcoli din unităţile
administrativ-teritoriale: mun. Câmpina, oraşele Buşteni, Breaza, Boldeşti – Scăeni, Mizil, Urlaţi,
comunele Băneşti, Filipeştii de Pădure, Măneşti, Şirna, Poienarii Burchii, Balta Doamnei, Gherghiţa,
Râfov, Tomşani, Colceag, Ceptura, Gornet, Vărbilău, Ariceştii Zeletin, Teişani, Ceraşu, Albeşti
Paleologu, Sângeru, Predeal Sărari, Măneşti, Vâlcăneşti, Brazi, Valea Călugărească, Starchiojd,
Ştefeşti, Dumbrava, Aluniş, Şotrile, Bucov.
În învăţământul liceal şi profesional sau complementar se propune înfiinţarea de noi capacităţi
în următoarele zone de deservire intercomunală:
Zone de deservire
Ploieşti
Câmpina
Băicoi
Mizil
Urlaţi
Boldeşti – Scăieni
Vălenii de Munte
Slănic
Măneciu
Sinaia
Apostolache
Ciorani
Puchenii Mari

Nr. licee
1
1
1
1
1
1
1
1

Nr. şcoli profesionale /
omplementare
4
1
1
1
1
1
1
-

Efortul de echipare va fi făcut, în cazul şcolilor profesionale sau complementare, în zona
Câmpina – Ploieşti, liceele propuse fiind repartizate relativ uniform în teritoriu.
În localităţile în care numărul de elevi pe o sală de clasă este foarte ridicat (peste 40,0) este
necesară extinderea spaţiilor de învăţământ existente; municipiile Ploieşti, Câmpina, oraşele Azuga,
Băicoi, Boldeşti-Scăeni, Mizil, Plopeni, Vălenii de Munte, comuna Bărcăneşti, Blejoi, Bucov, Ciorani,
Filipeştii de Pădure, Măneciu.
De asemenea, trebuie asigurată echiparea cu instalaţii de apă şi canalizare a şcolilor din
mediul rural.
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Atât în mediul urban cât şi în cel rural trebuie asigurată dotarea şcolilor cu aparatură tehnică
de calcul.
În ceea ce priveşte învăţământul superior este de aşteptat că în municipiul Ploieşti să crească
baza de dotări, iar în oraşe care au condiţii favorabile – mediu cultural şi natural atrăgător, servicii
diversificate etc. – să fie amplasate facultăţi. Astfel se propune înfiinţarea unui centru universitar în
oraşul Buşteni.
Distribuţia socială a capacităţilor propuse se poate modifica la intervenţia unor factori ca
predispoziţia unor segmente din populaţie pentru frecventarea unui anumit tip de învăţământ, starea
materială sau preferinţa pentru alte centre.
4.4.2. Dotări pentru sănătate şi asistenţă socială
Obiectivul strategiei guvernamentale de dezvoltare în domeniul sănătăţii este îmbunătăţirea
stării de sănătate a populaţiei pornind de la faptul că îngrijirea sănătăţii trebuie să fie un bun social
colectiv. În acest sens Direcţia Judeţeană Prahova urmăreşte:
- dezvoltarea unor servicii medicale integrate;
- crearea unui sistem pluralist de finanţare a activităţilor medicale (privat şi public),
atragerea personalului medical în zone izolate sau defavorizate prin oferirea de facilităţi;
- renovarea, modernizarea şi dotarea cu aparatură de înaltă performanţă a unităţilor
medicale.
Crearea de noi centre de deservire în domeniul ocrotirii trebuie făcută în paralel cu dotarea
unităţilor medicale cu aparatură modernă, în vederea eficientizării şi creşterii calităţii actului medical.
În acelaşi timp, numărul de medici şi de cadre medicale, care deservesc unităţile va trebui să crească,
astfel încât numărul de locuitori ce revin la un medic să scadă sub 1.000.
La nivel de deservire intercomunal sunt necesare dotări cu policlinici în următoarele localităţi:
oraşul Urlaţi, comunele Apostolache, Puchenii Mari, Ciorani.
Se vor finaliza lucrările de consolidare, reparaţii capitale a unor spitale din judeţ (Sinaia,
Câmpina, Slănic).
Este necesară sprijinirea în continuare a privatizării unor sectoare ale sistemului ocrotirii
sănătăţii, care să suplinească cerinţele deservirii la nivelul localităţii sau unităţilor teritorialadministrative.
Reţeaua de farmacii din judeţ va trebui să se mărească astfel încât să existe câte una la fiecare
reşedinţă comunală sau oraş care nu posedă o astfel de dotare.
Ca şi până în prezent, în ceea ce priveşte protecţia copilului, Consiliul Judeţean va acţiona în
continuare pentru restructurarea instituţiilor rezidenţiale existente prin transformarea lor în servicii
publice de suport şi unităţi comunitare de tip familial.
În acest sector se propun următoarele:
- continuarea procesului de restructurare a centrelor de plasament;
- construirea de căsuţe de tip familial în localităţile Ploieşti, Albeşti Paleologu, Băicoi şi
Drajna (programul “Ferestre spre soare”);
- construirea de locuinţe sociale pentru tinerii cuprinşi în programele de reintegrare socioprofesionale;
- crearea unor centre de zi şi de noapte pentru persoanele în vârstă.
4.4.3. Dotări pentru cultură
Strategia judeţeană în domeniul culturii reflectă principiile de bază ale Comunităţii Europene
şi este structurată pe următoarele coordonate definitorii;
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-

accesul liber şi egal la informaţie;
patrimoniul cultural;
creaţia culturală;
racordarea la cerinţele comunităţilor, ale societăţii româneşti şi ale integrării europene.

Creşterea accesului la cultură conduce la un nivel calitativ superior al vieţii.
Se are în vedere restructurarea instituţiilor care asigură educaţia: cămine culturale, case de
cultură, cluburi, şcoli populare de artă, biblioteci publice.
Se propun următoarele măsuri:
- readucerea a cel puţin 40 cămine culturale săteşti la funcţia de bază;
- introducerea în circuitul muzeal a unor monumente de arhitectură prin restaurarea şi
amenajarea acestora “Casa Stere” din parcul Bucov, “Hanul Roşu” – Gura Vitioarei, Casa
memorială “Nichita Stănescu”, “Conacul Bellu” Urlaţi, Casa Cămărăşiei din Slănic pentru
muzeul Sării;
- un nou sediu pentru Biblioteca judeţeană “Nicolae Iorga”;
- construirea unui cămin cultural în comuna Băneşti;
- consolidarea şi renovarea căminelor culturale inutilizabile din comunele: Ariceşti Zeletin,
Bărcăneşti, Colceag, Drăgăneşti,Gherghiţa, Gornet, Gornet-Cricov, Gura Vitioarei,
Măgurele, Măgureni, Măneşti, Poseşti, Predeal-Sărari, Proviţa de Jos, Râfov, Şirna,
Tomşani;
- realizarea de noi case de cultură în oraşul Azuga, în localităţile rurale propuse centre de
polarizare Ciorani, Apostolache, Puchenii Mari precum şi în localităţile rurale cu potenţial
de a deveni oraşe: Cornu, Brazi, Floreşti, Valea Călugărească, Măneciu, Filipeştii de
Pădure;
- găsirea unor spaţii pentru biblioteci comunale în localităţile: Măneşti, Predeal Sărari şi
Şotrile;
- realizarea unui club pentru tineret în comuna Cornu.
Fenomenul cultural, bazat pe existenţa unor centre de iradiere şi a disponibilităţii receptorilor
faţă de actul de cultură, se află într-o perioadă mai dificilă, de tranziţie. Dificultăţile îşi au origine în
lipsa mijloacelor materiale dar şi în mutaţii ale comportamentului colectiv şi individual – petrecerea
timpului liber, preferinţele pentru medii de comunicare de masă, interferenţa subculturilor. Se propun
două direcţii majore de acţiune: înfiinţarea de reţele culturale şi exploatarea centrelor de stocare a
informaţiilor şi colecţiilor.
Astfel în cadrul primei categorii se propune organizarea şi intensificarea activităţilor specifice
în reţelele culturale situate în zonele Ploieşti – Urlaţi, Vălenii de Munte – Slănic – Măneciu şi
Câmpina – Sinaia.
A doua direcţie de propuneri se referă la organizarea unor centre culturale de tip comasat
pentru stocarea şi transferul informaţiilor din sfera culturii în localităţile: Ploieşti, Câmpina, Mizil,
Sinaia, Vălenii de Munte.
4.4.4. Dotări sportive şi de agrement
Activitatea sportivă şi de agrement va trebui să se orienteze către valorificarea resurselor
existente, mai ales sporturi montane şi turismul.
În toate centrele polarizatoare va trebui extinsă dotarea sportivă şi de agrement prin realizarea
unor baze sportive şi de recreere cu profil şi capacităţi corelate cu cerinţele locale.
Astfel se propune amplasarea de săli de sport şi stadioane în localităţile: Apostolache,
Puchenii Mari, Cioranii de Jos, iar săli de sport în Mizil, Urlaţi, Slănic.
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În strategia de dezvoltare socio-economică a judeţului pe perioada 2001 – 2004 este prevăzută
realizarea unor noi săli de sport în localităţile: Ploieşti, Câmpina, Buşteni, Sinaia, Comarnic, Vălenii
de Munte, Proviţa de Jos, Măneciu.
În domeniul recreerii şi sportului se propune, în sistem de asociere intercomunal, amenajarea
unor zone de agrement în imediata apropiere a localităţilor centrale max. 5 km, cu acces pedestru sau
pe bicicletă.
Se propune, totodată, realizarea unor obiective noi pentru practicarea sporturilor de iarnă (vezi
cap. 3.4. Turismul).
Dotări financiar bancare
Se propun următoarele:
Filiale ale băncilor: Puchenii Mari, Ciorani, Apostolache, Filipeştii de Pădure, Brazi, Măneciu
Administraţie financiară: Ciorani, Filipeştii de Pădure, Măneciu.
Dotări juridice
În conformitate cu Legea nr. 351 privind aprobarea P.A.T.N. – Secţiunea A IV-a – Reţeaua de
localităţi, localităţile urbane de rangul II trebuie să deţină instituţii de decizie juridică de importanţă
judeţeană. Astfel municipiul Câmpina trebuie să fie dotat cu un tribunal. Oraşele de rangul III îşi vor
completa dotările juridice conform cerinţelor legale, la fel şi comunele cu potenţial de a deveni oraşe:
Cornu, Brazi, Floreşti, Filipeştii de Pădure, Măneciu, precum şi cele cu rol de influenţă intercomunală
(Puchenii Mari, Apostolache, Ciorani).

5. ECHIPAREA TEHNICĂ A TERITORIULUI
5.1. CĂI DE COMUNICAŢIE

Dezvoltarea şi modernizarea reţelei de căi de comunicaţie reprezintă un element de bază în
relansarea economică a judeţului Prahova, în creşterea calităţii vieţii populaţiei, în înscrierea judeţului
în reţeaua europeană de transport.
Obiectivele prioritare din domeniul transporturilor pentru reabilitarea, modernizarea şi
dezvoltarea infrastructurilor de transport în vederea alinierii sistemului naţional de transport la
sistemul european, sunt cele cuprinse în:
- Programul Naţional de Aderare a României la Uniunea Europeană –PNAR- Programul Naţional de Dezvoltare 2002-2005 – Anexa A
- Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea I – Căi de Comunicaţie
- Strategia de Reabilitare a Drumurilor Naţionale elaborată de M.L.P.T.L. şi A.N.D. – până
în 2012 şi după
- Strategia de Dezvoltare a Infrastructurii Feroviare din România – perioada 2001 – 2010,
elaborată de Compania Naţională de Căi Ferate S.A.
- Strategia de Dezvoltare pe perioada 2001 – 2005, elaborată de Societatea Naţională de
Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă” S.A.
- Strategia de Pietruire a Drumurilor Comunale – perioada 2002-2010
- Strategia de dezvoltare a judeţului Prahova
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Căi rutiere
Strategia de reabilitare a drumurilor naţionale elaborată de M.L.P.T.L. şi A.N.D. are ca
obiectiv menţinerea viabilităţii reţelei rutiere şi reabilitarea principalelor artere de transport rutier
existente, în deosebi pentru drumurile europene în scopul îmbunătăţirii confortului şi siguranţei
traficului.
Principalele lucrări de reabilitare se referă la îmbunătăţirea infrastructurii de transport şi a
condiţiilor de trafic rutier pentru încadrarea acestora în normele europene, precum şi la creşterea
capacităţii portante a sectoarelor reabilitate pentru a se putea trece de la sarcina pe o osie de 10,0 t la
11,5 t, încadrarea podurilor la clasa E de încărcare, îmbunătăţirea elementelor geometrice ale
drumurilor, construirea benzii a 3-a pe pante şi rampe pentru selectarea traficului greu, asigurare
colectării şi evacuării apelor pluviale.
Politica de liberalizare a transportului în Europa va atrage creşteri din ce în ce mai însemnate
ale traficului rutier, rezultând o extindere a programului de reabilitate de perspectivă până în anul 2012
şi după.
Pentru judeţul Prahova programul prevede lucrări de reabilitare pentru următoarele drumuri
naţionale:
• DN 1B tronson Ploieşti – Buzău (65,00 km) etapa a IX-a şi
• DN 72 tronson Găieşti – Ploieşti (74,00) km etapa a X-a în perioada 2009 – 2012
După cum rezultă din anexele la Legea nr. 71/1996 privind aprobarea Planului de Amenajare
a Teritoriului Naţional – Secţiunea I - Căi de comunicaţie se prevăd următoarele lucrări:
• Autostrada
- Bucureşti – Braşov prin Râşnov
- Bucureşti – Albiţa cu racordare de la Dumbrava ( studiu de prefezabilitate )
• Drum expres
- Ploieşti – Buzău
Sectorul de autostrada care se va construi pe teritoriul judeţului Prahova face parte din
autostrada Bucureşti-Braşov, obiectiv al Strategiei de dezvoltare a Programului Naţional de
Autostrăzi, promovat în anul 2001 de către MLPTL şi se încadrează şi în Programul Naţional de
modernizare a drumurilor şi de construcţie a unei reţele de autostrăzi şi drumuri expres aprobat de
Guvern, precum şi în Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea I Căi de Comunicaţie,
aprobat prin Legea 71/1996.
Autostrada Bucureşti-Braşov se încadrează în reţeaua generală de autostrăzi prevăzută a se
realiza în ţara noastră şi reprezintă zona de mijloc a ramurei coridorului IV Pan-European de Transport
Rutier care va străbate teritoriul României de la vest la est, având ca scop următoarele:
- integrarea în reţelele de transport trans-europene
- descongestionarea şi siguranţa traficului
- rentabilitatea şi dezvoltarea zonală
Autostrada Bucureşti-Braşov va face legătura între Municipiul Bucureşti , capitala ţării, şi
municipiul Braşov, aflat în centrul ţării, fiind unul din cele mai importante oraşe din ţară, având un
potenţial industrial şi turistic ridicat. De asemenea , ea va asigura accesul rapid şi în condiţii de
siguranţă la localităţile de pe Valea Prahovei, o zonă turistică foarte cunoscută şi frecventată.
Lungimea totală a autostrăzii este de 174 km, pe teritoriul judeţului Prahova având cea mai
mare lungime de ~ 111,5 km în comparaţie cu cele din Municipiul Bucureşti (L=1,15 km) şi judeţele
Ilfov (L=31 km) şi Braşov (L ~ 30,5 km).
In lungul autostrăzii a fost localizat un număr de 33 localităţi după cum urmează: Municipiul
Bucureşti, 6 localităţi în judeţul Ilfov, 22 localităţi în judeţul Prahova şi 4 localităţi în judeţul Braşov.
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Conform studiului de trafic, care a analizat condiţiile de circulaţie pe DN 1 a rezultat că
sectoarele cele mai solicitate sunt Bucureşti - Ploieşti şi Comarnic-Braşov ( tronsonul Ploieşti Comarnic răspunzând la cerinţele traficului actual). Ca urmare, având in vedere că sectoarele de
autostradă se vor realiza etapizat, prognozele privind traficul atras pe autostrada s-au făcut numai pe
aceste două sectoare: Bucureşti - Ploieşti şi Comarnic-Braşov.
In studiul de fezabilitate, elaborat de S.C. Search Corporation, pentru viitoarea autostradă s-a
ales un traseu optim, adaptat la condiţiile locale cu implicaţii minime asupra cadrului natural şi vieţii
social-economice şi cultural istorice. De asemenea autostrada trebuie să:
· primească trafic,
· să ocupe suprafeţe minime de teren,
· pentru construirea ei să se evite, pe cât posibil, demolările,
· după construirea ei să se refacă infrastructura afectată.
In concluzie autostrada nu este doar un proiect tehnic, ci unul economico-tehnic, ea trebuind
sa fie rentabilă.
Pentru autorizarea viitoarelor investiţii din zonă
autostrăzii prevăzut în studiul de fezabilitate.

se impune să se ţină cont de traseul

De asemenea se impune corelarea studiilor de fezabilitate între judeţele de pe traseul viitoarei
autostrăzi Bucureşti – Albiţa, Coridorul IX Pan-European, cu racordare spre Iaşi.
Atât cele două autostrăzi, cât şi drumul expres Ploieşti – Buzău vor asigura o legătură rapidă şi
directă a judeţului cu restul ţării, precum şi scurtarea duratei deplasărilor, atât a călătorilor, cât şi a
transportului de marfă; reducerea accidentelor de circulaţie; reducerea consumului de combustibil;
scăderea sensibilă a uzurii tuturor componentelor autovehiculelor; etc.
O necesitate este şi amenajarea arterei de centură a municipiului Ploieşti având ca scop
îmbunătăţirea condiţiilor de tranzit şi preluarea traficului de tranzit şi realizarea transportului la diferite
destinaţii în oraş, pe distanţe minime parcurse pe străzi. Centura municipiului Ploieşti se desfăşoară pe
drumurile naţionale DN 1, DN 1A şi DN 1B şi se afla în faza de Proiect Tehnic pentru Centura de Vest
şi studiu de fezabilitate pentru Centura de Est, ţinându-se cont pentru centura Vest şi de traseul
viitoarei Autostrăzii Bucureşti – Braşov. Astfel artera de centură Vest, de pe DN 1, începe de la Km
53+650 până la km 66+500, iar cea de Est începe de la Km 70+550 până la km 88+896, pe DN 1A şi
de la Km 0+000 până la km 5+574 pe DN 1B.
Realizarea celor două centuri de Vest şi de Est va duce la eliminarea traficului greu şi de
tranzit din oraş, la reducerea la minim a cheltuielilor cu reparaţiile străzilor din municipiul Ploieşti, la
reducerea costurilor cu reparaţiile mijloacelor de transport în comun, la diminuarea poluării aerului şi
la diminuarea poluării fonice în oraş precum şi la dezvoltarea economica a zonei adiacente celor două
centuri. De asemenea pentru o cât mai eficientă circulaţie se impune sporirea capacităţii portante pe
cele două centuri şi pe drumurile naţionale DN 1A, DN 1B şi DN 72.
Obiectivul de reabilitare a infrastructurii rutiere include şi propuneri de modernizare a reţelei
locale, cuprins in strategia de dezvoltare a judeţului. Acestea sunt:
•

•

•

Modernizare căi de comunicaţie şi transporturi în zona montană a judeţului Prahova între Valea
Doftanei şi localitatea Săcele judeţului Braşov prin:
- modernizarea drumului judeţean DJ 102A Valea Doftanei limită de judeţ –
intersecţie
DN 1A în localitatea Săcele jud. Braşov
- descongestionarea traficului rutier pe DN 1 (Câmpina – Braşov) şi pe DN 1A (Ploieşti –
Vălenii de Munte – Săcele)
Modernizare căi de comunicaţie şi transport între localităţile Aluniş şi Brebu prin:
- modernizarea drumului judeţean DJ 214 Aluniş – Brebu prin Pietriceaua (12 km)
- facilitarea legăturilor între Valea Prahovei şi Valea Doftanei cu Valea Slănicului
Drum interjudeţean Bezdead (Jud. Dâmboviţa) - Adunaţi – Breaza (jud. Prahova) prin:
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-

modernizare drum judeţean DJ 710.

De asemenea pentru reabilitarea reţelei rutiere locale sunt necesare lucrări de îmbunătăţire a
stării de viabilitate prin consolidarea şi modernizarea tuturor traseelor de drumuri judeţene şi
comunale, prioritate acordându-se celor care asigură legătura între localităţi, cât şi celor cu racord la
drumurile naţionale, după cum urmează :
-

reabilitarea reţelei rutiere pe Valea Teleajenului pentru o deschidere turistică

-

studii de fezabilitate pe Valea Doftanei pentru realizarea unui Dj, traseu cu impact minim
negativ şi rezultat din anchetele publice cu cei interesaţi din fiecare comună,

-

refacerea reţelei existente afectată de construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov

Se recomandă elaborarea unor studii de specialitate pentru eficientizarea transportului rutier pe
direcţia Vest-Est pentru două trasee:
-

în zona subcarpatică : lim.jud. Dâmboviţa-Adunaţi-Breaza-Cornu de Sus-Brebu-AlunişSlănic-Vălenii de Munte- Nucşoara de Sus-Bodeşti Tîrleşti-lim.jud. Buzău

-

în zona de câmpie: lim.jud. Dâmboviţa-Stoeneşti-Ploieşti-Bucov-Valea CălugăreascăAlbeşti Paleologu-Mizil-lim. jud.Buzău

In localităţi, pe traseele drumurilor naţionale se impune realizarea de pasarele pietonale şi benzi
de circulaţie pentru vehicule lente şi pietoni. De asemenea în oraşul Comarnic trebuie rezolvată
opturarea drumului DN 1 km 95+200,datorată nerezolvării situaţiei terenului din zonă, iar pe DN 1D în
dreptul localităţii Ciorani este necesară realizarea unei devieri.
Pentru dezvoltarea turismului, în zonă, se aduc în actualitate cele trei drumuri cu tradiţie:
- Drumul fructelor

care străbate transversal judeţul, în zona subcarpatică, având următorul
traseu: lim. jud. Dâmboviţa – Adunaţi – Breaza – Câmpina – Brebu –
Aluniş – Dumbrăveni – Vârbilău – Slănic – Izvoarele – Drajna de Sus –
Poseşti – lim. jud Buzău

- Drumul vinului

care este o reeditare a unui drum folosit de romani în vechime, străbate
transversal judeţul având următorul traseu: lim. jud. Dâmboviţa Filipeştii de Pădure – Floreşti – Băicoi – Plopeni – Lipăneşti - Boldeşti
Scăeni – Bucov – Plopu – Valea Cucului – Urlaţi – Ceptura – Gura
Vadului – Jugureni – Lapoş - lim. jud Buzău

- Drumul voievozilor

care străbate transversal judeţul, în zona de câmpie, avand următorul
traseu: Filipeştii de Pădure – Filipeştii de Târg – Măneşti – Târgşoru
Vechi – Strejnicu – Brazi – Tinosu – Gorgota – Balta Doamnei –
Gherghiţa – Ciorani – Sălciile – lim. jud Ialomiţa.

Se propune reabilitarea căilor rutiere aferente acestor trasee.
In strategia de dezvoltare a judeţului sunt cuprinse propuneri de modernizare, ranforsare şi
realizarea de îmbrăcăminţi bituminoase uşoare la următoarele trasee de drumuri judeţene, după cum
urmează:
Modernizare :

DJ 201 Homorâciu – Schiuleşti km 46+937 – 48+637, DJ 100H Marginea
Pădurii – Valea Unghiului km 11+000 – 14+000, DJ 102 Slănic –
Homorâciu km 43+109 – 43+937, DJ 231 Păcureţi – Gornet km 6+100 –
12+200,
DJ 234 Salcia km 8+260 – 9+110, DJ 233 Seciu – Gâlmeea km 5+050 –
12+200
DJ 219 Teişani – Olteni km 1+107 – 1+817, DJ 102I Trăisteni – lim. jud.
Braşov km 32+840 – 49+910
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Ranforsări :

DJ 101G Tinosu – Şirna km 11+390 – 12+390, DJ 101P Filipeştii de Târg
km 4+530 – 5+530 si Bobolia – Poiana Câmpina km 21+880 – 22+880,
DJ 101A Şirna – Cocorăştii Colţ km 26+000 – 31+000, DJ 100B Potigrafu
– Balta Doamnei (pădure) km 2+000 – 5+000, DJ 101D Râfov – Moara
Domnească km 13+000 – 17+000, DJ 236 Bucov (DN 1D) – Pleaşa km
0+000 – 3+275,
DJ 207 Plaiul Câmpinei – Câmpina km 10+000 – 12+000, DJ 100H
Jugureni km 9+000 – 11+000, DJ 102H Satu Nou – lim. jud. Buzău km
9+500 – 10+000,
DJ 102K Chebea – Ceptura de Jos km 7+000 – 8+000 si Ungheni – Mizil
km 19+000 – 22+000, DJ 102C Apostolache km 22+000 – 23+000,
DJ 218 Dumbrăveşti – Vâlcele km 6+000 – 7+000, DJ 100M Podenii Noi
km 0+000 – 1+000 şi Surani – Cărbuneşti km 14+000 – 15+000,
DJ 102M Bălţeşti – Podenii Noi km 1+300 – 4+300 si Valea Dulce – Sălcioa
km 6+800 –7+300, DJ 100E Poiana Câmpina – Proviţa de Jos km 20+500
22+500,
DJ 100D Cocorăştii Mislii km 5+750 – 9+550.

Îmbrăcăminte
bituminoasă
uşoară :

DJ 100H Valea Unghiului – lim. jud. Buzău km 14+000 – 19+840, DJ 100L
Mehedinţa – Valea Cucului km 17+730 – 18+480,
DJ 101I Buda km 7+500 – 8+500, DJ 101S Secăria km 3+110 – 5+260,
DJ 102E Vărbila km 15+200 – 18+200, DJ 102N Ţărculeşti km 0+000 –
1+000 si Rotari km 2+800 – 3+500, DJ 102R Priseaca – Tătaru km 6+059 –
6+562,
DJ 149 DN 1B – Conduratu km 2+800 – 5+150 siConduratu – Baba Ana km
7+550 – 8+000,
DJ 201A Cioranii de Jos km 22+250 – 23+250, DJ 207 Nistoreşti km 0+600
–0+900 şi Şotrile km 3+687 – 4+683, DJ 218 Cosminele km 16+500 –
17+050,
DJ 235 Lăpoşel–Lapoş km 2+120 – 4+120, DJ 710 Adunaţi–Bezdeadlim.jud. Dâmboviţa km 19+500 – 22+100, DJ 720D Mărginenii de Jos km
1+300 – 3+950
DJ 162L Starchiojd km 8+170 – 10+000.

Pentru o cât mai eficientă desfăşurare a traficului rutier trebuie intervenit şi pe traseele
drumurilor locale afectate de alunecări de teren şi de inundaţii, pentru ca circulaţia să se desfăşoare în
condiţii normale. În tabelele din anexa 1 şi anexa 2 (prezentate în vol. “Situaţia existentă, probleme şi
priorităţi”) sunt menţionate localităţile în care reţeaua locală, străzile, podurile sau calea ferată au avut
şi au de suferit de pe urma alunecărilor de teren şi a inundaţiilor.
“Programul guvernamental de intervenţii prioritare,” elaborat în 1997, care prevedea
îmbunătăţirea cu prioritate a unor drumuri comunale de pământ prin pietruire, continuă cu “Strategia
de pietruire a drumurilor comunale” până în 2010. Acestea în lungime de 206,058 km
sunt
prezentate în Anexa 3 (vezi vol. “Situaţia existentă, probleme şi priorităţi”).
Cu prioritate se propun pentru pietruire urmatoarele drumuri comunale:
DC 83

DJ 101D (Buda) – DJ 101F km 2+200 – 2+856
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DC 96

DJ 101E (Balta Doameni)– DJ 101D – Olarii km 0+692 – 1+974

DC 52

DJ 219 (Ariceştii Zeletin) – Albinari km 2+000 – 2+500

DC 57 DN 1B – Chiţorani – Bighiliu km 0+000 – 3+800
DC 60

DJ 102C – DJ 100L (Valea Cucului) km 0+000 – 2+000

DC 143 Bertea – Ştefeşti km 0+000 – 2+500
De asemenea se propun lucrări de refacere a pietruirii pe: DC 44A Măgurele – Iazu – DJ 217
km 0+500 – 4+000, DC 8
Goruna – Cocorăştii Mislii km 0+960 2+800, DC 74B DJ 102N –
Colceag – Vâlcele km 0+000 – 0+700, precum şi amenajări pentru drumurile comunale care duc la
Cota 1400 şi la Cheia.
Pentru mărirea capacităţii de circulaţie sunt necesare şi lucrări de artă cum ar fi:
- pasaje denivelate pe traseul noilor autostrăzi şi a drumului expres;
- pasaje superioare pe drumurile naţionale la intersecţia cu calea ferată;
- consolidarea podurilor de beton armat existente, cu deschiderea mai mare de 10 m;
- refacerea celor care nu asigură gabaritul de circulaţie;
- refacerea podurilor de lemn cu deschiderea mai mică de 10 m (reţeaua locală).
Strategia de dezvoltare elaborată de Consiliul Judeţean Prahova prevede urmatoarele lucrări de
artă:
Refacere pod: peste Bălana DJ 102N km 8+864, peste Valea Stâlpului pe DJ 219Olteni km 1+369, peste Teleajen pe DJ 102B-Drajna de Jos km 1+700 şi peste pârâul
Doftana pe DJ 100E-Telega km 15+075-în curs de execuţie;
Consolidare pod: peste CF pe DJ 720-Floreşti km 29+080- în curs de execuţie şi pe DJ
234 Salcia km 9+120;
Consolidare sau refacere pod pe: DJ 100E-Telega-Foidaş km 13+800, DJ 231-Păcureţi
km 4+700, DJ 100C-Fulga km 10+100, DJ 100H-Jugureni km 8+360 şi km 8+800,DJ
102N-Rotari km 4+200, DJ 102M-Valea Dulce-Popeşti km 11+600 şi DJ 218Vâlcăneşti km 12+200;
Punte peste râul Ialomiţa pe Dj 101A-Poienarii Burchii km 18+600- în curs de execuţie;
Pod nou: pe DN 1A la Stănceşti;
Pasaj denivelat: pe DN1A – DJ 100L – Măgurele km 0+000, pe DN 72 peste CF, pe
DN 1 km 69+000 peste CF Ploieşti-Slănic, pe DJ 129 peste CF-ieşirea din Strejnic, pe
DN 1A peste CF Ploieşti-Blejoi şi peste CF Ploieşti-Urziceni, pe DN 1D peste CF
Ploieşti-Urziceni lângă Albeşti, pe DJ 101 D peste CF centură Ploieşti;
Noduri rutiere:intersecţie DN 1 cu DN 1B km 6+000 Ploieşti-Câmpina, intersecţie
DN 1 cu intrarea în Câmpina şi intersecţie DN 1 cu DN 1A km 55+500 .
Finalizarea acestor lucrări va duce la mărirea capacităţii de circulaţie pe drumurile judeţene.
Căi ferate
În strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare din România – perioada 2001 – 2010,
elaborată de Compania Naţională de Căi Ferate S.A. în martie 2001, este prezentată situaţia dificilă în
care se află infrastructura feroviară din ţară, datorată în principal unei finanţări neadecvate şi
imposibilităţii acoperirii necesarului de fonduri din surse proprii. Pentru rezolvarea acestei situaţii s-a
elaborat un Program de dezvoltare pentru anii 2001 – 2010 care cuprinde:
• programul de întreţinere al liniilor şi lucrărilor de artă
• programul de întreţinere al instalaţiilor SCB şi electrificare
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•
•

programul de reparaţii capitale şi modernizare
principalele programe de modernizare ale căii ferate

Judeţul Prahova este traversat de la nord la sud de tronsonul de cale ferată Bucureşti – Braşov
care face parte din Coridorul IV Pan-European Curtici – Braşov – Bucureşti – Constanţa, iar legătura
spre Moldova este realizată prin tronsonul de cale ferată Ploieşti – Buzău – Focşani care face parte din
Coridorul IX Pan-European Giurgiu – Videle – Bucureşti – Paşcani – Iaşi – Ungheni, coridoare
stabilite la Conferinţa Pan-Europeană a Transporturilor de la Creta din 1994 şi reconfirmate la
Conferinţa de la Helsinki din iunie 1997.
Coridorul IV este multimodal, având o mare importanţă în structura traficului derulat pe
reţeaua CFR. Cu precădere s-a optat şi pentru modernizarea instalaţiilor de centralizare
electrodinamice cu relee din staţiile aflate pe coridorul IV.
Principalele obiective şi propuneri prezentate în Strategia de dezvoltare elaborată de Compania
Naţională de Căi Ferate şi în Secţiunea I Căi de Comunicaţie sunt incluse în programul de modernizare
a infrastructurii feroviare a judeţului Prahova :
•
•

Continuarea lucrărilor la tronsonul de cale ferată Bucureşti - Câmpina
Reabilitarea tronsoanelor feroviare aferente sectoarelor coridoarelor IV şi IX pan-european de
transport:
· Linie cu viteză mare:
- Tronson Bucureşti – Braşov (167 km) până în 2004, traseul Bucureşti – Comarnic
în lucru, Comarnic – Braşov traseu nou – (Coridorul IV PanEuropean)
· Linie cu viteză sporită:
- Tronson Ploieşti – Buzău – Suceava – Vicşani din care tronsonul Ploieşti –
Focşani (139,5 km) între 2003 - 2008 – (Coridorul IX Pan-European)
• Centralizarea electronică a staţiei Ploieşti Sud (în execuţie)
• Electromecanisme de macaz performante:
·
Tronsonul Ploieşti – Focşani (139,5 km) până 2008
·
Tronsonul Bucureşti – Braşov (167 km) până 2004
• Extinderea reţelei de comunicaţie pe fibră optică :
- modernizarea reţelei de telecomunicaţii a societăţii “CFR” – S.A. prin introducerea
cablelor cu fibră optică şi a echipamentelor digitale
- Centrale locale în staţiile Ploieşti Sud, Ploieşti Vest, Ploieşti Nord, Slănic.
De asemenea pentru staţia Ploieşti Vest se propune realizarea unui pasaj subteran de pietoni,
iar pentru staţia Floreşti realizarea unei pasarele. Modernizarea la standarde europene a Gării de Sud
din municipiul Ploieşti va transforma această gară în Eurostaţie.
Pentru dezvoltarea turismului în zonă se propune reabilitarea mocăniţei din Cheia şi din
Telega.
Îmbunătăţirea condiţiilor de transport, pe calea ferată, se realizează şi prin asigurarea unui
parc de vagoane şi locomotive, adaptate traficului uşor pentru deservirea transportului suburban şi
local.
Transportul combinat

Terminalul de transport combinat de mărfuri din municipiul Ploieşti, unul din cele 11
terminale principale din ţară, pentru o cât mai eficientă funcţionare va trebui să beneficieze de
aplicarea obiectivelor pentru dezvoltarea transportului combinat, obiective menţionate în Strategia de
dezvoltare pe perioada 2001 – 2005, elaborată în 2001 de Societatea Naţională de Transport Feroviar
de Marfă “CFR Marfă” S.A. din care amintim câteva:
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•
•
•
•

Acordarea de reduceri sau scutiri de taxe şi impozite pentru societăţile care îşi desfăşoară
activitatea în domeniul transportului combinat şi acordarea de subvenţii căilor ferate în
domeniul transportului combinat din surse externe, naţionale şi locale.
Acordarea unor subvenţii de la bugetul de stat pentru reabilitări, modernizări şi investiţii
în terminale din gestiunea “CFR Marfă”.
Obţinerea de aprobări pentru depăşirea tonajului pe axă în cazul utilizării transportului
combinat.
Acordarea de către Ministerul Transporturilor a exceptării de la restricţiile de circulaţie
pentru autovehiculele care realizează transporturi combinate, atât în localităţi cât şi în
afara acestora.

Prin măsurile prezentate în strategie se urmăreşte :
- adaptarea “CFR Marfă” la cerinţele UE
- menţinerea actualei cote de piaţă
- câştigarea de noi clienţi
- sporirea veniturilor şi profitului
- ridicarea prestigiului “CFR Marfă” pe plan intern şi internaţional.
Dezvoltarea transportului combinat constituie o prioritate a “CFR Marfă”.

5.2. GOSPODĂRIREA APELOR

Strategia de dezvoltare a judeţului pentru perioada 2001 – 2004, în domeniul gospodăririi
apelor, are ca obiective principale:
•
lucrări hidroedilitare pentru suplimentarea şi transportul debitelor de apă în zonele
deficitare;
•
îmbunătăţirea alimentării cu apă a localităţilor;
•
reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă din localităţile rurale;
•
îmbunătăţirea echipării localităţilor cu reţele de canalizare a apelor uzate şi cu instalaţii de
epurare a acestora.
Pe lângă obiectivele menţionate se mai propun:
•
lucrări hidrotehnice pentru asigurarea necesarului de apă în zonele puternic afectate de
poluarea cu produse petroliere (zonă în sudul m. Ploieşti, în m. Câmpina);
•
lucrări hidrotehnice specifice protecţiei localităţilor şi terenurilor împotriva inundaţiilor
(pe râurile Cricovul Sărat, Lopătaru, Doftana – în aval de ac. Paltinu, Teleajen, Vărbilău,
Drajna).
În cele ce urmează sunt prezentate propunerile de folosire eficientă şi durabilă a resurselor de
apă pe principalele domenii ale conceptului de gospodărire a apelor.
Resursele de apă
Pentru protejarea calităţii resurselor de apă de suprafaţă şi subterană se propun măsuri de
reabilitare pe termen permanent şi anume:
•
izolarea prin lucrări specifice a surselor de poluare;
•
preîntâmpinarea poluării cu produse petroliere a frontului de captare Tătărani – Teleajen;
•
mărirea capacităţii staţiilor de epurare a apelor uzate de pe platformele rafinăriei şi a
unităţilor petrochimice din zona m. Ploieşti.
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Pentru mărirea capacităţii resurselor de apă subterană există disponibilităţi de debit în zonele:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Crângul lui Bot SE – existent
120 l/s (acvifer adâncime)
Crângul lui Bot SV – existent
80 l/s (acvifer adâncime)
Stoeneşti V – captare nouă
80 l/s (acvifer adâncime)
îndesire captarea
Ploieşti NV şi N – existent
75 l/s (acvifer adâncime)
Ploieşti V Strejnic – captare nouă
50 l/s (acvifer adâncime)
Bereasca – Teleajen – captare nouă
50 l/s (acvifer adâncime)
Ploieşti N – captare nouă
50 l/s (acvifer adâncime)
Ploieşti N şi NE – extindere
150 l/s (acvifer adâncime)
Ploieşti V Gară – captare nouă
45 l/s (acvifer adâncime)
Goga Palanca SV – extindere
100 l/s (acvifer freatic);
Goga Palanca NE – extindere
70 l/s (acvifer freatic);
Cricov Teleajen – Dumbrava – extindere
100 l/s (acvifer freatic);
Pleaşca – Bucov – captare nouă
70 l/s (acvifer adâncime)
Lunca Proviţei – captare nouă
55 l/s (acvifer freatic)
Teişani – captare nouă
70 l/s (acvifer freatic)
Captare Băltăţeşti (oraş Mizil) - extindere
100 l/s (acvifer adâncime)
Hătcărău – captare nouă
20 l/s (acvifer de adâncime şi freatic)
TOTAL 1 285 l/s

Amenajarea bazinului hidrografic
Această activitate presupune realizarea de lucrări hidrotehnice pentru asigurarea resurselor de
apă, transportul acestora în zone cu deficit de apă precum şi realizarea lucrărilor specifice combaterii
inundaţiilor.
Lucrările hidrotehnice propuse în bazinul hidrografic Ialomiţa, amplasate pe teritoriul
judeţului sunt:
Acumulări
Acumularea Azuga I. Este propusă a fi amplasată pe râul Azuga, va avea un volum total de
17,4 mil. m3 (volumul util fiind de 15,6 mil. m3).
Este destinată pentru asigurarea necesarului de apă potabilă pentru alimentarea oraşelor
Azuga, Buşteni, Sinaia, Comarnic.
Ca funcţiune secundară se propune completarea imaginii turistice a oraşului Azuga.
Acumularea Floreşti – Nedelea. Amplasamentul este propus pe râul Prahova. Va avea un
volum total de 65 mil. m3 (volumul util 50 mil. m3).
Va asigura alimentarea cu apă a sistemului Prahova – Teleajen.
Aducţiuni şi derivaţii
Aducţiunea – Staţia de tratare Vălenii de Munte – Movila Vulpii (firul 2), cu o lungime de 30
Km. Se propune finalizarea acestei lucrări.
Aducţiunea – Staţia de tratare Vălenii de Munte – oraş Mizil.
Derivaţia Dâmbu – Teleajen. Conform adresei transmisă de Administraţia Naţională Apele
Române, această lucrare se află în faza de studiu de fezabilitate elaborat de AQUAPROIECT.
Regularizări, îndiguiri
Apărări de maluri pe Cricovul Dulce în satele Brăteşti şi Hăbud din comuna Şirna. Lucrarea
este în curs de obţinere a autorizaţiei de construcţie.
Apărări de mal pe râul Doftana, în aval de acumularea Paltinu. Vor fi apărate 260 de
gospodării, 50 ha teren, staţia de tratare a apei Voila, 1,8 Km cale ferată, 5 Km drum.
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Amenajări pentru combaterea inundaţiilor pe râurile Teleajen şi afluenţii Drajna şi Vărbilău,
care vor apăra o suprafaţă de 580 ha teren.
Regularizarea şi reprofilarea pr. Dâmbu în municipiul Ploieşti.
Regularizarea râului Prahova pe cursul mediu şi inferior.
Programul de dezvoltare economico – socială a judeţului pentru perioada 2001 – 2004 are ca
principale acţiuni:
- lansarea unui proces investiţional pentru executarea lucrărilor de apărare împotriva
inundaţiilor şi a fenomenelor meteorologice periculoase;
- modernizarea sistemului de avertizare şi alarmare a populaţiei în situaţii de risc natural.
Pentru ca impactul autostrăzii, asupra gospodăririi apelor în zonă, să fie cât mai redus trebuie
preluate şi însuşite măsurile de protecţie propuse în documentaţia „Studiu de fezabilitate Autostrada
Bucureşti – Braşov, partea I – Studiu de impact asupra mediului” elaborat în septembrie 2002 de către
ECOTERA S.R.L.
Aceste măsuri sunt:
- alegerea traseului în sensul evitării zonelor sensibile, caracterizate de eroziuni puternice;
- măsuri de reducere a vitezei de curgere a apei;
- perdele forestiere de protecţie a albiilor;
- lucrări hidrotehnice transversale pentru amenajarea torenţilor.
Pentru soluţionarea problemelor ridicate de poluarea apei provocată de executarea şi
exploatarea autostrăzii precum şi a poluării accidentale şi a celei sezoniere, sunt propuse următoarele
măsuri:
- evitarea amplasării organizărilor de şantier în apropierea apelor (râurile Ialomiţa, Prahova,
Teleajen, precum şi afluenţilor acestora);
- organizările de şantier şi bazele de producţie vor avea un sistem de canalizare, epurare şi
evacuare a apelor uzate. Apele uzate menajere (de la cantină, din spaţii igienico - sanitare)
şi cele meteorice vor fi, în funcţie de debit, trecute prin fose septice, vidanjate periodic, sau
staţii de epurare tip monobloc. Apele tehnologice vor fi preepurate local, în instalaţii tip
decantor;
- apele meteorice vor fi colectate printr-un sistem de şanţuri şi rigole, care permit un proces
de sedimentare înaintea descărcării în staţia de epurare;
- apele meteorice care spală platforma autostrăzii, înainte de descărcarea în staţia de epurare
vor fi trecute prin instalaţii de sedimentare, urmate de separatoare de grăsimi;
- platformele adiacente traseului autostrăzii, pe care vor fi amplasate spaţii de servicii, vor
avea pante corespunzătoare care să faciliteze colectarea şi descărcarea în staţii de epurare
prevăzute cu trepte mecanică şi biologică;
- pentru limitarea impactului negativ al poluării accidentale se propune:
• întreruperea locală a şanţurilor;
• devierea circulaţiei;
• curăţirea şanţurilor şi a terenului.
- pentru limitarea efectelor poluării sezoniere, măsurile cu eficienţă verificată sunt:
• materialele utilizate pe timp de iarnă vor fi stocate în depozite şi pe suprafeţe
impermeabile;
• optimizarea cantităţii de sare utilizată;
• protejarea zonelor sensibile, prin evitarea utilizării de substanţe cu concentraţii ridicate.
Echiparea hidroedilitară a localităţilor
Strategia de dezvoltare economico – socială a judeţului pentru perioada 2001 – 2004 are ca
obiective în acest domeniu:
- realizarea alimentării cu apă potabilă a localităţilor rurale;
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-

reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă din localităţile urbane şi rurale;
îmbunătăţirea echipării localităţilor urbane şi rurale cu reţele de canalizare şi staţii de
epurare.

Alimentarea cu apă a localităţilor
Propunerile de îmbunătăţire a sistemului de alimentare cu apă sunt bazate pe:
- Programul de dezvoltare economico – socială a judeţului Prahova pe perioada 2001 –
2004;
- Programul de acţiuni al administraţiilor publice judeţene şi locale în anul 2002;
- Proiectul SAMTID – Parteneriat pentru reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă în
judeţul Prahova (oraşe mici şi mijlocii).
Pentru localităţile urbane propunerile sunt:
Municipiul Ploieşti
- Reabilitarea staţiei de epurare a municipiului Ploieşti;
- Extinderea reţelei cu 4 Km şi în cartierul Carino;
- Reabilitarea reţelei de distribuţie pe 20 Km;
- Proiectare de reţele noi;
- Retehnologizarea staţiilor de pompare a apei Nord Găgeni şi 23 August.
Oraşul Mizil
Îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă, în parteneriat cu oraşul Urlaţi şi comuna Valea
Călugărească. (S.F. în execuţie – prin racordarea la sistemul hidrotehnic Paltinu – Măneciu).
Oraşul Plopeni
Se propune separarea sistemului de alimentare cu apă a oraşului de cel al Uzinei Mecanice
investiţie realizată în procent de 70 %.
Oraşul Sinaia
- Asigurarea alimentării cu apă a oraşului, etapa a II-a de realizare;
- Reabilitarea reţelelor de apă din oraş.
Oraşul Slănic
Majorarea capacităţii de înmagazinare a apei potabile de la sursa Crasna prin construcţia a
două rezervoare cu capacitatea de 500 m3 fiecare şi repararea celor existente (Plai Ştefeşti şi Borceşti)
cu capacitatea totală de 500 m3.
Localităţile rurale pentru care se propune îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă în
sistem centralizat, (conform „Programului de investiţii la nivelul judeţului în anul 2002”) sunt:
- Comuna Ariceştii Rahtivani, satele Ariceştii Rahtivani, Nedelea;
- Comuna Drajna, satele Drajna de Sus, Cătunu, Făget, Ogretin, Piatra, Drajna de Jos;
- Comuna Ciorani;
- Comuna Fulga, sat Fulga de Sus;
- Comuna Măgureni;
- Comuna Păcureţi;
- Comuna Poiana Câmpina;
- Comuna Surani;
- Comuna Starchioj , sat Bătrâni;
- Comuna Telega;
- Comuna Valea Doftanei, sate Tesila, Trăistieni;
- Comuna Adunaţi, satele Adunaţi, Ocina de Sus;
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-

Comuna Băneşti, sat Băneşti;
Comuna Bertea, sat Bertea;
Comuna Bucov;
Comuna Cărbuneşti;
Comuna Ceptura, satele Ceptura de Jos, Rotari, Malu Roşu, Şoimeşti;
Comuna Ceraşu, sat Slon;
Comuna Secăria, sat Secăria.

Există proiecte de îmbunătăţire a alimentării cu apă propuse a se realiza în parteneriat şi
anume:
-

Sistem de alimentare cu apă Filipeşti;
Alimentare cu apă zona Cărbuneşti.Beneficiarul lucrării este Consiliul Judeţean Prahova
în parteneriat cu: Predeal Sărari, Şoimari, Surari, Cosmeşti, Ariceşti, Păcureţi, Gura
Vitioarei.

Comunele pentru care se propune realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă sunt:
- Proviţa de Sus, Proviţa de Jos, Şotrile, Măneşti, Cosminele, Vărbilău, Vâlcăneşti, Tinosu,
Predeal Sărari, Plopu, Râfov, Balta Doamnei, Podeşti Pământeni, Ariceşti Zeletin, Şoimari,
Gornet Cricov, Tomşani, Gherghiţa, Salcia, Sângeru, Lapoş, Tătaru, Jugureni, Călugăreni,
Fântânele, Colceag.
Canalizarea şi epurarea apelor uzate
Programele de dezvoltare, cuprinse în strategia judeţului îşi propun:
•

Îmbunătăţirea sistemului de canalizare şi epurare a apelor uzate în m. Ploieşti, m. Câmpina,
oraşele Azuga, Buşteni, Sinaia, Băicoi, Plopeni, Slănic, Vălenii de Munte, Mizil. De
asemenea sunt propuse lucrări de îmbunătăţire a sistemului de canalizare în comunele:
Filipeştii de Pădure, Ariceştii Rahtivani, Măneciu Ungureni, Gorgota, Puchenii Mari,
Bărcăneşti, Brazi, Valea Călugărească, Albeşti Paleologu, Ceptura, Cioranii de Jos, Gura
Vadului, Baba Ana, Fulga de Jos;

•

Realizarea acestui sistem în comunele în care acesta lipseşte.

Principalele priorităţi pe care le vizează programele sunt:
-

construirea staţiilor de epurare a apelor uzate în oraşele Azuga, Buşteni şi în comunele
Măneciu, Floreşti, Păuleşti, Bucov, Secăria, Cornu şi Valea Călugărească;

-

extinderi şi retehnologizări ale staţiilor de epurare în oraşele Ploieşti, Mizil, Plopeni,
Sinaia.

•

Reabilitarea sistemului de canalizare şi epurare a apelor uzate în staţiunile montane şi de
deal din bazinul hidrografic superior al râului Prahova. Principalii beneficiari ai acestei
prevederi vor fi oraşele Azuga, Buşteni, Sinaia, Comarnic, Breaza, Câmpina.

5.3. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

5.3.1. Surse de producţie a energiei electrice
În perioada ultimilor 13 ani, datorită reducerii necesarului de energie electrică la nivel
industrial, capacităţile de producţie ale Sistemului Energetic Naţional au acoperit necesarul de consum.
În prezent, având în vedere şi reducerile de producţie ale unor mari consumatori de energie
electrică din judeţ, se poate spune că actualele capacităţi de producţie energetică asigură în continuare
necesarul de energie scontat. De asemeni se poate asigura şi puterea necesară în rezervă pentru
executarea unor programe de reparaţii şi întreţinere, precum şi compensarea capacităţilor ieşite
accidental din funcţiune.
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Pentru judeţul Prahova este indicat să se continue lucrările din programul de amenajare
hidroelectrică, aceste lucrări având importanţă şi în asigurarea contra inundaţiilor (viituri).
În fază de studii preliminare sunt hidrocentralele de la Vălenii de Munte, Măgurele şi
Lipăneşti.
Amenajarea potenţialului hidroelectric va contribui la micşorarea cheltuielilor pe care le are
S.C. HIDROELECTRICA S.A. pentru asigurarea resurselor primare de combustibil.

5.3.2. Perspective pe termen scurt şi mediu privind dezvoltarea reţelelor electrice
În cadrul strategiei de dezvoltare durabilă S.C. ELECTRICA S.A. are ca obiective:
a) Alimentarea tuturor clienţilor în condiţii de calitate şi siguranţă (la tarife adaptate
economiei de piaţă) cu limitarea impactului asupra mediului
b) Reducerea pierderilor de energie în reţelele de distribuţie
c) Minimizarea costurilor de exploatare şi mentenanţă
d) Finalizarea acţiunii de electrificare rurală.
• Reabilitarea reţelelor electrice de înaltă tensiune (400, 220 şi 110 kv)
Reabilitarea acestor reţele constă în înlocuirea stâlpilor şi conductelor cu grad de uzură ridicat
(peste 68 %), precum şi a cablurilor de 110 kv cu nivel de uzură peste 80 %.
Staţiile de transformare vor fi supuse unor lucrări de retehnologizare şi modernizare prin
înlocuirea pe partea de 110 kv cu întrerupătoare cu hexaclorură de sulf (SF6) sau vid. De asemeni se
vor crea bare de 20 kv în staţiile 110/6 kv şi 110/10 kv pentru trecerea la tensiunea de 20 kv. Staţiile de
transformare vor fi treptat informatizate în scopul conducerii informatizate.
• Reabilitarea reţelelor electrice de distribuţie de medie şi joasă tensiune
Politica S.C. ELECTRICA S.A. în domeniul reţelelor de medie şi joasă tensiune urmăreşte
atât reabilitarea celor existente cât şi alimentarea noilor consumatori ce vor apare (casnici şi terţiari).
Având în vedere că în unele localităţi reţelele locale au un grad de uzură ridicat se impune
reabilitarea acestora, urmărindu-se o serie de obiective cum ar fi:
- înlocuirea cablurilor subterane de distribuţie publică care în prezent lucrează la tensiunea
de 6 kv sau 10 kv, cu cabluri de 20 kv şi până în 2005 este prevăzută realizarea a 19 km
LES 20 kv;
- înlocuirea echipamentelor din posturile de transformare de 6/0,4 kv şi 10/0,4 kv cu
echipamente de 20 kv (introducere posturi de transformare 20/0,4 kv tip RMV cu izolaţie
în SF6 sau vid);
- reducerea volumului de reţele de joasă tensiune în mediul urban şi rural prin instalarea de
noi posturi de transformare uscate de putere mică şi mijlocie (puteri de 250 – 400 kvA).
Până în anul 2005 se vor instala 18 posturi PCZ (Pinst = 9.270 kvA) şi 29 posturi PTA (Pinst
= 4.350 kvA).
- înlocuirea reţelelor electrice aeriene de joasă tensiune echipate cu conductoare neizolate,
cu conductoare izolate torsadate tip funie (99 km reţea 0,4 kv până la 2005);
- îmbunătăţirea mijloacelor de măsurare şi urmărire a calităţii şi consumului de energie
electrică;
- modernizarea iluminatului public atât în localităţile urbane cât şi rurale.
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5.3.3. Electrificarea rurală
După cum s-a prezentat la capitolul referitor la situaţia electrificării rurale în 20 de localităţi
rurale mai sunt gospodării neelectrificate iar satul Ploi (com. Drajna) – 29 gospodării, este complet
neelectrificat.
În prezent există un program întocmit de Ministerul Industriei şi Resurselor, Ministerul
Administraţiei Publice, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Dezvoltării care cuprinde o evaluare a
costurilor pentru realizarea electrificării şi soluţii alternative acolo unde nu există posibilitatea
electrificării. Termenul de realizare a racordării tuturor gospodăriilor este sfârşitul anului 2004.
Pentru judeţul Prahova, electrificarea celor 350 gospodării necesită o extindere a reţelei de
joasă tensiune cu cca. 11 km şi 3 noi posturi de transformare. Necesarul de putere se ridică la 150 kw.
Impactul construirii autostrăzii Bucureşti – Braşov asupra reţelelor electrice
Judeţul Prahova va fi străbătut de viitoarea autostradă Bucureşti – Braşov pe o distanţă de cca.
110 km.
Traseul acesteia în judeţ începe de la traversarea râului Ialomiţa (km 32 al autostrăzii),
ocoleşte pe la vest municipiul Ploieşti, după care se înscrie paralel cu DN 1. De la comuna Băneşti
traseul se înscrie pe Valea Prahovei până la ieşirea din Azuga (km 142).
Având în vedere că traseul noii autostrăzi intersectează o serie de reţele edilitare sunt necesare
operaţii de mutări şi protejări ale acestora. După stabilirea culoarului de protecţie mai multe societăţi
de proiectare au fost angrenate în întocmirea proiectelor de mutare ale acestora.
Comunele pentru care sunt necesare astfel de mutări ale reţelelor edilitare sunt: Gherghiţa,
Balta Doamnei, Drăgăneşti, Dumbrava, Râfov, Bărcăneşti, Târgşorul Vechi, Ariceştii Rahtivani,
Floreşti, Măgureni, Băneşti, Poiana Câmpina, Cornu de Jos.
Localităţile urbane care vor necesita mutări ale reţelelor sunt Ploieşti, Câmpina, Breaza,
Comarnic, Sinaia, Azuga, Buşteni.
În general alegerea traseului a urmărit să evite pe cât posibil intersecţiile cu liniile electrice de
înaltă tensiune (110, 220, 400 kv).
Intersecţiile autostrăzii cu aceste linii vor necesita o serie de operaţii de înălţare a acestora
(Râfov km 53 pentru linii de 110 şi 400 kv) sau modificare a traseului (Băneşti – km 92 + 300; Poiana
Câmpina km 96 + 800).
Liniile de medie tensiune (6, 10, 20 kv) în general vor fi trecute în subteran în zonele de
intersecţie sau vor fi înălţate.
5.4. TELECOMUNICAŢII

ROMTELECOM prin politica de investiţii pe care o duce, urmăreşte obţinerea unei noi
calităţi a serviciilor, a eficienţei economice şi a relaţiilor cu clienţii.
Datorită faptului că o parte a reţelelor în special realizate înainte de 1991 sunt de slabă calitate
(cabluri de izolaţie de hârtie, centrale telefonice electromecanice). Direcţia de telecomunicaţii Prahova
a urmărit să modernizeze reţelele în scopul aducerii acestora la parametrii tehnici necesari.
În realizarea acestui deziderat s-au utilizat cabluri cu conductori de cupru şi izolaţia de plastic
(în reţeaua de acces) cât şi tehnologii noi (sisteme digitale de abonat, accesul radio sau cablul cu fibră
optică).
Obiectivele urmărite în anii viitori se referă la extensia centralelor digitale (Ploieşti, Vălenii
de Munte, Câmpina) şi a reţelelor aferente.
Prin aceste măsuri se pot rezolva cele 11.200 cereri de instalare de noi posturi telefonice.
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Construcţia autostrăzii Bucureşti – Braşov va avea un impact asupra reţelelor telefonice.
Unele reţele, atât subterane cât şi aeriene de pe drumurile judeţene sau comunale vor fi deviate sau
trecute în subteran în zonele de intersecţie.

5.5. ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICĂ

Obiectivul principal al “Strategiei naţionale de dezvoltare energetică a României pe termen
mediu” este satisfacerea necesarului de energie – adecvat unei economii moderne şi unui standard de
viaţă civilizat – la un preţ cât mai scăzut, în condiţii de calitate şi de siguranţă în alimentare şi cu
limitarea impactului asupra mediului la nivelul admisibil pe plan european.
Strategia energetică a României are trei obiective fundamentale:
- deblocarea financiară a sectorului energetic, eliminarea din acesta a segmentelor de
activitate ineficiente, introducerea mecanismelor de piaţă;
- consolidarea mecanismelor de piaţă pe piaţa energetică, monitorizarea funcţionării lor în
vederea introducerii corecţiilor necesare pentru deplina compatibilitate a normelor
europene;
- asigurarea funcţiunii şi dezvoltării stabile pe termen mediu a sectorului energetic prin
investiţii noi, modernizare şi reabilitarea de echipamente, management performant,
realizarea unor performanţe tehnologice şi economice care să asigure viabilitatea
sectorului energetic românesc pe piaţa europeană integrată.
Din punct de vedere al surselor de energie şi al sistemului de transport a energiei primare de
la surse la utilizatori, partea de S-V şi V a judeţului Prahova este mai bine echipată.
Având în vedere gradul ridicat de uzură a echipamentelor existente, localităţile alimentate cu
energie termică în sistem centralizat sunt cele care au probleme în asigurarea confortului termic şi
pentru care sunt necesare măsuri prioritare.
Strategia de dezvoltare a producţiei de energie termică în judeţul Prahova se înscrie în
obiectivele stabilite la nivelul economiei naţionale.
Opţiunea prioritară este creşterea producţiei de energie termică şi asigurarea confortului
termic necesar tuturor consumatorilor.
Se recomandă:
- menţinerea sistemelor de termoficare existente acolo unde acestea se justifică, prin
reabilitarea lor – modernizare şi eficientizare;
- implementarea unor tehnologii moderne de producere a energiei: grupuri mici de
termoficare cu recuperare de căldură;
- modificarea sistemului actual de tarifare a energiei termice, în scopul atragerii
consumatorilor în direcţia apelării la soluţia de alimentare centralizată care conduce la
reducerea consumului global al resurselor primare şi la îmbunătăţirea condiţiilor de
mediu.
În ansamblu soluţia optimă privind alimentarea cu căldură a consumatorilor urbani şi rurali
având în vedere perspectiva de dezvoltare a localităţilor judeţului Prahova, nu poate fi stabilită
dinainte, ci doar în urma unor analize concrete de la caz la caz, ea depinzând de o serie de factori cum
ar fi:
• mărimea şi concentrarea necesarului de căldură;
• resursele primare de energie;
• fondurile disponibile;
• existenţa unor utilităţi privind alimentarea cu apă, energie electrică şi canalizare.
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Problemele majore ridicate în sistemul existent de alimentare cu energie termică în judeţul
Prahova se referă în special la partea aferentă alimentării în sistem centralizat.
Din acest motiv sunt necesare cu prioritate următoarele măsuri:
- reabilitarea şi modernizarea surselor actuale de alimentare cu energie termică (CET
BRAZI I, II precum şi centralele termice de zonă şi de cuartal existente) prin reechiparea
lor cu echipamente moderne, cu randamente superioare şi nepoluante;
- studierea posibilităţilor de restructurare a sistemului energetic prin reechilibrarea
consumatorilor cu sursele de producere a energiei;
- retehnologizarea şi automatizarea sistemelor de distribuţie a energiei termice – montarea
de reţele termice noi, din conducte preizolate, cu sesizoare de umiditate, montate direct în
sol şi generalizarea utilizării acestora;
-

introducerea şi generalizarea montării aparatelor de măsură şi control atât la surse şi
puncte termice cât şi la consumatori, cu prelucrarea automată a datelor.

Având în vedere dezvoltarea zonală preconizată în judeţul Prahova, atât la nivelul oraşelor
existente precum şi al localităţilor rurale propuse a deveni centre polarizatoare în sistemul zonelor
cărora le aparţin şi care vor atrage noi şi importante activităţi, sunt necesare studii atente pentru
implementarea unor sisteme şi tehnici corecte şi moderne de alimentare cu energie termică, conform
principiilor enumerate anterior; se propune crearea condiţiilor pentru realizarea unor sisteme
centralizate de cuartal, sisteme centralizate individuale precum şi alimentarea în sistem individual, în
funcţie de condiţiile şi opţiunile beneficiarilor.
Aceasta se va realiza cu prioritate în centrele polarizatoare din cadrul ariilor de influenţă
stabilite în reţeaua de localităţi: mun. Ploieşti, mun. Câmpina, oraşele Sinaia, Vălenii de Munte, Mizil,
Băicoi, Boldeşti Scăeni, Slănic, Urlaţi, satele reşedinţe de comună Apostolache, Cioranii de Jos,
Puchenii Mari precum şi în localităţile rurale cu potenţial de a deveni oraşe: Măneciu, Filipeştii de
Pădure, Floreşti, Cornu, Valea Călugărească.
Acolo unde este posibil se recomandă echiparea centralelor cu arzătoare atât pentru
combustibil lichid cât şi gaz, de la caz la caz, în funcţie de posibilităţile de asigurare a combustibilului.
Pentru evitarea poluării solului şi a apelor freatice şi subterane, rezervoarele metalice de
depozitare a combustibilului lichid se vor amplasa în cuve de beton armat sau vor fi realizate cu pereţi
dubli.
Se va acorda de asemenea o atenţie deosebită realizării unui ansamblu corect calculat şi
executat arzător – cazan – coş.
•

Este important de adăugat: necesitatea studierii posibilităţii utilizării unor resurse noi de
energie (vânt, soare, deşeuri etc.) în scopul utilizării lor în mod complementar în perioade
de timp favorabil.

•

Se vor căuta soluţii de stimulare şi educare a populaţiei în acest sens.

Va fi necesar, la nivelul consiliilor locale să se asigure condiţiile aprovizionării cu
combustibili, în mod constant.
Se propune ca şi la nivelul consumatorilor să se ia măsuri în scopul eficientizării alimentării
cu energie termică. Aceasta se va putea realiza cu concursul întregii comunităţi şi a administraţiilor
locale.
- crearea unor condiţii administrative pentru îmbunătăţirea izolaţiei termice a locuinţelor şi
dotărilor social-edilitare existente, condiţie atât a reducerii consumului energetic cât şi a
creşterii confortului beneficiarilor;
- pentru noile construcţii se recomandă ca pereţii exteriori să fie realizaţi corect (ex. zidărie
de BCA de 35 cm grosime sau similar) pentru a se realiza un coeficient corespunzător de
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-

transmisie a căldurii, deci o creştere a confortului, o micşorare a consumului de
combustibil şi implicit o reducere a poluării;
introducerea măsurilor concrete de stimulare a populaţiei (montarea conductelor,
stimulente financiare diversificate, educare, consultanţă etc.).

De asemenea este important de precizat că deseori problemele specifice domeniului apar
cumulate cu probleme rezultate din proasta activitate în domenii colaterale.
Astfel se propune rezolvarea concomitentă a problemelor existente cu impact negativ asupra
asigurării parametrilor de confort cu condiţia siguranţei mediului înconjurător.
S.C. Termoelectrica S.A. semnalizează două probleme importante care apar odată cu
realizarea noii autostrăzi Bucureşti – Braşov:
•

în prezent conductele de termoficare CET Brazi, oraş Ploieşti, 2 x Dn 700 mm şi 2 x Dn
1.000 mm sunt amplasate aerian; din acest motiv se impune realizarea unei subtraversări
vizitabile pe o lungime de aproximativ 100 m conform unui proiect de specialitate;

•

conductele de termoficare îngropate la 1,4 m cu dimensiuni de 2 x Dn 275 mm (în canal
termic nevizitabil, actualmente neutilizate) sunt dispuse la distanţa de 8 m faţă de axul
şoselei Ploieşti – Bucureşti, situaţie care va impune unele măsuri speciale de protecţie în
vederea preîntâmpinării deteriorării canalului termic.

5.6. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE ŞI FLUIDE COMBUSTIBILE

5.6.1. Alimentare cu gaze
Activitatea de distribuţie a gazelor naturale în localităţile judeţului Prahova va fi corelată atât
cu măsurile de creştere a siguranţei în exploatare a sistemului cât şi cu solicitările de extindere şi
introducere a gazelor naturale la populaţie sau cu dezvoltarea serviciilor şi prestaţiilor specifice cerute
de abonaţi:
• Pentru localităţile cu distribuţie de gaze existente, se propun:
- înlocuiri de conducte – reţele de distribuţie şi branşament acolo unde este cazul, din
fondurile de investiţii şi reparaţii capitale;
- executarea lucrărilor de revizii la 10 ani şi cele de verificare la 2 ani a instalaţiilor
interioare de gaze la toate punctele de ardere;
- extinderea reţelelor de gaze către noi consumatori casnici şi social-edilitari.
• În urma studiilor şi proiectelor efectuate, s-au constituit trei zone în sistem parteneriat. Se
propune înfiinţarea unor noi distribuţii de gaze naturale sau dezvoltarea celor existente în localităţile
comunelor aferente acestor sisteme.
a) Comunele Gorgota, Puchenii Mari, Balta Doamnei, Şirna, Tinosul, Poienarii Burchii,
Gherghiţa, Brazi (sat Stejaru)
- debit de gaze propus: 33.750 Nm3/h;
- consumatori propuşi spre racordare: 13.800 locuinţe şi 600 obiective socialculturale şi societăţi comerciale.
b) Comunele Aluniş, Bertea, Cocorăştii Mislii, Cosmina de Jos, Dumbrăveşti. Slănic,
Stefeşti, Vărbilău, Vâlcăneşti
- debit de gaze propus: 37.087 Nm3/h;
- consumatori propuşi spre racordare: 13.667 locuinţe şi 492 obiective socialculturale şi societăţi comerciale.
c) Comunele Valea Călugărească, Urlaţi, Iordăcheanu, Gornet Cricov, Tătaru, Apostolache,
Sângeru, Chiojdeanca:
- se propune un debit de gaze de cca. 35.000 Nm3/h.
• Se propune extinderea conductelor de gaze câtre localităţile aferente celor trei zone
organizate în sistem parteneriat.
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• Se propune de asemenea studierea extinderii conductelor de gaze existente în zonă, către
localitatea Măneciu reşedinţă de comună, cu potenţial de a deveni oraş, situată pe axă de circulaţie de
importanţă regională.
• Racordarea noilor consumatori se va face cu prioritate pentru rezolvarea necesităţilor legate
de prepararea hranei dar şi pentru realizarea încălzirii şi preparării apei calde menajere, atât pentru
locuinţe cât şi pentru obiective social-edilitare.
Cheltuielile necesare realizării distribuţiilor de gaze naturale precum şi cele de realizare a
lucrărilor de racordare, conform prevederilor din Hotărârile de Guvern, vor fi suportate de beneficiari
în condiţiile legii.
• Traseele conductelor de gaze vor fi pichetate prin borne amplasate în axul conductei, la cel mult
200 m una de alta iar în punctele de schimbare ale direcţiei se vor amplasa două borne.
La alegerea traseelor conductelor de gaze precum şi a amplasamentelor staţiilor de reglaremăsurare se va ţine seama de distanţele minime faţă de centrele populate, drumuri, căi ferate,
balastiere, depozite de gunoaie, poduri etc., prevăzute în actele normative în vigoare (Normativ I 6 –
96/98; STAS 8591/91; ND nr. 3915 – 94).
Restricţiile impuse de aceste normative au scopul de a asigura proiectarea şi realizarea
conductelor de gaze în condiţii economice şi de securitate, atât pentru beneficiarii ei cât şi pentru
ceilalţi parteneri şi pentru mediul înconjurător.
• Deoarece traseele conductelor de transport gaze de înaltă presiune sunt în general în afara
intravilanului localităţilor (terenuri arabile, păşuni, lunci etc.) este necesar ca în conformitate cu
prevederile Legii Fondului Funciar L 18/1991, art. 81, art. 82 precum şi a Legii petrolului Legea
134/95, art. 7, art. 8 (care precizează că acestea fac parte din domeniul public de interes naţional şi
sunt de importanţă strategică) în vederea execuţiei de noi trasee şi a exploatării acestora, trebuie create
drepturile de exploatare pe durata determinată a terenului afectat şi de stabilire a dreptului de servitute
legală, ce se vor stabili prin negociere între titularul operaţiunii şi proprietarii terenului.
5.6.2. Conductele de transport fluide combustibile
Pentru etapa de perspectivă apropiată nu există proiecte pentru extinderea acestor reţele, ci
doar pentru menţinerea lor în bună stare de funcţionare prin întreţinere constantă şi corectă şi, acolo
unde este cazul, reabilitarea lor la timp.
Problemele prioritare ale celor trei proprietari ai acestor reţele şi a staţiilor de pompare
aferente (CONPET S.A. Ploieşti – conducte ţiţei, PETROTRANS S.A. Ploieşti – conducte de produse
petroliere, ROMGAZ – gaz petrolier) sunt:
• reabilitarea reţelelor de conducte şi a instalaţiilor anexe, acolo unde apare uzura fizică şi
morală;
• crearea drepturilor de exploatare pe durata determinată a terenului afectat (în cazul
intervenţiilor la conducte) şi de stabilire a dreptului de servitute legală care se vor stabili
prin negociere între titularul operaţiunii (de intervenţie) şi proprietarii terenului.
Acest lucru este necesar deoarece traseele conductelor sunt în general în afara intravilanului,
pe terenuri arabile, păşuni, lunci etc. proprietate personală (vezi cap. “Alimentarea cu gaze”).
• Combaterea efectelor uzurii se va face prin controlul zilnic al traseului conductelor cu
ajutorul veghetorilor dotaţi cu echipamente moderne de comunicaţie şi prin executarea la timp a
reparaţiilor acolo unde este cazul.
Este de asemenea necesar ca:
•

în documentaţiile pentru urbanism şi amenajare a teritoriului, în cazul prezentării
analizării echipării tehnico-edilitare, să se prezinte traseele reţelelor de petrol şi produse
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petroliere (şi gaze) şi a zonelor de protecţie a acestora în teritoriile pe care le străbat,
avizate de CONPET S.A., PETROM S.A. şi PETROTRANS S.A. (şi ROMGAZ S.A. şi
Schela Producţie Gaze Naturale Ploieşti) în scopul însuşirii lor de către serviciile de
urbanism ale consiliilor locale şi ale Consiliului Judeţean Dolj, pentru a se evita
amplasarea necorespunzătoare a construcţiilor.
Traseele conductelor trebuie cunoscute şi pe terenurile agricole, evitându-se plantaţiile perene
(vii, pomi fructiferi) în zona conductelor de fluide combustibile.
Este important de precizat în concluzie, că în general este necesară interzicerea amplasării
construcţiilor la o distanţă mai mică de 60 m faţă de conductele magistrale, staţii de reglare-măsurare
(gaze), staţii de pompare.
De regulă aceste conducte sunt montate subteran, pe trasee convenabil alese, astfel încât să fie
supuse la cât mai puţine restricţii din partea terenului, instalaţiilor şi/sau obiectivelor existente sau
viitoare, previzibile, amplasate în vecinătatea conductelor.
De asemenea din faza de proiectare a conductei se prevede modalitatea de acces la conductă
pentru asigurarea întreţinerii acesteia atât de către personalul specializat cât şi pentru utilajele de
întreţinere şi intervenţie.
¾ În situaţii de excepţie în care condiţiile concrete din teren nu permit respectarea distanţelor
prescrise de normative, în colaborare cu responsabilii fiecărei reţele, proiectanţii de specialitate vor
preciza măsuri suplimentare de protecţie.
¾ Existenţa cadrului juridic, precum şi cunoaşterea traseului conductelor ca şi servituţile pe
care acestea le ridică creează posibilitatea ca proprietarii terenurilor peste care trec astfel de conducte
să coopereze la refacerea conductelor şi la înlocuirea lor.
Distanţa minimă de siguranţă pe orizontală (L) dintre axul conductei de gaze şi diferite obiective
(conform ND No. 3915 – 94 TRANSGAZ S.A. Sucursala de transport gaze naturale Mediaş)
Nr.
crt.

Obiectiv

Distanţa minimă
de siguranţă – L

0
1

1
Obiective din industria de petrol şi gaze dintre care:
- sonde de hidrocarburi de injecţie instalaţii de foraj
- parcuri de colectare de ţiţei şi gaze
- depozite centrale şi staţii de tratarea ţiţeiului
- staţii de depozitare, degazolinare, condiţionare şi lichefiere a gazelor, staţii
de deetanizare
- staţii de compresoare gaze
- staţii de comprimare CO2
- factă de gaze
- instalaţii cu foc deschis (baterii de cazane, cuptoare, încălzire cu flacără
directă)
- clădirea staţiei de reglare şi măsurare gaze
- staţii de colectare şi depozitare a lichidelor evacuate din conducte
- staţii de pompe ţiţei şi produse petroliere
- staţii de injecţie ape de zăcământ
Depozite de carburanţi şi staţii PECO

2
10 m

3

Instalaţii electrice de tip exterior cu tensiunea nominală de 110 kv sau mai mare,
inclusiv posturile şi staţiile de tip exterior sau combinat

25 m

4

Instalaţii electrice de tip interior, instalaţii electrice de tip exterior cu tensiunea
nominală mai mică de 110 kv, posturi de transformare de interior şi exterior

20 m

5

Grupuri sociale, industriale şi administrative

2

30 m

- pentru conducte cu presiunea maximă de regim mai mare de 40 bari

35 m

- pentru conducte cu presiunea maximă de regim între 40 bari şi 6 bari

20 m
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0

1
- pentru conducte cu presiunea maximă de regim sub 6 bari

6

Centre populate şi locuinţe individuale

7

2
3m

- pentru conducte cu presiunea maximă de regim mai mare de 40 bari

35 m

- pentru conducte cu presiunea maximă de regim între 40 bari şi 6 bari

20 m

- pentru conducte cu presiunea maximă de regim sub 6 bari

3m

Paralelism cu linii de cale ferată
a) pentru conductele cu presiune maximă de regim peste 5 bar
-

cu ecartament normal

50 m

-

înguste

30 m

b) pentru conducte cu presiune maximă de regim sub 6 bar
8

3m

Paralelism cu drumuri:
-

autostrăzi

30 m

-

drumuri naţionale

22 m

-

drumuri judeţene

20 m

-

drumuri comunale

18 m

9

Lucrări miniere (la suprafaţă sau în subteran)

200 m

10

Balastiere în râuri

500 m

11

Poligoane de tragere şi obiective în care se află încărcături pirotehnice

250 m

12

Depozite de gunoaie

50 m

(Notă: la distanţa minimă de siguranţă L cf. Cal. 2, se adaugă 30 m)

Lucrări propuse a se realiza ca urmare a execuţiei autostrăzii Bucureşti – Braşov
Traseul autostrăzii Bucureşti – Braşov, traversând teritoriul judeţului de la S la N,
intersectează conductele de gaze, fluide combustibile şi de termoficare în multe puncte. Aceste zone de
intersecţie sunt prezentate în planşele nr. 7.4, 7.5 şi în tabelul nr. T5.
În aceste zone se propun devieri ale conductelor şi/sau subtraversări în tuburi de protecţie.
Soluţiile definitive precum şi poziţionarea exactă a acestor zone / puncte de modificări / intersecţii, se
vor detalia la fazele următoare, de detaliu, de către proiectanţii de specialitate responsabili ai fiecărei
conducte.
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6. PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA MEDIULUI
6.1. FACTORII DE MEDIU

Strategia din domeniul mediului înconjurător are ca obiective globale îmbunătăţirea calităţii
factorilor de mediu, cât şi limitarea şi/sau eliminarea impactului negativ asupra acestora.
Pentru fiecare factor de mediu s-au stabilit strategii de rezolvare a problemelor create de
poluare şi degradare în raport cu situaţia existentă, analizată în etapa anterioară.
Strategia pentru aer
Pentru calitatea aerului şi implicit pentru cantitatea de emisii provenite din diferite procese de
producţie există cerinţe legale standardizate.
Ţelul pentru aer îl constituie îmbunătăţirea calităţii lui în judeţul Prahova.
Direcţiile de acţiune şi ţintele propuse pentru atingerea acestui ţel sunt:
•

reducerea emisiilor de substanţe sulfuroase (aerosoli de acid sulfuric, sulfaţi în suspensie,
hidrogen sulfurat) în timpul proceselor de producţie până la valori ale concentraţiilor
anuale care să nu depăşească valoarea CMA, la agenţii economici: rafinăria „Astra
Română”, staţia „Protan”, „Timken” SA, rafinăria „Petrotel – Lukoil”, „Feroemail” SA şi
„Flacăra” SA;

•

modernizarea şi adoptarea unor tehnologii nepoluante, la agenţii economici care au emisii
de noxe atmosferice peste limita CMA;

•

reducerea emisiilor de poluanţi (în special pulberi în suspensii) ca urmare a traficului
rutier, sub valoarea CMA prin reducerea adaosului de plumb din benzină şi utilarea
autovehiculelor cu dispozitive antipoluante;

•

modernizări şi realizarea sistemelor de reţinere a noxelor atmosferice la toate centralele
termice din judeţ.

Strategia pentru apă
Pentru calitatea apelor evacuate în emisari, în canalizările orăşeneşti, cât şi pentru calitatea
apelor de suprafaţă şi cele subterane există cerinţe legale standardizate.
Strategia de rezolvare a problemelor îmbunătăţirii calităţii apelor urmăreşte reducerea
încărcărilor apelor evacuate, asigurarea unei preepurări la agenţii racordaţi la canalizarea orăşenească,
remedierea funcţionării staţiilor de epurare acolo unde există şi realizarea de noi staţii de epurare.
Ţelul pentru apă este îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă şi a apelor subterane în
judeţul Prahova.
Direcţiile de acţiune şi ţintele propuse pentru atingerea acestui ţel sunt:
•

încadrarea în standardele de calitate a emisiilor de impurificatori din apele evacuate de
diversele unităţi socio-economice în emisarii naturali şi/sau în reţelele de canalizare a
localităţilor;

•

modernizarea staţiilor de epurare a apelor uzate de pe platforma petrochimică Brazi;

•

completări şi modernizări în scopul obţinerii unor randamente de funcţionare superioare,
în cadrul serviciilor de gospodărire comunală, respectiv staţiile de epurare, în localităţile
urbane Ploieşti, Câmpina, Băicoi, Boldeşti – Scăeni, Breaza, Mizil, Plopeni, Sinaia,
Slănic, Vălenii de Munte şi Urlaţi, precum şi în localităţile rurale Poiana Câmpina, Cornu,
Floreşti, Filipeştii de Pădure, Bărcăneşti, Puchenii Mari, Gorgota, Valea Călugărească şi
Albeşti – Paleologu;

•

realizarea unor staţii de epurare a apelor uzate în oraşele Azuga şi Buşteni şi în localităţile
rurale Măneciu, Gura Vitioarei şi Făget;
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•

eliminarea posibilităţilor de scurgere pe sol şi implicit în pânza freatică a petrolului în
zonele de extracţie (Câmpina, Floreşti, Băicoi, Ţintea etc.) şi în zonele platformelor
petrochimice (Câmpina, Ploieşti);

•

desfiinţarea batalurilor de stocare a reziduurilor lichide de orice natură, care nu au
protecţie impermeabilizată;

•

implementarea unor tehnologii de depoluare a pânzei freatice, poluată cu produse
petroliere în zona Ploieşti (proiect ECOLINKS).

Strategia pentru sol
Poluarea solului este produsă în zonele de exploatare a hidrocarburilor, în zona Valea
Călugărească (halde de cenuşă piritică şi halde de fosfogips) şi ca urmare a gospodăririi defectuoase a
deşeurilor. În domeniul calităţii solurilor standardele nu sunt suficient de ferme, sau în unele cazuri nu
există.
Ţelul îl constituie reabilitarea solului degradat de către aceste activităţi antropice.
Direcţiile de acţiune şi ţintele propuse pentru atingerea acestui ţel sunt:
•

adoptarea unor tehnologii nepoluate în scopul diminuării cantităţilor de hidrocarburi
eliminate pe sol în spaţiul limitrof al sondelor de exploatare a petrolului;

•

eliminarea practicilor ilegale de deversare pe sol a oricăror substanţe lichide poluante;

•

evacuarea şi colectarea centralizată a deşeurilor industriale din judeţ, într-un depozit la
Filipeştii de Pădure;

•

dezafectarea depozitelor de deşeuri din zona “Ronfosfochim” Valea Călugărească şi
depoluarea solurilor infestate cu cenuşă piritică;

•

reconstrucţia ecologică a terenurilor pe care au fost depozitate reziduuri menajere.

Pentru deşeurile menajere ţinta vizează îmbunătăţirea managementului lor şi include mai
multe aspecte:
•

finalizarea construcţiei a 4 rampe ecologice zonale de deşeuri menajere care vor deservi
toate localităţile judeţului şi anume:
-

rampa ecologică zonală Boldeşti – Scăeni (în funcţiune) cu o capacitate de 83.530
t/an, care prin intermediul a 9 staţii de transfer (Filipeştii de Târg, Târgşorul Vechi,
Brazi, Bărcăneşti, Drăgăneşti, Urlaţi, Mizil, Apostolache) deserveşte toate localităţile
din jumătatea de sud a judeţului;

-

rampa ecologică Băicoi (în funcţiune) cu o capacitate de 27.000 t/an;

-

rampa ecologică zonală Băneşti (în funcţiune) cu o capacitate de 33.730 t/an, care
prin intermediul a 3 staţii de transfer (Teşila, Comarnic, Sinaia) va prelua deşeurile din
localităţile situate pe Valea Superioară a Prahovei şi Valea Doftanei;

-

rampa ecologică zonală Vălenii de Munte (în execuţie), cu o capacitate de 19.345 t/an
care prin intermediul a două staţii de transfer (Slănic, Poseşti), va prelua deşeurile din
partea de nord-est a judeţului.
Deoarece depozitul de deşeuri menajere al oraşului Urlaţi a fost proiectat şi
executat în sistem de depozitare controlată (cu tehnici de impermeabilizare şi cu sistem
de colectare şi drenare a exfiltraţiilor) acesta va fi folosit ca rampă zonală intermediară
pentru localităţile arondate oraşului Urlaţi, dar şi pentru staţia de transfer Mizil. După
umplerea acestor rampe intermediare, ea se va transforma într-o staţie de transferare
arondată rampei ecologice Boldeşti Scăeni.

•

asigurarea serviciilor de salubritate şi înfiinţarea prin grija acestora, a staţiilor de transfer:
serviciul public de salubritate sau firme specializate vor asigura precolectarea, transportul,
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depozitarea deşeurilor menajere şi stradale, înfiinţarea şi administrarea depozitelor
ecologice sub forma staţiilor de transfer;
•

organizarea colectării selective a materialelor reciclabile sau recuperabile, conform legii
nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor;

•

închiderea depozitelor vechi de deşeuri menajere şi reconstrucţia ecologică a terenurilor
ocupate de acestea.

Strategia pentru biodiversitate
Pierderea diversităţii biologice continuă mai ales ca urmare a distrugerii habitatelor, a
recoltărilor excesive dar şi ca urmare a poluării.
Strategia în domeniul biodiversităţii urmăreşte conservarea ei, utilizarea durabilă a
componentelor sale precum şi reconstrucţia ecologică a sistemelor deteriorate.
Ţelul îl constituie reabilitarea tuturor ecosistemelor deteriorate ca urmare a impactului
direct sau indirect al activităţilor umane.
Direcţiile de acţiune şi ţintele propuse pentru atingerea acestui ţel sunt:
•

stoparea defrişărilor în special în zona subcarpatică şi iniţierea unor programe de refacere
a pădurilor în scopul diminuării proceselor de degradare a solului;

•

reconstituirea pădurilor până la 20 % în zona de câmpie, prin sistemul perdelelor de
protecţie şi prin împădurirea terenurilor degradate, improprii culturilor agricole, sau a
celor cu productivitate foarte scăzută;

•

restabilirea într-o stare de conservare favorabilă a habitatelor naturale şi a speciilor din
flora şi fauna sălbatică periclitate, vulnerabile, endemice şi rare (plante: floarea de colţ,
bulbucii de munte, narcisa, jneapănul, etc.; animale: capra neagră, pisica sălbatică,
cocoşul de munte etc.);

•

extinderea reţelei naţionale de arii naturale protejate prin includerea în această categorie a
propunerilor Consiliului Judeţean Prahova;

•

administrarea ariilor naturale protejate printr-un ansamblu de măsuri care să asigure un
regim special de protecţie şi conservare conform dispoziţiilor legale (Legea nr. 462/2001,
HG 230/2003);

•

utilizarea durabilă a bunurilor din patrimoniul natural şi păstrarea integrităţii funcţionale a
tuturor ecosistemelor.

Atingerile aduse mediului de autostrada Bucureşti – Braşov
Funcţie de intensitatea şi durata ei, poluarea specifică drumurilor şi traficului rutier este de
următoarele tipuri:
•

poluarea manifestată pe durata lucrărilor de construcţie a autostrăzii, cu caracter temporar;

•

poluarea cronică, manifestată în perioada operaţională a autostrăzii, datorită traficului
zilnic desfăşurat;

•

poluarea accidentală, ca rezultat al accidentelor de circulaţie în care sunt implicate
autovehicule ce transportă hidrocarburi lichide sau alte produse toxice sau corozive;

•

poluarea sezonieră, ca rezultat al lucrărilor executate pentru menţinerea circulaţiei în
condiţii de siguranţă pe perioadele de iarnă.
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Poluarea manifestată pe durata lucrărilor de execuţie a autostrăzii
Poluarea aerului
Execuţia lucrărilor de construcţie a autostrăzii constituie pe de o parte, o sursă de emisii de
praf, datorită circulaţiei vehiculelor grele, iar pe de altă parte sursă de emisie a poluanţilor specifici
arderii combustibililor fosili (produse petroliere distilate) atât în motoarele utilajelor, cât şi a
mijloacelor de transport folosite. Suplimentar pe durata lucrărilor de execuţie trebuie luat în
considerare şi impactul generat de funcţionarea staţiilor de mixturi asfaltice şi betoane.
Pentru evaluarea impactului produs asupra factorilor de mediu în faza de execuţie a
autostrăzii s-a realizat un scenariu în care au fost incluse toate sursele potenţial poluatoare. Evaluarea
impactului poluanţilor emişi s-a făcut prin modelarea matematică a dispersiei lor, luându-se în calcul
următorii poluanţi: pulberi în suspensie, NOx, SO2, CO, CO Vtot.
Din analiza rezultatelor şi a hărţii de dispersie se constată că nivelurile de poluare pentru
poluanţii CO, NOx, şi CO Vtot se încadrează în normele impuse de STAS 12574/87 şi Ordinului
756/97.
În cazul pulberilor în suspensie, se înregistrează valori foarte mari, depăşindu-se normele
standardizate.
Măsuri de protecţie a calităţii aerului
• Ca măsuri generale, se recomandă adoptarea unor tehnologii mai puţin poluante, folosirea
unor staţii de mixturi asfaltice şi de betoane dotate cu instalaţii de epurare a gazelor evacuate în
atmosferă şi de reţinere a prafului, astfel încât nivelul emisiilor să nu depăşească limitele standardizate:
- în cazul staţiilor de mixturi asfaltice şi staţiilor de betoane este necesară echiparea cu filtre
textile;
- în centralele termice şi staţiile de preparare a mixturilor asfaltice trebuie folosit
combustibil corespunzător (gaze naturale sau combustibil lichid uşor CLU);
- limitarea emisiilor de substanţe poluante provenite de la utilaje constă în folosirea de
utilaje şi camioane de generaţie recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare
şi reţinere a poluanţilor.
Poluarea apei
Sursele posibile de poluare a apelor, în perioada de execuţie a autostrăzii pot fi:
• Lucrările de punere în operă a materialelor de construcţie (beton, bitum, agregate etc.), în
cazul în care acestea se desfăşoară în apropierea cursurilor de apă;
• Traficul greu, prin diferite emisii de substanţe poluante în atmosferă, care în timpul ploilor
acestea sunt transferate în ceilalţi factori de mediu (apa de suprafaţă şi subterană, sol,
etc.);
• Staţiile de asfalt şi betoane amplasate în apropierea unui curs de apă, pot constitui surse de
poluare prin spălarea poluanţilor specifici din atmosferă sau de pe sol de către apele
meteorice;
• Apele uzate de la organizările de şantier care necesită o preepurare locală.
Măsuri de protecţie a calităţii apelor
• Se recomandă evitarea amplasării organizărilor de şantier în apropierea cursurilor de apă
Ialomiţa, Prahova, Teleajen şi a afluenţilor acestora.
• Pentru organizările de şantier şi bazele de producţie se recomandă proiectarea unui sistem
de canalizare, epurare şi evacuare atât a apelor menajere, provenite de la cantină, spaţii igienicosanitare, cât şi pentru apele meteorice care spală platforma organizărilor de şantier.
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Poluarea solului
Pe perioada lucrărilor de execuţie a autostrăzii, organizările de şantier pot genera o serie de
surse potenţiale de poluare a solului cum sunt:
• staţiile de asfalt din următoarele operaţii: încălzire agregate, topire agregate, topire bitum,
încărcare buncăr cu mixtură;
• depozitele de carburanţi datorită posibilelor pierderi;
• deşeurile rezultate pe amplasamentul bazelor de producţie (deşeuri menajere, deşeuri
tehnologice de tipul şlamurilor, alte deşeuri solide sau lichide).
Impactul asupra solului este temporar, dar el poate deveni cu atât mai intens, cu cât
precipitaţiile pot spăla şi antrena diferite particule de pe depozitele de deşeuri în sol şi în pânza
freatică.
Realizarea lucrărilor pentru autostradă mai necesită lucrări de excavare a pământului, sau
mişcări de terasament fiind necesare gropi de împrumut, activităţi care pot duce la apariţia
fenomenului de eroziune în zonele cu vulnerabilitate mare.
Măsuri de protecţie a calităţii solului
• Terenurile ocupate temporar pentru amplasarea organizărilor de şantier, vor fi redate
circuitului normal de folosinţă după încheierea lucrărilor de construcţie, iar în cazul în care se constată
degradări ale acestora, vor fi aplicate măsuri de reconstrucţie ecologică.
• Amplasarea organizărilor de şantier va evita zonele cu soluri valoroase.
• Decaparea solului vegetal se va face în limita stratului necesar, iar depozitarea provizorie a
pământului excavat este recomandabil să se facă pe suprafeţe cât mai reduse.
• Amplasamentul gropilor de împrumut va fi ales de antreprenor astfel încât impactul asupra
mediului să fie minim, iar după încheierea lucrărilor acestea trebuie reamenajate pentru a fi readuse la
folosinţa iniţială.
• Stocarea materiilor prime care intră în procesul de fabricare a mixturii asfaltice, a
carburanţilor, a diferitelor tipuri de deşeuri se va face în recipiente speciale.
• O parte din deşeurile rezultate din lucrările de construcţie vor putea fi reciclate şi refolosite.
• Deşeurile rezultate, precum şi ambalajele substanţelor toxice şi periculoase, vor fi
depozitate în siguranţă şi predate unităţilor specializate pentru depozitare definitivă, reciclare sau
incinerare.
Flora şi fauna
Şantierul în ansamblul său, prin activitatea care se desfăşoară în cadrul lui (trafic de maşini
grele, buldozere, staţii de asfalt, staţii de betoane etc.) generează emisii de poluanţi şi zgomot, având
un impact negativ complex, în mod deosebit asupra vegetaţiei.
Ocuparea temporară de terenuri, poluarea potenţială a solului, haldele de deşeuri etc. toate
acestea au efecte negative asupra vegetaţiei în sensul reducerii suprafeţelor vegetale şi uneori a
pierderii calităţii iniţiale.
Pentru construcţia de 1 km de autostradă se apreciază o ocupare în medie de circa 4 ha de
teren.
În aceste condiţii, în unele zone lucrările de construcţie vor implica defrişări şi tăieri de
arbori. Există zone unde pentru construcţia autostrăzii vor fi necesare lucrări de tăiere a arborilor din
următoarele păduri (poziţia kilometrică este aproximativă):
• km 43 – km 44 – Pădurea Călineşti sau Chitoreanca;
• km 45 – km 46 – Pădurea Călugărească;
• km 48 – Pădurea Dumbrava;
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•
•
•
•
•

km 49 – km 51 – Pădurea Moara Dumbrăvească;
km 53 – km 54 – Pădurea Râfoveanca;
km 74 – Pădurea Buda;
km 118 – Păduri aparţinând Ocolului Silvic Sinaia;
km 146 – Păduri aparţinând Ocolului Silvic Azuga.

Dacă din punct de vedere chimic poluarea aerului nu apare periculoasă pentru vegetaţie,
poluarea cu particule în suspensie poate avea însă efecte negative (reduce intensitatea procesului de
fotosinteză).
Asupra faunei acţionează negativ mai ales zgomotul produs de diferitele utilaje din şantier,
dar şi împiedicarea accesului în unele zone.
Măsuri de protecţie a florei şi faunei
• Se recomandă amplasarea unor bariere fizice, pentru a nu se afecta şi alte suprafeţe decât
cele necesare construcţiei, având caracter temporar. Pentru asigurarea accesului animalelor la traseele
de migraţiune se prevede amplasarea a două podeţe în zona km 44 şi km 48.
• După închiderea lucrărilor de construcţie a autostrăzii, antreprenorul are obligaţia să ia
măsuri de ecologizare în scopul aducerii mediului, respectiv vegetaţia, la starea iniţială.
Zgomotul şi vibraţiile
Lucrările de construcţie a autostrăzii implică 4 surse de zgomot şi vibraţii: procese
tehnologice de execuţie a drumului, circulaţia mijloacelor de transport, funcţionarea instalaţiilor şi
utilajelor şi funcţionarea utilajelor din cadrul secţiei de sortare-conservare.
Impactul zgomotului şi vibraţiilor are un caracter temporar, fiind produs pe durata perioadelor
de construcţie.
În timpul construcţiei, pe anumite perioade de timp nivelul de zgomot atinge valori
importante, fără a depăşi 90 dB, valori care se încadrează în limitele acceptate de normele de protecţia
muncii, cu condiţia să existe măsuri speciale de protecţie antifonică.
Nivelul de zgomot generat de traficul de vehicule grele, reprezintă un factor de stres nu numai
pentru factorul uman dar şi pentru animalele sălbatice cărora li se disturbă habitatul natural. Acest
lucru se face resimţit în special în zonele unde traseul autostrăzii va traversa zone împădurite.
Măsuri de protecţie
• Traseele mijloacelor de transport (traficul greu) vor trebui să evite intravilanul localităţilor.
• Atât în organizarea de şantier cât şi în zona fronturilor de lucru este necesar a se lua toate
măsurile de protecţie antifonică pentru personalul aferent.
Monitoringul factorilor de mediu
Pe perioada execuţiei lucrărilor pentru autostradă este necesar a se desfăşura o activitate de
monitorizare a factorilor de mediu în scopul urmăririi eficienţei măsurilor aplicate cât şi pentru a
stabili măsuri corective în cazul depăşirii valorilor admisibile. În acest sens se propun următoarele
măsuri necesare a fi aplicate de antreprenor cu sprijinul Inspectoratului de Protecţia Mediului Prahova:
• identificarea şi monitorizarea surselor de poluare: localizare, emisii specifice de poluanţi;
• stabilirea unui program de măsurători pentru determinarea nivelului de zgomot pe durata
execuţiei lucrărilor;
• urmărirea modului de funcţionare a instalaţiilor de depoluare şi măsuri privind curăţirea
lor periodică;
• verificarea periodică a etanşeităţii rezervoarelor de stocare a carburanţilor sau substanţelor
toxice dacă e cazul;
• gestionarea controlată a deşeurilor rezultate din organizările de şantier.
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Poluarea manifestată în perioada de exploatare
Poluarea aerului
Sursa principală de poluare a aerului în perioada operaţională a autostrăzii este dată de
arderea combustibilului în motoarele vehiculelor. Urmare acestui proces, în atmosferă sunt evacuate o
serie de substanţe nocive. Principalii poluanţi din gazele de ardere sunt (oxizii de carbon (CO şi CO2),
oxizii de azot (NOx), azoţii de sulf (SOx – în cazul autovehiculelor care circulă cu motorină),
hidrocarburi nearse, plumb şi compuşi ai plumbului, precum şi aerosoli.
Pentru evaluarea emisiilor specifice circulaţiei rutiere s-a folosit o metodologie (COPERT III)
care stabileşte factorii de emisii pentru autovehicule, estimările făcându-se pentru un volum de trafic
corespunzător anului 2025.
Din analiza rezultatelor şi a hărţii de dispersie corespunzătoare se constată că nivelurile de
poluare la diferite distanţe de axul principal al autostrăzii pentru toţi poluanţii analizaţi se încadrează în
normele impuse de STAS 12574 – 87 şi Ordinul 756/97. Totuşi în cazul NOx există mici depăşiri ale
pragului de alertă la distanţe foarte apropiate de axul autostrăzii.
Măsuri de protecţie a aerului
Realizarea autostrăzii va avea efecte pozitive asupra calităţii aerului în special în zona văii
Prahovei.
Autostrada va atrage o parte din traficul desfăşurat în prezent pe drumurile naţionale DN 1 şi
DN 1A. Acest fapt se va materializa în fluentizarea traficului pe cele două drumuri şi implicit va
conduce la o reducere a emisiilor de substanţe poluante degajate în atmosferă cu aproximativ 25 %.
Atragerea pe autostradă a unei părţi a traficului local va reduce nivelul poluării manifestat în
prezent datorită circulaţiei în localităţi.
Se preconizează că în viitorul apropiat se va introduce obligativitatea utilizării benzinei fără
plumb, aşa cum s-a întâmplat în ţările Uniunii Europene.
Poluarea apei
Sursele de poluare ale apei sunt apele meteorice care spală platforma autostrăzii şi apele uzate
descărcate de la construcţiile aferente de exploatare a autostrăzii.
Ca urmare a traficului intens care se desfăşoară de autostradă, apele meteorice care spală
poluanţii depuşi pe platformă, constituie ape poluate care necesită epurarea înainte de deversarea lor
într-un emisar sau pe terenurile înconjurătoare.
Cea de-a doua sursă de poluare sunt apele uzate menajere şi pluviale provenite de la
construcţiile aferente activităţii de exploatare a autostrăzii: parcări, staţii de taxare, centre de
întreţinere.
Măsuri de protecţie a apelor
Pentru apele meteorice care spală platforma autostrăzii se recomandă amplasarea
următoarelor tipuri de construcţii pentru epurarea apelor meteorice: bazine decantoare, separatoare de
grăsimi şi bazine de dispersie, acestea din urmă fiind prevăzute când apa se evacuează pe terenul
înconjurător.
Pentru construcţiile aferente activităţii de exploatare a autostrăzii, se recomandă ca apele
uzate să fie colectate şi introduse în construcţii de epurare modelate. Apa epurată va fi evacuată apoi la
cel mai apropiat emisar.
Poluarea solului
Sursele de poluare ale solului în perioada operaţională a autostrăzii sunt: emisiile de poluanţi
rezultate ca urmare a traficului rutier, apele pluviale care spală poluanţii depuşi pe platforma
autostrăzii şi deşeurile solide şi/sau apele uzate provenite de la spaţiile de servicii.
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Măsuri de protecţie a solului
Tendinţa este ca în viitor să fie introduse reglementări privind reducerea adaosului de plumb
din benzină şi ca autovehiculele să fie utilate cu dispozitive antipoluante. Acestea vor contribui la
diminuarea emisiilor de poluanţi în atmosferă şi în consecinţă la diminuarea depunerii a lor pe sol.
În ceea ce priveşte deşeurile provenite de la spaţiile de servicii, acestea vor fi colectate şi
transportate la gropile de gunoi amenajate, ale localităţilor apropiate.
Prejudicii aduse florei şi faunei
Flora poate fi afectată de emisiile de substanţe poluante care se pot depune pe plante sau pot
pătrunde în organismul acestora prin depunerea pe sol şi infiltrarea odată cu apele pluviale.
Principalul impact asupra vegetaţiei generat de construcţia autostrăzii îl reprezintă reducerea
fondurilor forestiere prin tăierea unor suprafeţe de păduri.
Pentru faună, autostrada poate constitui o barieră fizică, modificându-i habitatul şi
întrerupându-i traseele de migrare.
Măsuri de protecţie
Pentru evitarea pătrunderii animalelor sălbatice în zona amprizei autostrăzii se vor amplasa
împrejmuiri.
Prin amplasarea gardurilor, mortalitatea animalelor este redusă considerabil, însă prevederea
împrejmuirii agravează efectul de fragmentare manifestat asupra habitatului faunei.
Acolo unde trebuie să se menţină continuitatea spaţiului natural pentru a se conserva viaţa
sălbatică este imperios necesar să se completeze amenajările rutiere cu pasaje care să permită
traversarea denivelată a drumului.
Zgomotul şi vibraţiile
Un aspect important al impactului lucrării asupra mediului uman îl constituie evoluţia
nivelului de zgomot în zonele traversate de autostradă.
Pentru evaluările de zgomot s-au considerat valorile de trafic din anul 2025, calculele
efectuându-se pentru valorile medii ale traficului pe tronsoane specifice de autostradă.
Conform STAS 10009/88 nivelul de zgomot pe autostradă va fi de 75 – 85 dB, încadrându-se
în general în limitele admisibile.
O atenţie deosebită trebuie acordată zonelor sensibile (zone locuite, sanatorii, staţiuni) unde
nivelul de zgomot echivalent este la 45 dB.
În aceste zone se recomandă amplasarea unor panouri antifonice la marginea platformei
autostrăzii, care vor reduce nivelul zgomotului cu cel puţin 5 dB.
Monitorizarea factorilor de mediu
După intrarea în exploatare a autostrăzii este necesară aplicarea unui program de monitorizare
a factorilor de mediu.
• Pentru protecţia calităţii aerului se recomandă a se face măsurători în special în zonele unde
autostrada trece aproape de localităţi.
• Pentru protecţia calităţii cursurilor de apă, în cazul în care apele meteorice ce spală
platforma autostrăzii sunt epurate, se recomandă monitorizarea eficienţei de funcţionare a staţiilor de
epurare.
• Măsurile adoptate pentru protecţia faunei, prin realizarea împrejmuirilor cât şi a podeţelor
de traversare trebuie urmărite periodic, cu sprijinul reprezentanţilor ocoalelor silvice.
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Poluarea accidentală
Poluarea accidentală este rezultatul deversării de poluanţi ca urmare a producerii unui
accident în care sunt implicate autovehicule ce transportă substanţe toxice sau periculoase
(hidrocarburi, produse chimice, explozibili etc.).
Riscul poluării accidentale creşte odată cu creşterea traficului. Impactul asupra mediului (apă
de suprafaţă, apă subterană, sol) depinde de vulnerabilitatea zonei, precum şi de cantitatea şi natura
produsului deversat.
Poluarea apelor
În cazul producerii unor accidente grave, cu răsturnări de autovehicule, care transportă
hidrocarburi lichide, sau alte produse toxice sau corozive, acestea pot fi deversate pe platforma
autostrăzii sau pe terenurile învecinate.
Dacă are loc o deversare bruscă într-un curs de apă şi este incompatibilă cu capacitatea de
diluaţie a acesteia, se poate produse o distrugere totală sau parţială a florei şi faunei pe un tronson de o
lungime de zeci de km, funcţie de confluenţele din aval.
Dacă deversarea are loc într-o apă stătătoare, atunci toate formele de poluare sunt nocive şi
refacerea calităţii apei este lentă.
Dacă accidentul s-a produs într-o zonă unde apa subterană este cantonată în terenuri
aluvionare, timpul de înaintare a apei este suficient de lung pentru a se evita riscul de distribuţie a apei
poluate. Depoluarea este dificilă, dar zonele poluate pot fi fixate.
Măsuri de protecţie
Pentru limitarea impactului negativ se pot lua următoarele măsuri:
• blocarea scurgerii şanţurilor;
• devierea circulaţiei;
• curăţarea şanţurilor şi a terenului.
Se propune realizarea unor construcţii pentru epurarea apei meteorice care spală platforma
autostrăzii, înainte de deversarea lor într-un emisar sau pe terenurile înconjurătoare.
Poluarea solului
Sursele de poluare pentru sol sunt aceleaşi ca şi pentru apa de suprafaţă şi apa subterană şi
anume deversarea de substanţe toxice sau periculoase ca urmare a producerii unui accident de
circulaţie.
Impactul asupra solului, depinde de sensibilitatea solului şi de tipul şi cantitatea produsului
deversat.
Măsuri de protecţie
Măsurile propuse pentru protecţia apelor de suprafaţă şi subterane privind blocarea
scurgerilor şanţurilor, devierea circulaţiei, curăţarea şanţurilor şi a terenului sunt măsuri obligatorii şi
pentru protecţia solului.
Poluarea sezonieră
Poluarea sezonieră apare ca rezultat al lucrărilor executate pentru menţinerea siguranţei
circulaţiei pe perioada de iarnă, când autostrada poate fi acoperită cu polei sau gheaţă. Cea mai
utilizată substanţă este clorura de sodiu.
Poluarea apelor
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După topirea gheţii, soluţia de săruri rezultată se scurge sau este proiectată lateral de
circulaţia vehiculelor, dispersându-se pe terenul învecinat şi/sau în apele naturale.
Impactul asupra apelor constă în transferul NaCl în apele de suprafaţă şi/sau în pânza freatică,
prezenţa sărurilor sub forma ionilor fiind constatată până la distanţe de 100 m de drum.
Măsuri de protecţie
• Clorura de sodiu, precum şi celelalte materiale care se folosesc în timpul iernii trebuie să fie
stocate în depozite acoperite şi pe suprafeţe impermeabile, pentru a nu se produce poluări prin
antrenarea lor de către apele meteorice.
• Optimizarea cantităţii de sare utilizată: utilizarea soluţiei de saramură în tratamentul
preventiv pare a fi o soluţie bună în acest sens.
• Se vor proteja zonele sensibile pentru evitarea utilizării de substanţe cu concentrări ridicate.
Poluarea solului
Poluarea solului poate să apară ca rezultat al infiltrării apelor pluviale care spală platforma
autostrăzii antrenând substanţele folosite pentru dezgheţ.
După topirea gheţii soluţia de săruri rezultată se strânge sau este proiectată lateral prin
circulaţia vehiculelor, dispersându-se pe terenul învecinat.
O parte din cantitatea de sare utilizată se va acumula în sol, în orizontul de 10 – 40 cm.
Măsuri de protecţie
Se recomandă ca substanţele folosite pentru dezgheţ să fie ţinute în depozite acoperite şi pe
platforme impermeabile. Dacă locul de depozitare nu este acoperit, în jurul depozitului se vor construi
şanţuri de gardă, unde să fie colectate apele pluviale care şiroiesc pe depozit.
Se recomandă de asemenea a se acorda o atenţie deosebită terenurilor sensibile, cu capacitate
mare de acumulare, prin utilizarea unor doze optime de săruri pentru dezgheţ.
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6.2. ZONE PROTEJATE

6.2.1. Zone naturale protejate
Patrimoniul natural prin ansamblul componentelor şi structurilor fizico-geografice, floristice,
faunistice şi biocenotice ale mediului natural are o semnificaţie relevantă pentru judeţul Prahova.
Legea nr. 5/2000 privind aprobarea P.A.T.N. – Secţiunea a III-a zone protejate, în cazul
judeţului Prahova, stipulează un număr redus de valori de patrimoniu natural care necesită protecţie,
respectiv Parcul Natural Bucegi şi 6 rezervaţii naturale şi monumente ale naturii.
În scopul protecţiei unui număr cât mai mare de situri naturale valoroase şi în acelaşi timp
reprezentative pentru judeţul Prahova, autoritatea publică judeţeană pentru protecţia mediului (I.P.M.
Prahova) şi Muzeul de Ştiinţe Naturale Ploieşti au propus declararea şi instituirea regimului de arie
naturală protejată, a unui număr important de situri naturale după cum urmează:
Tabelul nr. 1
Rezervaţii naturale de importanţă judeţeană
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Denumirea
Rezervaţia paleontologică “Marnele de la Gura Beliei”
Rezervaţia forestieră “Cocorăştii – Mislii”
Rezervaţia naturală complexă “Stânca Tohanilor”
Rezervaţia floristică şi peisagistică “Pădurea de
mesteacăn”
Rezervaţia naturală complexă “Valea Rea”
Rezervaţia hidrologică “Baia Verde”
Rezervaţia hidrologică “Baia Roşie”
Rezervaţia geologică “Piatra Verde”
Rezervaţia hidrologică “Lacul fără fund”
Rezervaţia naturală “Pădurea Glodeasa”
Rezervaţia geologică şi peisagistică “Cheile Secăriei”
Rezervaţia naturală” “Foile verzi” Trăisteni
Rezervaţia forestieră “Paltinu Lac”
Rezervaţia naturală “Ciucaş”

Suprafaţa
(ha)
1
980
2
107
2
1
1
3,2
0,04
200
10
23,3
165,7
1.119,6

Localizarea
Oraşul Comarnic
Com. Cocorăştii - Mislii
Com. Gura Vadului
Com. Măneciu
Oraşul Sinaia
Oraşul Slănic
Oraşul Slănic
Oraşul Slănic
Com. Starchiojd
Com. Valea Doftanei
Com. Secăria
Com. Valea Doftanei
Com. Valea Doftanei
Com. Măneciu

Tabelul nr. 2
Rezervaţii naturale de importanţă locală
Nr.
crt.
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Denumirea
1
Rezervaţie naturală peisagistică “Costişata”
Rezervaţie naturală hidrologică ”Vâlceaua Pietrii”
Rezervaţia naturală “Ghioaca – V. Cireşului”
Rezervaţie naturală hidrologică “Valea Cărpinosa”
Rezervaţia naturală complexă “Valea Păcurei”
Rezervaţia naturală complexă “Pute rău”
Rezervaţia de resurse naturale
Rezervaţia de resurse naturale “Sărături”
Rezervaţia de resurse naturale “Pineaca”
Rezervaţia peisagistică “Râpa Bufnei”

Suprafaţa
(ha)
2
52,25
10,3
88
1
33,3
4,5
19,6
31
11
31,5

Localizarea
3
Com. Adunaţi
Com. Adunaţi
Com Aluniş
Com Aluniş
Com. Apostolache
Com. Apostolache
Com. Apostolache
Com. Apostolache
Com. Ariceşti - Zeletin
Com. Ariceşti - Zeletin
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0
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

1
Rezervaţia de resurse naturale
Rezervaţia naturală botanică “Clăbucet”
Rezervaţia naturală botanică “Unghia Mare”
Rezervaţia naturală complexă “Valea Turcului”
Rezervaţia naturală complexă I “Unghia Mare”
Rezervaţia naturală complexă II “Unghia Mare”
Rezervaţia naturală complexă III “Unghia Mare”
Rezervaţia naturală complexă “Valea Cazacului”
Rezervaţia naturală geologică şi geomorfologică
“Unghia Mică”
Rezervaţia naturală forestieră
Rezervaţia naturală forestieră
Rezervaţia naturală botanică “Bucoveţu”
Rezervaţia naturală complexă “Lacul lui Stegardin”
Rezervaţia naturală complexă “Vf. Benii”
Rezervaţia naturală mixtă (hidrologică şi forestieră)
Rezervaţia naturală mixtă “Păltinet”
Rezervaţia de resurse naturale “Carabanu”
Rezervaţia naturală complexă “Nemernicul”
Rezervaţia naturală mixtă “Tocilelor şi Fiarelor”
Rezervaţia geologică şi geomorfologică “Cheile
Brebului”
Rezervaţia hidrologică “Lacul Brebului”
Rezervaţia naturală peisagistică “La Brad”
Rezervaţia naturală complexă “Valea Lupei”
Rezervaţia naturală forestieră “Broasca”
Rezervaţie naturală botanică
Rezervaţia naturală forestieră “Zăboiu”
Rezervaţia naturală peisagistică “Galicei”
Rezervaţia naturală peisagistică “Pineaca”
Rezervaţia naturală forestieră “Pădurea Corbu”
Rezervaţia naturală complexă “Valea Borului”
Rezervaţia naturală hidrologică “Valea Lespezi”
Rezervaţie hidrologică
Rezervaţia naturală complexă “Brazi”
Rezervaţia naturală forestieră “Vf. Gămălia”
Rezervaţia naturală mixtă “La Căruţaşi”
Rezervaţia forestieră “Brazii”
Rezervaţie naturală zoologică
Parc natural “Marta Bibescu”
Rezervaţia naturală complexă “Ursul”
Rezervaţia naturală complexă “Muntele Floreiu”
Rezervaţia naturală complexă “Dealul Sinoiu”
Rezervaţie de resurse naturale
Rezervaţia naturală complexă “Scafele”
Rezervaţie hidrologică
Rezervaţia naturală complexă “Plaiu”
Rezervaţie geologică şi geomorfologică
Rezervaţia naturală complexă “Malul Roşu”
Rezervaţia naturală complexă “Vf. Pietrii”
Rezervaţia naturală complexă “Valea Mare”
Rezervaţia naturală “Budureasca”
Rezervaţia hidrologică “Băile Boboci”
Rezervaţia peisagistică “Seaca”

2
9
18,7
8,1
133,7
42
40
78,7
257,7

3
Com. Ariceşti - Zeletin
Oraş Azuga
Oraş Azuga
Oraş Azuga
Oraş Azuga
Oraş Azuga
Oraş Azuga
Oraş Azuga
Oraş Azuga

7,5
2
80,7
4,5
46
37,5
44
22
278
131,2
8,4

Com. Balta Doamnei
Com. Balta Doamnei
Com. Bălţeşti
Com. Bălţeşti
Com. Bertea
Com. Bertea
Com. Bertea
Com. Bertea
Com. Brebu
Com. Brebu
Com. Brebu

3
10
16,5
39,2
2,25
15,1
1,9
3
100
300
1
1,2
3,1
4
4
1,5
30
2,8
32
2,5
102
50
5,7
0,06
300
2,1
3,4
3,4
50
8
7
67

Com. Brebu
Com. Brebu
Com. Brebu
Com. Bucov
Com. Călugăreni
Com. Cărbuneşti
Com. Cărbuneşti
Com. Cărbuneşti
Com. Ceptura
Com. Ceraşu
Com. Ceraşu
Com. Ceraşu
Com. Ceraşu
Com. Ceraşu
Com. Chiojdeanca
Com. Chiojdeanca
Com. Colceag
Oraşul Comarnic
Oraşul Comarnic
Oraşul Comarnic
Com. Cornu
Com. Cosminele
Com. Drajna
Com. Drajna
Com. Drajna
Com. Drajna
Com. Drajna
Com. Drajna
Com. Dumbrava
Com. Fântânele
Com. Fântânele
Com. Filipeştii de Pădure
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0
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

1
Rezervaţia naturală complexă “Bughesgoaia”
Rezervaţie hidrologică
Rezervaţie naturală forestieră “Pădurea Cazacului”
Rezervaţie naturală forestieră (143 ani)
Rezervaţie naturală forestieră (103 ani)
Rezervaţie hidrologică
Rezervaţie forestieră
Rezervaţie naturală peisagistică “Văna”
Rezervaţia naturală paleontologică “Piatra Cerbului”
Rezervaţia naturală hidrologică “Murătoarea”
Rezervaţia naturală hidrologică “Valea Caprei”
Rezervaţia naturală “Răritura”
Rezervaţia naturală complexă “Plaiul Mestecenilor”
Rezervaţia naturală zoologică “Coada Malului”
Rezervaţia naturală complexă “Valea Comorii”
Rezervaţia naturală peisagistică “Ruda”
Rezervaţie naturală
Rezervaţia forestieră “Pădurea Plopeni”
Rezervaţia naturală peisagistică “La cinci tei”
Rezervaţia naturală hidrologică “Usturoi”
Rezervaţia naturală hidrologică “Poncea”
Rezervaţia naturală mixtă “La Lepa”
Rezervaţia naturală mixtă “Bătăiţa”
Rezervaţie paleontologică
Rezervaţia naturală mixtă “Barăcea”
Rezervaţia naturală “Topilele”
Rezervaţia naturală geologică “Ţuţuiendre”
Rezervaţia naturală mixtă “Lacul Grecului”
Rezervaţia naturală peisagistică “Schitul”
Rezervaţia cinegetică “Valea Zâmboaiei”
Rezervaţia naturală forestieră “La mesteceni”
Rezervaţia hidrologică “Vâlceaua sărată”
Rezervaţia hidrologică “Sărătura”
Rezervaţia hidrologică “Linie”
Rezervaţie forestieră
Rezervaţia geologică “Plaiul lanului”
Rezervaţie de resurse naturale “Valea Caselor”
Rezervaţia de resurse naturale “Punctul Brad”
Rezervaţia geologică şi geomorfologică
Monument geologic şi geomorfologic
Rezervaţia naturală complexă “Ghighiu”
Rezervaţie zoologică
Rezervaţia hidrologică “Lacul Sărat”
Rezervaţia peisagistică “Afeniş”
Rezervaţia peisagistică “Seciuri”
Rezervaţie geologică
Rezervaţie hidrologică
Rezervaţie hidrologică
Rezervaţie peisagistică “Râpa dracilor”
Rezervaţie forestieră “Piatra Arsă”
Rezervaţia botanică şi geologică “Sf. Ana”
Megalit “Masa Ciobanului”
Avenul Vânturiş
Cascada Vânturiş

2
38,5
3,7
130
2
1
1
4
0,14
1,5
0,6
4,5
0,6
93
390
64
42
40
10
50
14
9,4
12
63,7
2
4,4
0,3
0,6
0,9
1,8
46,8
7,3
0,7
0,7
1
57,5
6
0,6
0,8
0,5
1,5
141
22
0,01
30
80
0,8
0,5
0,6
1
103
2
1
0,5
0,5

3
Com. Filipeştii de Pădure
Com. Gornet – Cricov
Com. Gura Vitioarei
Com. Iordăcheanu
Com. Iordăcheanu
Com. Jugureni
Com. Jugureni
Com. Jugureni
Com. Jugureni
Com. Lapoş
Com. Lapoş
Com. Lapoş
Com. Lapoş
Com. Măgurele
Com. Măgureni
Com. Măgureni
Com. Păuleşti
Oraş Plopeni
Com. Podenii Noi
Com. Podenii Noi
Com. Podenii Noi
Com. Podenii Noi
Com. Podenii Noi
Com. Poienarii Burchi
Com. Poseşti
Com. Poseşti
Com. Poseşti
Com. Poseşti
Com. Poseşti
Com. Predeal – Sărari
Com. Proviţa de Jos
Com. Proviţa de Jos
Com. Proviţa de Jos
Com. Proviţa de Jos
Com. Proviţa de Sus
Com. Salcia
Com. Salcia
Com. Salcia
Com. Salcia
Com. Sălciile
Com Sălciile
Com. Scorţeni
Com. Scorţeni
Com. Secăria
Com. Secăria
Com. Sângeru
Com. Sângeru
Com. Sângeru
Com. Sângeru
Oraş Sinaia
Oraş Sinaia
Oraş Sinaia
Oraş Sinaia
Oraş Sinaia
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0
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.

1
Rezervaţie botanică “Râpa lui Coman”
Rezervaţie forestieră “Vf. Ţiganului”
Rezervaţie hidrologică
Rezervaţie hidrologică
Rezervaţie naturală “Lunca Cricovului”
Rezervaţia peisagistică “Muchia Stânii”
Rezervaţia forestieră “Valea Adâncă”
Rezervaţia hidrologică
Rezervaţie geologică şi geomorfologică
Rezervaţia peisagistică “La Chilii”
Rezervaţia naturală complexă “Lacul Doftana”
Rezervaţie hidrologică
Rezervaţie forestieră
Monument geologic
Rezervaţie naturală cu larice
Rezervaţie forestieră “Valea Corbului”
Rezervaţie botanică cu bulbuci de munte
Rezervaţia hidrologică

2
3,1
1,5
1
6,7
62,5
42
41,2
4,8
1,5
0,3
3,5
0,4
200
5
0,5
10
30
0,3

3
Oraş Slănic
Com. Starchiojd
Com. Surani
Com. Şirna
Com Şirna
Com. Talea
Com. Talea
Com. Tătaru
Com. Tătaru
Com. Tătaru
Com. Telega
Com. Telega
Com Valea Doftanei
Com Valea Doftanei
Com Valea Doftanei
Com Valea Doftanei
Com Valea Doftanei
Com Vâlcăneşti

Regimul ariilor naturale protejate prevăzute prin Legea nr. 5/2000, dar şi a celor propuse de
autorităţile locale este stabilit prin Legea nr. 462/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 236/2000.
Obiectivul principal îl constituie garantarea conservării şi utilizării durabile a
patrimoniului natural prin:
•

menţinerea sau restabilirea într-o stare de conservare favorabilă a habitatelor şi a speciilor
din flora şi fauna sălbatică;

•

asigurarea măsurilor speciale de ocrotire şi conservare în situ a bunurilor patrimoniului
natural.

Bunurile de patrimoniu natural identificate de autorităţile locale, urmează să fie însoţite de
documentaţii ştiinţifice, avizate de Academia Română, apoi înaintate Consiliului Judeţean Prahova sau
consiliilor locale în scopul instituirii regimului de arie naturală protejată.
Pentru asigurarea măsurilor speciale de ocrotire şi conservare în situ a bunurilor patrimoniului
natural se instituie un regim diferenţiat de ocrotire, conservare şi utilizare, potrivit categoriilor Uniunii
Internaţionale pentru Conservarea Naturii: rezervaţii ştiinţifice, monumente ale naturii, rezervaţii
naturale şi parcuri naturale.
Ariile naturale protejate prevăzute prin legea nr. 5/2000 îşi păstrează regimul stabilit, urmând
să fie reîncadrate în categoriile menţionate mai sus.
Parcul Natural Bucegi se va delimita şi îşi va constitui structura administraţiei conform
Hotărârii Guvernului nr. 230/2003.
Alături de aceste arii naturale protejate vor fi ocrotite şi conservate totodată în regim de
protecţie, cu rol de coridoare ecologice, perdelele forestiere, tufişurile naturale, vegetaţia malurilor şi a
luncilor din lungul râurilor şi de pe malurile lacurilor, zonele umede naturale, pajiştile naturale,
vegetaţia de pe terenurile marginale ale culturilor agricole, vegetaţia din lungul căilor de comunicaţie
rutieră şi feroviară, fiind interzise orice lucrare şi acţiune care le afectează integritatea.
Până la îndeplinirea procedurilor legale de instituire a regimului de protecţie şi conservare,
autorităţile administraţiei publice locale au datoria şi obligaţia să pună sub regim provizoriu de ocrotire
bunurile patrimoniului natural.
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6.2.2. Zone construite protejate
Evoluţia teritoriului
Pentru fundamentarea propunerilor de protejare şi valorificare a bogatului patrimoniu cultural
pe care îl deţine judeţul Prahova, considerăm necesară analiza evoluţiei istorice a acestui teritoriu.
Urmare a consultărilor avute cu dl.arhitect Călin Hoinărescu din cadrul Comisiei Regionale
Muntenia a CNMI, prezentăm în continuare câteva elemente privind evoluţia aşezărilor de pe teritoriul
judeţului Prahova, legată de evoluţia tipului de proprietate. Principalele tipuri de proprietate care au
existat pe acest teritoriu sunt: moşnenească, boierească, domnească şi mănăstirească. În timp ponderea
acestora în teritoriu s-a modificat.
Astfel în secolul al XV-lea peste 80% din teritoriu era ocupat de proprietatea moşnenească,
principalele nuclee – centre administrative ale moşnenilor fiind: Starchiojd, Drajna, Mălăieştii de Sus,
Podenii Vechi, Câmpina, Călugăreni, Puchenii Moşneni. Proprietatea boierească (boierii Mărgineni)
ocupa cca 10% din teritoriu şi avea centrul la Mărginenii de Jos. Teritoriul proprietate domnească
(Târgşoru Vechi, Gherghiţa) reprezintă un procent de cca 5%, la fel ca şi cel mănăstiresc. În această
perioadă se structurează matricea multor aşezări de pe suprafaţa judeţului, se defineşte reţeaua de
localităţi şi se delimitează macromoşiile: Ţara Teleajenului (moşiile Starchiojd şi a Drajnei), Ţara
Cricovului (Călugăreni centru), Ţara Slănicului, Ţara Prahovei şi a Doftanei (Câmpina centru). Nu se
cunoaşte clar organizarea zonei de câmpie.
În secolul al XVI-lea teritoriul proprietate moşnenească se micşorează ajungând la 60%
păstrându-se aceleaşi nuclee spre Vălenii de Munte. În această perioadă se structurează şi se defineşte
reţeaua de localităţi. Marile moşii moşneneşti se împart, Drajna se separă de Starchiojd, se dezvoltă
proprietăţile boiereşti ale boierilor Mărgineni. Apar principalele mănăstiri prahovene: Mislea, Vărbila,
Turnu.
În secolul al XVII-lea limita zonei moşneneşti a fost deplasată, teritoriul rămas al acesteia
reprezentând 50% din suprafaţa judeţului. Proprietatea boierească ajunge la 30%, cea mănăstirească
15%, iar cea domnească 5%.
Situaţia se schimbă în secolul al XVIII-lea, proprietatea moşnenească ocupa 40% din judeţ,
cea boierească 20%, mănăstirească 15%, iar cea domnească se menţine.
Urmărind evoluţia procentelor ocupate de cele patru tipuri de proprietăţi întâlnite pe teritoriul
judeţului Prahova se constată că este caracterizată de deplasarea spre munte a limitelor acestora. Astfel
limita zonelor moşneneşti a fost deplasată în trei rânduri: de oraşele domneşti Gherghiţa, Târgşoru
Vechi şi Filipeştii de Târg; de proprietăţile boiereşti şi moşiile orăşeneşti şi de proprietăţile
mănăstireşti.
Pornind de la cele expuse anterior, în prezent pe teritoriul judeţului se identifică mai multe
zone (vezi cartograma nr. 27) şi anume:
- Z1 - Zona de câmpie, situată în sud estul judeţului, teritoriul marilor moşii boiereşti şi
domneşti, incluzând şi zona urbană străveche (sec. XV - XVII) – Filipeştii de Târg, Târgşoru Vechi,
cuprinde reşedinţele boiereşti străvechi ajunse în proprietatea Cantacuzinilor şi Filipeştilor. Este zona
conacelor, satelor aliniate şi culturilor cerealiere. O posibilitate de valorificare a acestei zone ar fi prin
turism cultural - “Traseul conacelor”.
- Z2 – Zona oraşelor (urbană) situată la picioarele dealurilor, cu zone viticole şi pomicole. În
acest teritoriu, sub presiunea proprietăţilor bisericeşti şi datorită atracţiei exercitate de drumurile
comerciale Bucureşti – Ploieşti – Braşov şi Ploieşti – Buzău, s-au deplasat oraşele din zona originară.
Cuprinde localităţi în general aliniate şi dezvoltate prin lotizări, interferate de zone cu tramă stradală
medievală. Zona cuprinde oraşele Ploieşti, Câmpina, Breaza, Urlaţi, Mizil. Existenţa unor terenuri
viticole pe latura nordică a zonei poate fi valorificată printr-un traseu al vinurilor.
- Z3 – Zona mănăstirilor, zona de deal, de podgorii şi livezi. Cuprinde mănăstiri ale căror
terenuri provin din achiziţii de la domnitori sau boieri şi aşezări care păstrează matricea moşnenească
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originară. Zona poate fi valorificată prin turism religios şi posibil uval (Valea Cricovului – Bucov –
Iordăcheanu, Apostolache, Brebu, Mislea).
- Z4 – Zona dealurilor înalte şi de munte, zona cu sate care au păstrat structura moşnenească
şi o parte din arhitectura caracteristică, formând un peisaj cultural specific. Teritoriul este acoperit de
livezi şi păşuni, locuitorii ocupându-se cu creşterea animalelor, meşteşuguri, artizanat. Există
posibilităţi de valorificare printr-un traseu cultural rural (Valea Teleajenului, Starchiojd, Drajna,
Coţofeneşti, Ştefeşti, Valea Vărbilăului, Valea Doftanei).
- Z5 – Cursul superior al Văii Prahovei, zona de munte, în care s-au extins proprietăţile
boiereşti, mănăstireşti, domneşti şi orăşeneşti. Nu are o identitate, fiind o mixtură de arhitectură
regionalistă (clădiri balneare), castele, arhitectură industrială şi orăşenească (vernaculară – Comarnic,
Breaza), constituie un peisaj cultural montan.
În concluzie se constată o legătură directă între configuraţia peisajului şi evoluţia tipului de
proprietate, România fiind singurul caz în care încă se păstrează matricea originară. O urgenţă în
conservarea acestor peisaje o constituie zonele Starchiojd, Teişani, Vărbilău, Mălăieşti, Valea
Doftanei.
În cadrul zonelor prezentate anterior se remarcă existenţa unor peisaje, părţi de teritoriu al
căror caracter este rezultatul acţiunii şi interacţiunii factorilor naturali şi/sau umani. Protecţia peisajului
cuprinde acţiunile de conservare şi menţinere a aspectelor semnificative sau caracteristice ale unui
peisaj, justificate prin valoarea sa patrimonială derivată din configuraţia naturală şi/sau din intervenţia
umană. Prin Legea de ratificare a Convenţiei europene a peisajului nr. 451/2002 se extinde şi în
România noţiunea de protecţie pe un teritoriu perceput ca atare. Această convenţie se aplică pentru
întregul teritoriu al părţilor semnatare şi acoperă areale naturale, rurale, urbane şi suburbane. Se referă
la peisajele ce pot fi considerate deosebite.
Peisajele vor fi recunoscute juridic ca fiind o componentă esenţială a cadrului de viaţă pentru
populaţie, expresie a diversităţii patrimoniului comun cultural şi natural, fundamental identităţii
acesteia. Părţile semnatare ale Convenţiei trebuie să integreze peisajul în politicile de amenajare a
teritoriului, de urbanism precum şi în cele culturale, de mediu, sociale şi economice. În vederea unei
mai bune cunoaşteri a peisajelor proprii trebuie ca acestea să fie identificate şi evaluate.
În evaluarea valorii istorice a unui teritoriu un rol semnificativ îl au vechile drumuri istorice
care au străbătut teritoriul României în secolele XIII – XVI.
Judeţul Prahova era situat la confluenţa drumurilor care coborau din Transilvania prin
trecătorile Carpaţilor de-a lungul Dâmboviţei, Prahovei, Teleajenului, făcând legătura cu regiunea de
câmpie şi străbătând Muntenia până la vadurile şi schelele dunărene. Această situare strategică conferă
judeţului o importanţă tot mai mare, începând din secolul al XV-lea, continuând în epocile medievală
şi modernă.
Importante în perioada sec. XIII – XVI au fost:
- drumul comercial medieval – Bucureşti – Ploieşti – Vălenii de Munte (Valea Telejenului) –
Braşov; pe acest drum se aflau aşezări medievale cu important rol economic, politic
decăzute la nivel de sat sau dispărute (rezervaţii arheologice foarte importante - Târgşor).
- drumul comercial de tranzit internaţional – Târgovişte – Ploieşti – Urziceni – Făurei – Brăila
- Chilia Veche (spre est), cu o ramificaţie spre nord Făurei – Focşani – Roman – Cernăuţi.
Inginerii austrieci au realizat înaintea războiului ruso – austro –otoman din 1737, drumul
pentru căruţe prin munţi de la Timiş la Predeal de-a lungul Prahovei. Şoseaua nouă s-a construit în
1846 în timpul lui Gheorghe Bibescu. În timpul domniei regelui Carol I s-a modernizat şoseaua
naţională Bucureşti – Predeal şi cea către Mizil. Construirea căii ferate pe valea Prahovei s-a încheiat
în 1879, an în care a circulat primul tren de călători între Sinaia şi Predeal.
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Valorificarea şi protejarea patrimoniului cultural construit
Strategia judeţeană în domeniul culturii după cum s-a arătat anterior, se fundamentează pe
principiile de bază ale Comunităţii Europene şi este structurată pe următoarele coordonate definitorii:
accesul liber şi egal la informaţie; patrimoniul cultural; creaţia culturală; racordarea la cerinţele
comunităţilor, ale societăţii româneşti şi ale integrării europene.
Printre priorităţile identificate pentru perioada 2001 – 2004 se numără reabilitarea,
restaurarea, protejarea şi valorificarea monumentelor istorice din judeţ.
Zonele construite protejate sunt acele teritorii care deţin unul sau mai multe bunuri de
patrimoniu aflate într-o relaţie funcţional-estetică armonioasă cu vecinătăţile, fiind necesară extinderea
protecţiei în afara bunului de patrimoniu propriu-zis. Asigurarea protecţiei bunurilor de patrimoniu
cultural imobil presupune reglementarea activităţilor umane pentru asigurarea unui echilibru între
elementele existente şi cele adăugate. În acest sens la nivel naţional s-au avut în vedere următoarele
acţiuni:
- adoptarea unor politici de amenajare a teritoriului care, fără a afecta integritatea bunurilor
de patrimoniu cultural imobil, să le integreze în viaţa comunităţii umane;
- crearea unui cadru legal de aplicare a celor mai eficiente măsuri tehnico-administrative
pentru identificarea, protejarea, conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural
imobil;
- elaborarea de studii care să contribuie prin măsuri operaţionale la creşterea capacităţii
statului de a se opune pericolelor care ameninţă integritatea patrimoniului cultural (Studii
de delimitare a zonelor de protecţie aferente monumentelor, P.U.Z. zonă protejată etc.);
- înfiinţarea la nivel naţional şi judeţean a unor organisme pentru protecţia, conservarea şi
punerea în valoare a bunurilor de patrimoniu cultural, precum şi a unor centre de formare a
cadrelor specializate în acest domeniu.
Activitatea de amenajare a teritoriului reprezintă principalul cadru, instrument şi mecanism de
aplicare şi respectare în teritoriu a prevederilor de protecţie specifică a patrimoniului cultural naţional.
În acest sens există cadrul legal adecvat pentru stabilirea zonelor de protecţie aferente monumentelor
istorice, precum şi a zonelor protejate ale acestora în cadrul documentaţiilor de urbanism.
Astfel delimitarea zonelor de protecţie aferente monumentelor istorice, conform „Legii nr.
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice”, se va face pe baza unor studii de specialitate
iniţiate de autorităţile administraţiei publice locale împreună cu organismele teritoriale de specialitate
ale Direcţiei Monumentelor Istorice din Ministerul Culturii şi Cultelor.
Până la definitivarea acestor studii, care vor fi integrate în documentaţiile de urbanism (în
conformitate cu prevederile Legii nr. 453/2001 – art. 7), autorizarea lucrărilor de construcţie în
vecinătatea monumentelor istorice, va respecta prevederile Legii nr. 422/2001 – art. 59 privind
măsurile ce se impun în vederea împiedicării degradării, distrugerii, precum şi protejării bunurilor
imobile cu valoare de patrimoniu.
Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea
a III-a – Zone protejate, reglementează modul de protejare al teritoriilor deţinătoare de bunuri de
patrimoniu cultural construit şi anume, prin instituirea de zone protejate, ceea ce presupune un mod
controlat de intervenţie.
În judeţul Prahova, ca de altfel în toată ţara, bunurile patrimoniului naţional sunt din ce în ce
mai ameninţate de distrugere, nu numai datorită cauzelor naturale de degradare, dar şi ca urmare a
impactului necontrolat al vieţii sociale şi economice. Ca urmare se propun măsuri urgente de protejare
a celor 37 monumente istorice aflate în pericol, evidenţiate la etapa de analiză a situaţiei existente cap.
7.2.2. - Zone construite protejate, situate în următoarele unităţi administrativ-teritoriale: mun. Ploieşti,
oraşele Boldeşti – Scăeni, Comarnic, Sinaia, Slănic, Urlaţi, Vălenii de Munte şi comunele Ariceştii
Rahtivani, Balta Doamnei, Bărcăneşti, Brebu, Bucov, Călugăreni, Chiojdeanca, Filipeştii de Pădure,
Filipeştii de Târg, Fântânele, Floreşti, Gherghiţa, Măgureni, Măneşti, Râfov, Târgşorul Vechi.
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Prin realizarea autostrăzii Bucureşti – Braşov, care va face parte din coridorul pan-european
nr. VI vor fi afectate siturile arheologice aflate pe teritoriul aferent traseului acesteia (autostrada şi
mutările de reţele). Astfel, specialiştii de la Muzeul judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova au
întocmit o listă estimativă a acestor situri arheologice. Ele sunt cca. 43 şi sunt reprezentate grafic în
planşa nr. 1.2. ”Zone protejate”. Tipurile şi situarea acestora sunt conţinute în lista prezentată la
sfârşitul caopitolului.
Din siturile arheologice aflate pe Lista DMASI sunt afectate de traseul autostrăzii 8 şi anume:
- aşezare curte domnească “La Târg” (30A0063) sat Gherghiţa, com. Gherghiţa;
- aşezări neolotic, bronz “La Cercelata” (30A0064) sat Gherghiţa, com. Gherghiţa;
- aşezare veche românească “Malul Roşu” (30A0070) sat Independenţa, com. Gherghiţa;
- aşezări Hallstatt, medievală “Pe maidan” (30A0069) sat Independenţa, com. Gherghiţa;
- aşezări neolotic, străromânească (30A0073) sat Lacul Turcului, com. Balta Doamnei;
- necropolă de incineraţie, Hallstatt târziu – “C.A.P” (30A0091) sat Româneşti, com.
Bărcăneşti;
- tumuli daco-getici “La Movila” (30A0044) sat Buda, com. Ariceştii Rahtivani;
- amenajare rituală geto-dacică “Dealul Domnii” sat Băneşti, com. Băneşti.
Pornind de la problemele semnalate şi de la obiectivul major respectiv, protejarea,
conservarea şi valorificarea zonelor cu valori de patrimoniu cultural construit (monumente istorice şi
fond etnografic) se propun următoarele:
•

Continuarea şi urgentarea întocmirii studiilor de specialitate în baza cărora să se delimiteze zonele
de protecţie a monumentelor istorice din „Lista monumentelor istorice” DMASI, cu prioritate
pentru cele declarate de interes naţional excepţional prin Legea nr. 5/2000 (Anexa III);

•

Elaborarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism (PUZ) şi regulamentele aferente în vederea
instituirii zonelor construite protejate, care vor cuprinde măsurile necesare de protecţie şi
conservare a valorilor pe patrimoniu cultural din zonă; acestea trebuie să fie întocmite conform
„Metodologiei de elaborare a documentaţiilor de urbanism pentru zone protejate construite”, în
curs de aprobare de către M.T.C.T. Se recomandă ca, pentru localităţile care deţin mai multe
monumente istorice, studiile de fundamentare pentru delimitarea zonelor de protecţie a acestora să
fie elaborate într-o singură etapă, astfel încât să se poată defini exigenţele pentru întreg teritoriul
studiat şi delimitarea zonelor protejate din localitate.

•

Depistarea în continuare a valorilor din teritoriu care ar putea fi incluse în „Lista monumentelor
istorice”;

•

Propunerea de înscriere a unor noi monumente valoroase pe lista monumentelor istorice de valoare
excepţională în conformitate cu Legea nr. 5/2000.

În acest sens, specialiştii din cadrul Secţiunii Muntenia a Comisiei Naţionale a Monumentelor
Istorice au făcut următoarele propuneri:
- Castelul Cantacuzino – Zamora – oraş Buşteni
- Conacul Bellu – oraş Urlaţi
- Conacul Drăghici Cantacuzino – sat Măgureni, com. Măgureni
- Casa Cămărăşiei (Cancelaria salinei) – oraş Slănic
- Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi” – sat Filipeştii de Pădure, com. Filipeştii de Pădure
- Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – sat Măneşti, com. Măneşti.
•

Urgentarea grăbirea realizării şi difuzării listei monumentelor istorice refăcută conform Legii nr.
422/2001 (actualizare şi clasarea în grupele A şi B)

•

Definirea prevederilor adecvate pentru asigurarea protecţie şi integrităţii monumentelor, care să fie
incluse în documentaţiile de urbanism specifice
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•

Realizarea unor programe de valorificare a monumentelor istorice, integrarea acestora în circuite
turistice existente sau noi

•

Adaptarea formelor de turism şi a ofertei de programe turistice la necesităţile de protecţie şi
conservare a monumentelor istorice

•

Protejarea valorilor de patrimoniu cultural situate în zona de influenţă a viitoarei autostrăzii
Bucureşti – Braşov, pentru fiecare categorie de monumente istorice, după cum urmează:

Monumente şi situri arheologice măsurile tehnice arheologice recomandate de specialişti din
cadrul Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova) care trebuie avute în vedere pentru
protejarea, salvarea, conservarea şi restaurarea siturilor arheologice afectate de lucrările la autostradă,
sunt:
- cercetarea arheologică de suprafaţă: studii de identificare / verificare, evidenţă,
perimetrare, cartare, determinare cronologică şi etno-culturală a siturilor arheologice
- descărcarea de sarcină arheologică a acestor situri pentru eliberarea terenurilor necesare
autostrăzii şi a lucrărilor conexe
- supravegherea arheologică a lucrărilor în adâncime la autostradă în vederea identificării
unor situri nereperate. Prin monitorizarea lucrărilor la autostradă se urmăreşte
preîntâmpinarea distrugerii unor situri arheologice nereperate, neclasate.
- se va interzice formarea de gropi de împrumut pentru executarea lucrărilor aferente
autostrăzii
Monumente şi ansambluri de arhitectură traseul autostrăzii care se va realiza trece în
vecinătatea unor zone protejate, delimitate prin documentaţii de urbanism aprobate, din următoarele
localităţi: satul Râfov, satul Floreşti, oraşul Breaza, oraşul Câmpina, oraşul Sinaia.
Pentru reducerea impactului negativ asupra patrimoniului cultural construit din aceste zone
afectate de traseul autostrăzii se recomandă măsuri suplimentare de protecţie mai ales în situaţiile în
care distanţele sunt mai mici decât cele de protecţie admise sau în cazul în care se deschid perspective
asupra unor zone care oferă imagini incompatibile cu normele din diferite ţări europene. Dintre aceste
măsuri menţionăm reducerea poluării fonice prin ziduri antifonice, integrarea vizuală a autostrăzii în
peisaj sau refacerea perspectivei prin dizlocarea unor funcţiuni sau mascarea lor prin lucrări de
amenajare peisagistică:
•

Conştientizarea populaţiei privind importanţa de nivel naţional a patrimoniului cultural din judeţul
Prahova

•

Mediatizarea acţiunilor de protejare şi crearea mijloacelor de publicitate pentru pomovarea a
valorilor existente în teritoriu

•

Crearea în cadrul aparatului Consiliului Judeţean a unui compartiment specializat în protejarea
monumentelor istorice (coordonare, control şi iniţiativă)

•

Realizarea însemnelor distinctive a siglelor monumentelor istorice

•

Valorificarea anumitor monumente istorice prin dezvoltarea unor activităţi legate de promovarea
potenţialului cultural al judeţului (muzee, fundaţii, ateliere activităţi tradiţionale).

•

Integrarea peisajului în politica de amenajare a teritoriului, în conformitate cu cerinţele Legii nr.
451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului; măsuri specifice: mărirea gradului de
conştientizare a tuturor în ceea ce priveşte valoarea peisajelor şi rolul transformării lor; formarea şi
educarea cadrelor de specialitate, identificarea şi evaluarea peisajelor, definirea obiectivelor de
calitate a peisajului

•

Etapizarea realizării documentaţiilor cerute de legislaţie (delimitare zonă de protecţie, PUZ zonă
protejată şi regulament aferent) în funcţie de importanţa obiectivelor. După cum s-a arătat la faza
anterioară, 12 unităţi administrativ teritoriale (U.A.T.) au PUG-uri avizate de MCC şi 8 U.A.T. au
PUG-uri avizate de Comisia regională Muntenia a C.N.M.I. Pentru celelalte localităţi se propun:
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- Urgenţa I – unităţile administrativ-teritoriale care au o concentrare mare de monumente
istorice (peste 10) şi/sau deţin monumente istorice de valoare naţională excepţională (E) cuprind
monumente istorice aflate în pericol (P) din punct de vedere al stării fizice sau sunt situate într-o zonă
cu peisaj cultural care păstrează matricea originară (PC).
*

oraşele Azuga (11), Urlaţi (10), Boldeşti – Scăeni (P);

*

comunele Aluniş (11), Bertea (12), Călugăreni (10), Ceraşu (36 + 2 E), Cosminele (12),
Drăgăneşti (20), Poseşti (31), Şotrile (12), Starchiojd (39 + PC), Telega (10), Ariceştii
Rahtivani (P), Bărcăneşti (P), Brebu (P), Bucov (P), Chiojdeanca (P), Filipeştii de Pădure
(P), Floreşti (P), Gherghiţa (P), Gura Vitioarei (P), Râfov (P), Târgşorul Vechi (P),
Teişani (PC), Vârbilău (PC), Mălăieşti (PC), Valea Doftanei (8 + PC).

- Urgenţa a II-a – unităţile administrativ-teritoriale care deţin între 9 şi 4 monumente istorice
cât şi fond etnografic şi anume:
*

oraşele Breaza (8), Mizil (8)

*

comunele Ceptura (8), Colceag (5), Cornu (5), Gura Vadului (5), Iordăcheanu (4),
Jugureni (7), Lipăneşti (4), Puchenii Mari (4), Sângeru (4), Ştefeşti (4).

- Urgenţa a III-a – localităţile care deţin până la 3 monumente istorice şi a căror stare de
conservare este satisfăcătoare, acestea fiind restul unităţilor administrativ-teritoriale cuprinse în „Lista
localităţilor de interes cultural din judeţul Prahova” (1 oraş şi 23 comune).
Lista siturilor arheologice afectate de traseul Autostrăzii Bucureşti Braşov
pe teritoriul judeţului Prahova - estimare preliminară
-

Obiectiv medieval de tip silişte (sec. XVI – XVII) – km 32 al autostrăzii – situl este situat pe terasa
înaltă de pe malul stâng al râului Ialomiţa.

-

Obiective neolitice şi din secolele II – III p. Ch. – km 38 al autostrăzii.

-

Obiective de tip Latene, din secolele II – III şi secolele V – VII p. Ch. – între km 39 şi 40 al
autostrăzii – pe partea dreaptă a drumului Olari – Independenţa.

-

Obiective din secolele II – III p. Ch. şi de tip Dridu – pe terasa înaltă a râului Prahova situată la
cca. 200 m S de podul nou, la vărsarea râului Teleajen în Prahova.

-

Obiectivele din secolele II – III şi secolele V – VI p. Ch., de tip Dridu şi medievale (sec. XV –
XVII) – km 52 al autostrăzii – pe partea dreaptă a drumului dintre localităţile Buchilaşi şi
Antofiloaia.

-

Obiective din secolele II – III, secolele IV – V, secolele VI – VII p. Ch. – km 55 al autostrăzii.

-

Obiective din secolele II – III, secolele V – VII p. Ch. şi de tip Dridu – km 56 al autostrăzii – pe
malul drept al râului Dâmbu, pe terasa acestuia vis-a-vis de colţul de S-SE al pădurii Rassa.

-

Obiective din secolele V – VII p. Ch. şi de tip Dridu – km 57 al autostrăzii, lângă satul Ghighiu.

-

Obiective neolitice, din secolele III – IV şi secolele V – VII p. Ch. – km 58 al autostrăzii – pe
malul de E al unui lac, actualmente secat, 300 m N de satul Ghighiu.

-

Obiectiv de tip Latene – km 59 al autostrăzii – la N de un fost lac, actualmente secat şi la S de
şoseaua de centură a mun. Ploieşti.

-

Obiectiv medieval de tip silişte (sec. XVI – XVIII) – km 58 – 59 al autostrăzii, la est de
Bărcăneşti.

-

Obiectiv daci liberi, sec. II – III p. Ch. şi daco-roman sec. IV – V p. Ch. – km 60 – 61 al
autostrăzii.
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-

Obiectiv daco-roman, sec. IV – V p. Ch. şi românesc de tip Dridu, sec. VIII – X p. Ch. – km 64 al
autostrăzii.

-

Obiectiv arheologic de tip tumul, movile de pământ ridicate în scopul de a proteja morminte şi
inventare funerare, databile în neolitic, epoca bronzului, hallstatt, Latene – între km 70 – 73 al
autostrăzii.

-

Obiective arheologice neolitice de tip Criş şi Gumelniţa, mil. 5 – 4 a. Ch. – km 73 – 74 al
autostrăzii – la N, NV de localitatea Buda şi la S de C.F.R. Ploieşti – Câmpina şi pădurea Buda.

-

Obiective arheologice de tip tumul din epoca bronzului, hallstatt, La tene – între km 75 – 92 al
autostrăzii.

-

Posibile obiective arheologice pe terasele înalte şi joase ale râului Prahova pe ambele maluri.
Acte normative privind protejarea patrimoniului cultural construit
Legi

Legea nr. 5/2000 – privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional –
Secţiunea a III-a – Zone protejate, M.Of. 152/12.04.2000
Legea nr. 182/2000 – privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, M.Of.
530/27.10.2000
Legea nr. 422/2001 – privind protejarea monumentelor istorice, M.Of. 407/24.07.2001
Legea nr. 350/2001 – privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, M.Of. 372/10.07.2001
Legea nr. 453/2001 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, M.Of. 431/01.08.2001
Ordonanţe ale Guvernului României
Ordonaţa nr. 43/2000 – privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri
arheologice ca zone de inters naţional, M.Of. 45/31.01.2000
Ordonaţa nr. 47/2000 – privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice
care fac parte din Lista patrimoniului mondial, M.Of. 45/31.12.2000
Ordonaţa de urgenţă nr. 228/2000 – privind protejarea monumentelor istorice,
616/30.11.2000

M.Of.

Hotărâri ale Guvernului României
Hotărârea nr. 730/2000 – privind stabilirea criteriilor şi condiţiilor de finanţare din sumele
alocate de la bugetul de stat a unor lucrări la monumentele istorice aflate în proprietatea sau în
folosinţa altor persoane fizice sau a unor persoane juridice, altele decât instituţiile publice, M.Of.
422/01.09.2000
Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
Ordin al Ministrului Culturii nr. 2013/2000 – privind aprobarea criteriilor pentru clasarea
bunurilor culturale imobile în Lista monumentelor istorice, M.Of. 161/18.04.2000
Ordin al Ministrului Culturii nr. 2092/2000 – pentru aprobarea organizării Comisiei
Naţionale a Monumentelor Istocie, nepublicat.
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7. ZONE EXPUSE LA RISCURI NATURALE
7.1. INUNDAŢII

Pentru eliminarea efectelor fenomenului de inundaţii se propun următoarele măsuri:
• întreţinerea albiilor cursurilor de apă şi a văilor torenţiale prin îngrijirea vegetaţiei de pe
maluri, prin controlul strict asupra depozitării gunoaielor şi a altor materiale care pot
colmata secţiunea de scurgere a apei;
• întreţinerea şi repararea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor imediat
după producerea fenomenului;
• recalibrarea cursurilor de apă şi consolidarea malurilor acestora;
• amenajarea văilor torenţilor prin lucrări de restabilire a vegetaţie pe versanţii erodaţi şi de
corectare a albiilor acestor formaţiuni;
• redimensionarea secţiunilor de scurgere pe sub podurile şi podeţele existente;
• realizarea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor în zonele vulnerabile la acest
fenomen.
Lucrările propuse pentru atenuarea sau combaterea inundaţiilor se vor realiza pe baza unei
documentaţii tehnice elaborată de instituţii autorizate, cu avizul organelor de gospodărire a apei din
judeţul Prahova.
7.2. ALUNECĂRI DE TEREN

În vederea prevenirii sau atenuării efectelor alunecărilor de teren se propune:
•

Întocmirea studiiilor geotehnice care să ofere soluţiile tehnice de consolidare a versanţilor
instabili prin lucrări de artă speciale (ziduri de sprijin etc.)

•

Măsuri şi acţiuni pentru eliminarea sau reducerea instabilităţii versanţilor şi a declanşării
fenomenelor de alunecare din cauze naturale (precipitaţii atmosferice, eroziunea apelor
curgătoare, acţiunea apelor subterane):
- îmbunătăţirea drenajului natural al solului prin lucrări specifice de îmbunătăţiri funciare
aplicate în complex cu alte tipuri de lucrări (hidroameliorative şi agropedoameliorative)
funcţie de modul de utilizare a terenului;
- îmbunătăţirea regimului de scurgere a apelor de suprafaţă pe versanţi prin lucrări de
colectare şi evacuare a apei.
- captarea izvoarelor de coastă cu debit permanent prin lucrări de drenaj pe versanţi
- lucrări pedoameliorative (nivelare-modelare, astuparea crăpăturilor) pe versanţii afectaţi
de alunecări active şi pe terenuri cu alunecări stabilizate

•

Măsuri pentru eliminarea sau stabilizarea alunecărilor de teren din cauze antropice
(defrişarea abuzivă a pădurilor, alunecări transversale pe versanţi, săpături la baza
versanţilor pentru diverse construcţii):
- stabilizarea şi valorificarea terenurilor alunecate prin împăduriri şi însămânţare cu
amestec de ierburi care, prin consumul mare de apă, asigură protecţia antierozională şi
stabilizarea versanţilor
- executarea arăturilor de-a lungul curbei de nivel
- evitarea executării de căi de comunicaţii (drumuri, căi ferate) pe versanţii instabili
- evitarea supraîncărcării versanţilor cu construcţii de orice fel

•

Măsuri pentru prevenirea degradării terenurilor prin alunecări de teren:
- urmărirea caracteristicilor terenurilor în vederea cunoaşterii tendinţelor de evoluţie a
proceselor de alunecare mai ales în zonele afectate de activitatea umană
- avertizarea organelor şi întreprinderilor interesate, cât şi a factorilor de decizie în
cazurile de extindere şi intensificare a unor procese dăunătoare
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- furnizarea de date pentru a se putea stabili principalele cauze care generează
declanşarea alunecărilor de teren în vederea fundamentării măsurilor preventive pentru
limitarea şi atenuarea pagubelor posibile
7.3. CUTREMURE

Conform Legii nr. 575 / 2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional – Secţiunea a V-a – “Zone de risc natural” unităţile administrativ teritoriale urbane din
judeţul Prahova amplasate în zone pentru care intensitatea seismică exprimată în grade MSK este
minim VII şi trebuie să facă obiectul planurilor de apărare împotriva efectelor seismelor sunt:

UAT
Municipiul Ploieşti

Nr. de
locuitori

Intensitatea
seismică
(MSK)

251.981

VIII

40.569

VIII

Oraşul Azuga

6.119

VII

Oraşul Băicoi

20.234

VIII

Oraşul Boldeşti-Scăieni

11.505

VIII

Oraşul Breaza

18.863

VIII

Oraşul Buşteni

11.787

VII

Oraşul Comarnic

13.532

VIII

Oraşul Mizil

17.075

IX

Oraşul Plopeni

10.083

VIII

Oraşul Sinaia

14.636

VII

Oraşul Slănic

7.249

VIII

Oraşul Urlaţi

11.858

IX

Oraşul Vălenii de Munte

13.898

VIII

Municipiul Câmpina

Sursa datelor: Buletinul statistic al Comisiei Naţionale de Statistică, 1999

Întrucât perioada medie de revenire a cutremurelor de intensitate VII şi VIII este de 50 de ani
şi a cutremurelor de intensitate IX de 100 de ani, se impune iniţierea de măsuri specifice în caz de
urgenţă.
Comisia centrală pentru prevenirea şi apărarea împotriva efectelor seismice şi alunecărilor
de teren organizată în cadrul MLPTL are în subordine la nivelul judeţului Prahova, Comisia judeţeană
de apărare împotriva dezastrelor şi comisiile orăşeneşti în funcţie de gradul de expunere la efectele
dezastrelor (inclusiv seismele)
Comisia judeţeană întocmeşte Planul judeţean de apărare împotriva dezastrelor care reflectă
concepţia acesteia privind protecţia şi intervenţia în cazul dezastrelor specifice judeţului. Acesta
cuprinde planuri de apărare elaborate de municipii şi oraşe, planuri operative de apărare specifice,
studii, analize, documentaţii.
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8. PROGRAM DE MĂSURI

INTRODUCERE
Pentru realizarea strategiei de amenajare şi dezvoltare a teritoriului judeţean Prahova în acest volum sunt prezentate principalele măsuri care
concură la fundamentarea politicilor publice privind valorificarea durabilă şi protejarea resurselor naturale, dezvoltarea armonioasă şi echilibrată a tuturor
zonelor şi localităţilor, realizarea unei infrastructuri tehnice moderne care să permită integrarea teritoriului studiat în structurile regionale, naţionale şi
europene, conservarea şi protecţia calităţii mediului.
Măsurile sunt prezentate pe domenii şi subdomenii prioritare definite prin opţiunile strategiei de dezvoltare şi amenajare.
Pentru fiecare domeniu şi subdomeniu au fost evidenţiate principalele obiective şi acţiuni care concură la implementarea obiectivelor strategiei de
amenajare şi dezvoltare, precum şi etapa de realizare a acestora. În acest sens au fost luate în considerare trei etape: etapa I (scurtă şi medie 2 – 5 ani), etapa
II ( medie şi perspectivă 5 – 10 ani) şi etapa III (perspectivă largă).
Datele şi elementele de potenţial prezentate în acest volum constituie un suport informaţional de fundamentare a deciziilor pe plan local şi judeţean
pentru pregătirea şi aprobarea programelor de dezvoltare socio-economică anuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale şi a judeţului
Prahova. De asemenea, sunt prezentate obiective a căror realizare necesită o colaborare interjudeţeană.
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Domeniul/subdomeniul şi
obiectivele amenajării şi
dezvoltării teritoriului
1
8.1. Zonificarea teritoriului
Stimularea dezvoltării
echilibrate şi durabile prin
reducerea discrepanţelor
între nivelurile de dezvoltare
ce au apărut între diferitele
zone ale teritoriului judeţean

Măsuri şi acţiuni prioritare pentru realizarea
obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului

Etape de
realizare

2

3

Punerea în valoare a resurselor capabile să producă diversificarea şi restructurarea economiei prin
promovarea unor politici diferenţiate pe zone avându-se în vedere valoarea şi gradul de valorificare a
potenţialului natural, economic, social şi problemele de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului:
- Zona cu profil dominant agroindustrial situată în jumătatea de sud a judeţului, cu grad ridicat de
favorabilitate pentru realizarea unor structuri economice şi producţii performante în condiţiile
realizării:
• creşterii potenţialului productiv al fondului funciar agricol prin reabilitarea şi amenajarea
integrală a potenţialului irigabil şi de desecare;
• dezvoltării industriei mici şi mijlocii axată în principal pe valorificarea produselor agricole;
• gestionării responsabile a terenurilor agricole datorită calităţii ridicate a solului;
• reabilitării infrastructurii de comunicaţii cu rol intercomunal.
- Zona cu profil dominant industrial, agricol şi în secundar turistic, situată în partea centrală a judeţului,
în care, intervenţiile prioritare se referă la:
• continuarea procesului de restructurare a economiei şi consolidarea climatului de afaceri
propice economiei de piaţă;
• reabilitarea calităţii mediului: stoparea fenomenelor de degradare a solului, reconstrucţia
ecologică a zonelor cu activităţi de exploatare a resurselor minerale;
• modernizarea infrastructurii tehnice de comunicaţii şi transport;
• valorificarea superioară a favorabilităţii solului prin reabilitarea şi extinderea lucrărilor de
combatere a eroziunii pentru dezvoltarea pomiculturii şi a viticulturii;
• stoparea declinului economic şi social care se înregistrează în subzonele Valea Teleajenului şi
Valea Călugărească – Mizil;
• programe economice şi sociale de combatere a sărăciei populaţiei şi degradării economiei în
extremitatea estică a zonei, respectiv subzona Cricov (structuri de dezvoltare, infrastructuri de
alimentare cu apă în sistem zonal, ameliorarea calităţii solului etc.)

I – II
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-

Punerea în valoare a
resurselor capabile să
producă diversificarea,
restructurarea şi edificarea
unei economii de piaţă
funcţionale, compatibilă cu
principiile, normele şi
mecanismele, instituţiile şi
politicile UE

-

Zona cu profil dominant turistic şi silvopastoral situată în jumătatea de nord a judeţului, având ca
obiective prioritare:
• modernizarea, diversificarea şi eficientizarea structurilor turistice existente;
• programe pentru valorificarea cu prioritate a resurselor turistice din subzonele Valea Doftanei
şi Valea Teleajenului;
• protejarea ecosistemelor naturale şi a rezervaţiilor naturale şi arheologice;
• reabilitarea infrastructurii de transport şi comunicaţii;
• realizarea unei legături rutiere modernizate pentru legarea Văii Doftanei în sistemul rutier
judeţean şi a unei legături transversale care să lege cele 3 subzone turistice (Valea Prahovei –
Valea Doftanei – Valea Teleajenului).
Trecerea în categoria zonelor defavorizate / asistate a arealelor afectate de restructurarea industriei
(Mizil, Vălenii de Munte)
Promovarea unor politici coerente vizând ajustarea structurală şi dezvoltarea economiei care să asigure:
• continuarea procesului de restructurare şi privatizare a economiei, dezvoltarea şi modernizarea
infrastructurii fizice, ştiinţifice şi sociale, revitalizarea şi retehnologizarea industriilor cu
potenţial competitiv, construirea unei agriculturi întemeiate pe exploataţii de dimensiuni
optime, sprijinirea activităţilor bazate pe tehnologia informaţiei şi crearea unui mediu prielnic
pentru extinderea şi dezvoltarea turismului, diversificarea serviciilor;
• asigurarea unei creşteri economice pe baza sporirii ratei investiţiilor prin participarea
semnificativă a capitalului naţional şi prin atragerea resurselor externe, mai ales sub formă de
investiţii directe;
• modernizarea serviciilor de utilitate publică aceasta urmând a răspunde nevoilor populaţiei;
• eliminarea riscurilor de accidente ecologice şi reducerea continuă a nivelurilor de poluare a
mediului înconjurător;
• stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;
• valorificarea potenţialului generat de realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră şi
feroviară de importanţă europeană (autostrada Bucureşti – Braşov şi Bucureşti – Moldova);
• promovarea unor structuri viabile de dezvoltare care să pună în valoare resursele şi factorii de
producţie cu impact asupra relansării tipurilor de activitate cu condiţii favorabile de
dezvoltare: industria, turismul, agricultura, economia forestieră, construcţiile şi serviciile;
• amenajarea de parcuri industriale în centrele cu capacităţi puternic afectate de procesul de
restructurare a industriei (Mizil, Plopeni, Ploieşti, Câmpina).

I

I – II

I – II

I
I – II
I – II
II
I – II

I
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8.2. Dezvoltarea
funcţiunilor economice
8.2.1. Industria
Creşterea în continuare a
rolului şi funcţiei industriei
ca ramură de bază în
structura economiei şi de
suport al unei dezvoltări
economice durabile

-

Continuarea ajustării structurale corelată cu obiectivele de creştere a competitivităţii şi productivităţii
în raport cu factorii de producţie, prioritate acordându-se:
• finalizării restructurării sectorului de stat, respectiv revitalizării întreprinderilor mici şi mijlocii
cu potenţial de competitivitate şi închiderea capacităţilor neviabile;
• restructurării sectoarelor energo şi material intensive din petrochimie, chimie, metalurgie;
•
•
•
•
•
•

•

creşterii ponderii sectorului privat prin finalizarea procesului de privatizare a societăţilor
comerciale cu capital mixt şi majoritar de stat cuprinse în Programele PSAL I şi PSAL II cu
Banca Mondială şi al instituţiilor în a căror proprietate sunt;
creşterii ponderii produselor cu valoare adăugată mare în structura producţiei;
secvenţializării procesului de selecţie şi redimensionare a agenţilor economici angajaţi în
restructurare, urmărindu-se asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor pentru
satisfacerea cererii interne;
revigorării şi valorificării eficiente a potenţialului de cercetare şi dezvoltare tehnologică
îndeosebi din domeniul ramurei extractive şi prelucrării petrolului;
creşterii potenţialului concurenţial prin promovarea alianţelor strategice, a structurilor de tip
HOLDING şi a grupărilor economice de interes;
reorganizării activităţilor indirect productive şi nespecifice activităţilor principale desfăşurate
în cadrul socităţilor comerciale prin externalizări şi specializarea serviciilor pentru producţie.
Separarea infrastructurii unităţilor din industria producătoare de infrastructura edilitară a
oraşelor monoindustriale;
susţinerii şi creşterii ponderii întreprinderilor mici şi mijlocii şi reabilitării cooperaţiei, ca
principal sector generator de locuri de muncă, prin:
* asigurarea unui mediu de afaceri favorabil şi stimulativ pentru investitori;
* satisfacerea unor nevoi specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii de participare pe
piaţă: acces la finanţare, spaţii de lucru şi infrastructură fizică (facilitarea accesului la
spaţiile productive disponibile ale societăţilor cu capital majoritar de stat, ofertă de
spaţii şi utilităţi de producţie prin intermediul unor incubatoare de afaceri, parcuri de
afaceri, îmbunătăţirea ofertei de servicii, sprijinirea realizării de asocieri ale IMM etc.);

I
I – II
I

I – II
I

I
I – II
I – II

I – II
I
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*
*

-

promovării IMM-urilor în zonele defavorizate şi parcurile industriale;
sprijinirea extinderii folosirii tehnologiei informaţiei în activităţile industriale şi în
serviciile de suport ale acestora.
Promovarea unei structuri industriale performante şi compatibile cu cerinţele economiei de piaţă şi cu
contribuţie sporită la realizarea creşterii economice prin:
• dezvoltarea industriei prelucrătoare, extractive şi energetice prin susţinerea şi creşterea
nivelului de producţie realizate la sfârşitul anului 2002;
• valorificarea oportunităţilor industriei prelucrătoare pentru relansare şi creştere prin:
* atragerea în circuitul productiv al capacităţilor incomplet utilizate şi parţial uzate fizic
şi moral (industria materialelor de construcţie, chimică, uşoară);
* utilizarea forţei de muncă calificată care necesită costuri reduse pentru pregătirea
profesională;
* integrarea în cerinţele pieţei interne cu capacitate potenţială ridicată de absorbţie;
* folosirea în continuare a resurselor materiale interne;
* dezvoltarea fluxurilor comerciale de prelucrare generate de cadrul regional favorabil;
• dezvoltarea ramurilor industriei prelucrătoare cu potenţial important de creştere economică:
* industria de prelucrare a ţiţeiului, ca ramură de bază şi tradiţională a structurii
industriale şi cu unităţi reprezentative în economia naţională şi a judeţului: S.C.
PETROBRAZI, S.C. PETROTEL, S.C. LUKOIL, S.C. ASTRA ROMÂNĂ, S.C.
VEGA, S.C. STEAUA ROMÂNĂ;
* industria de maşini şi echipamente cu unităţi mai importante: S.C. UPETROM, S.C.
UZUC, S.C. NEPTUN, S.C. ELECTROUTILAJ, S.C. MEFIN Sinaia, S.C.
HIDROJET Breaza etc.;
* industria alimentară şi a băuturilor cu unităţi mai importante: S.C. APOLLO, IND.
CĂRNII, S.C. COCA-COLA, S.C. EFES PILSENER, S.C. ALEXANDRION etc.;
* industria cauciucului: S.C. VICTORIA Floreşti;
* alte tipuri de industrie: confecţii (Mizil), textilă (Azuga, Ploieşti), mobilier lemn
(Mizil).
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•

-

-

-

-

modernizarea şi retehnologizarea capacităţilor de producţie din industria extractivă (Salina –
Slănic, activităţile extractive de ţiţei şi gaze), producţia energiei electrice (CET I şi II Brazi),
producţia de maşini, echipamente şi mecanică fină (UPETROM şi STEROM Câmpina,
UZUC, UZTEL şi DACIA Ploieşti, NEPTUN Câmpina), industria chimică (ARPACOR
Ploieşti şi îngrăşăminte chimice Valea Călugărească), industria metalurgică (FLACĂRA
Ploieşti), industria materialelor refractare (REAL Pleasa) etc.;
• reconversia industriei de apărare (Plopeni, Vălenii de Munte, Mizil).
Asigurarea compatibilităţii depline a structurilor industriale cu mediul înconjurător şi păstrarea
echilibrului ecologic în aer, apă şi pe sol, cu prioritate în municipiul Ploieşti şi zona sa metropolitană
şi în zonele de exploatare a hidrocarburilor
Reabilitarea sistemului de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere prin conducte (modernizare,
automatizare, pază) şi asigurarea unor măsuri de protecţie a zonelor traversate de conductele de
transport
Reorientarea profesională şi pregătirea managerială a personalului masiv disponibilizat ca efect al
restructurării industriei, atât pentru activităţi de industrie mică, cooperaţie cât şi pentru activităţi de
servicii industriale şi neindustriale cu profil de:
• prestări de servicii cu caracter industrial pe platformele industriei mari;
• cooperare pentru producerea de piese de schimb şi subansamble, recondiţionare a pieselor de
schimb şi fabricarea unor utilaje de complexitate mică şi medie;
• producerea, întreţinerea şi repararea unor aparate electrocasnice, electrotehnice, utilaje şi
maşini agroalimentare;
• recuperarea şi reciclarea deşeurilor industriale.
Creşterea rolului şi funcţiei industriale în dezvoltarea regională şi realizarea echilibrului zonal,
avându-se în vedere:
• stoparea declinului industrial al unor zone tradiţional industriale (ex. Valea Teleajenului în
sectorul Vălenii de Munte – Plopeni, zona Valea Călugărească – Mizil, Filipeştii de Pădure –
Măgureni) şi al unor centre industriale (Plopeni, Băicoi, Mizil, Valea Călugărească, Vălenii de
Munte, Boldeşti-Scăieni etc.);
• accelerarea procesului de reabilitare a capacităţilor de producţie industrială sau de reconversie
a acestora din centrele afectate puternic de şomaj: Plopeni, Mizil, Valea Călugărească,
Filipeştii de Pădure, Băicoi, Breaza;
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•

8.2.2. Agricultura
Managementul fondului
funciar, organizarea şi
perfecţionarea pieţei
funciare precum şi a
exploataţiilor agricole

diversificarea activităţilor industriale în zonele cu o structură economică fragilă, dependente în
special de un singur sector industrial (ex. Filipeştii de Pădure, Urlaţi, Ceptura) sau de o singură
întreprindere (Plopeni, Vălenii de Munte);
• creşterea gradului de atractivitate al instrumentelor teritoriale folosite pentru stoparea
declinului economic al unor zone şi centre în cadrul zonelor asistate (Ceptura, Filipeştii de
Pădure – Măgureni, Mizil) şi al parcurilor industriale (Ploieşti Vest şi Vălenii de Munte) şi
declararea unor noi zone asistate (ex. Plopeni – Vălenii de Munte) sau parcuri industriale
(Plopeni, Ploieşti, Băicoi, Câmpina);
• amenajarea unor platforme de activitate în parteneriat, colectivitate locală – patronat în
centrele cu potenţial de dezvoltare din zonele cu profil dominant agricol pentru valorificarea
produselor agro-zootehnice, viticole sau pomicole (ex. Gura Vadului, Valea Călugărească,
Ceptura, Urlaţi, Măgurele, Târgşorul Vechi, Ciorani, Poienarii Burchii etc.).
•
Continuarea aplicării prevederilor Legii nr. 18/1991 şi a Legii nr. 1/2000 în vederea constituirii şi
reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi pădurilor şi eliberarea titlurilor de
proprietate.
•
Informarea producătorilor agricoli despre piaţa funciară, legislaţia funciară şi sprijinirea acestora
pentru efectuarea schimbării categoriilor de folosinţă a terenurilor slab productive
•
Dezvoltarea politicilor de îmbunătăţiri funciare ţinând cont de protecţia mediului :
- Achiziţionarea echipamentelor de udare
- Sprijinirea continuării acţiunii de înfiinţare a unei noi asociaţii a utilizatorilor de apă
- Reabilitarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare :
-consolidarea şi completarea amenajărilor de combatere a eroziunii solului
-sprijinirea înfiinţării de către SNIF sucursala Prahova de pepiniere de salcâm pentru asigurarea
materialului necesar consolidării terenurilor supuse eroziunii.
•
Promovarea documentaţiilor privind privatizarea amenajărilor de irigaţii prin transferul de la
Societatea Naţională „ Îmbunătăţiri funciare”-SA, la asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, a
managementului exploatării.
•
Întreţinerea sistemelor de irigaţie existente, decolmatarea canalelor şi curăţirea acestora de vegetaţie
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Aplicarea politicilor
specifice în domeniul
producţiei agricole vegetale
şi animale.

•

•
•

Asigurarea creşterii eficienţei
serviciilor în agricultură.

•
•

Trecerea de la o politică
exclusiv agricolă la cea de
dezvoltare rurală.

•

•
•

-

Armonizarea legislativă şi
instituţională cu Uniunea
Europeană în Domeniul
Agricol

•

Crearea cadrului
administrativ necesar
îmbunătăţirii activităţii.

•

•

•

Protecţie solurilor pe traseul autostrăzii
-

Aplicarea tuturor actelor normative în vigoare din domeniul agricol şi urmărirea respectării acestora:
Legea 18/1991; Legea 1/2000; OG 42/1995;OUG 29/2000; Legea 16/1994; Legea 65/1998; Legea
11/1974 ; Legea 67/1997; Legea 75/1995; Legea 31/1990; Legea 36/1991;etc.
Creşterea indicatorilor de performanţă în producţia vegetală şi animală
Monitorizarea activităţii din zootehnie în vederea obţinerii unui procent de natalitate crescut la toate
speciile de animale
Dezvoltarea sistemului de servicii pentru agricultură. (îmbunătăţiri funciare, protecţia plantelor,
distribuirea de îngrăşăminte chimice.)
Privatizarea tuturor societăţilor cu capital majoritar de stat, foste IAS..
Acordarea de consultanţă de specialitate agenţilor economici din agricultură şi industrie alimentară
pentru întocmirea de proiecte în cadrul Programului Special de Asistenţă pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală (SAPARD) (măsura 1.1.” Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor
agricole şi piscicole.”)
Soluţionarea problemelor prioritare şi specifice pentru adaptarea durabilă a sectorului agricol şi
zonelor rurale.
Îmbunătăţirea infrastructurii în agricultura judeţului
Iniţierea de programe de dezvoltare pe baza zonării producţiei agricole şi a notelor de bonitare pe
categorii de folosinţe şi culturi în cadrul celor 11 zone: 1-Băicoi, 2-Măgurele, 3-Urlaţi, 4-Mizil, 5Ciorani, 6-Drăgăneşti, 7-Puchenii Mari, 8-Poienarii Burchii, 9-Ploieşti, 10-Vălenii de Munte, 11Câmpina.
Urmărirea aplicării legislaţiei noi apărute în acest domeniu, informarea producătorilor agricoli
prin mass media sau prin centrele agricole, acordarea de asistenţă tehnică.
Implicarea specialiştilor agricoli în domeniul adoptării acquis-ului comunitar:
-armonizarea standardelor de calitate cu cele din UE
-acordarea de asistenţă tehnică producătorilor agricoli pentru aplicarea standardelor de calitate ale UE.
Îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare cu celelalte instituţii descentralizate.
Implicarea activă a specialiştilor de la centrele agricole în viaţa comunităţilor rurale.
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limitarea la strictul necesar a zonei de defrişare a terenului
efectuarea de replantări şi lucrări de întreţinere a plantaţiilor
acoperirile vegetale cu tipuri şi esenţe (arbuşti şi pomi) care slăbesc agresivitatea proceselor de şiroire
pe versanţi
măsuri de reconstrucţie ecologică pe terenurile agricole ocupate temporar şi degradate
amplasarea organizării de şantier pe terenuri mai puţin valoroase
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8.2.3. Silvicultura
Promovarea gospodăririi şi
conservării durabile a
pădurilor

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Păstrarea integrităţii fondului forestier public şi privat prin gospodărirea unitară a acestora
Extinderea regenerării naturale a pădurilor folosindu-se tratamente intensive cu o perioadă lungă de
regenrare
Ameliorarea compoziţiilor şi schemelor de împădurire prin folosirea speciilor valoroase şi de amestec
autohton
Exploatarea unui volum anual de masă lemnoasă care să nu depăşească posibilitatea anuală de
exploatare a pădurilor;
Creşterea producţiei şi diversificarea valorificării produselor nelemnoase (vânat, fructe de pădure,
ciuperci, plante medicinale etc.)
Promovarea silvoturismului şi a turismului cinegetic: modernizarea actualelor cabane silvice şi
îmbunătăţirea serviciilor de pensiune la nivelul cerinţelor turismului european; realizarea de noi
cabane silvice;
Modernizarea atelierelor de prelucrare a răchitei, a secţiilor de prelucrare a lemnului, a centrelor de
depozitare şi prelucrare a fructelor de pădure şi ciupercilor;
Încurajarea şi sprijinirea întreprinderilor forestiere mici care să participe la dezvoltarea rurală;
Încurajarea folosinţelor cu impact redus asupra pădurii cum este ecoturismul;
Protejarea pădurilor împotriva incendiilor, a dăunătorilor şi a braconajului, precum şi reducerea
cantităţilor de poluanţi care afectează pădurile;
Crearea unor varietăţi de arbori mai productive şi mai rezistente la factorii de stres din mediul
înconjurător;
Crearea perdelelor de protecţie (în zona de câmpie) pe terenurile fragile din punct de vedere ecologic;
Accelerarea programelor de plantare a zonelor defrişate, în ultimii ani, din zona montană şi
subcarpatică;
Generalizarea metodelor şi tehnologiilor de exploatare a pădurilor mai sănătoase pentru mediu, mai
eficiente şi mai puţin poluate;
Mărirea suprafeţei ariilor naturale protejate din cadrul fondului forestier în concordanţă cu propunerile
autorităţilor locale
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8.2.4. Turismul
Diversificarea ofertei
turistice în raport cu
potenţialul turistic al fiecărei
zone

Promovarea formelor de turism specifice ofertei pentru:
• turismul montan prin:
- aducerea ofertei pentru sporturi de iarnă la standarde internaţionale prin amenajarea unor
dotări performante şi diversificate care să exploateze domeniul schiabil, în staţiunile:
* Sinaia – pârtii de schi cu lungimi şi grade de dificultate diferite în ariile: Furnica, Vârful
cu Dor, Valea Dorului, Valea Zgârburei, Păduchiosu; refacerea pârtiei de bob şi sanie;
modernizarea şi extinderea instalaţiilor de transport pe cablu (teleschiuri şi telegondole);
* Buşteni – pârtii de schi în ariile Valea Albă – Kalinderu, Babele, Poiana Izvoare,
Poiana Cerbului, Pichetu Roşu; sisteme de transport pe cablu (telegondolă, teleschi şi
baby schi) şi instalaţii de zăpadă artificială;
*

•

Azuga – dezvoltarea în continuare a pârtiilor de schi şi corelarea cu capacitatea
structurilor de cazare;
* Cheia – 6 pârtii de schi în arealele Plaiul Bobu Roşu – Muntele Roşu, Sana Chiruşca –
cabana Muntele Roşu, Cheia; telegondolă (Cheia – Muntele Roşu) şi 2 – 3 teleschiuri;
* Valea Doftanei – (Trăisteni şi lacul Paltinu) – 3 pârtii de coborâre, 2 – 3 pârtii schi
plimbare, teleschiuri);
- întreţinerea şi modernizarea traseelor turistice pentru drumeţii montane, marcarea
corespunzătoare a traseelor din Munţii Baiului şi Masivul Ciucaş; studierea unor variante de
circuite montane care să lege zonele turistice din nordul judeţului
- reabilitarea şi modernizarea cabanelor şi adăposturilor montane
- organizarea turismului legat de alpinism şi speoturism în cooperare cu judeţele limitrofe
Dâmboviţa (formele carstice din Valea Ialomiţei) şi Braşov (abrupturile braşovene şi brănene)
turismul de odihnă şi recreere sub mai multe forme:
- sejur, agrement şi sfârşit de săptămână – se propune a se dezvolta în arealul montan (staţiunile
Sinaia, Buşteni, Azuga, Cheia şi complexul Muntele Roşu), în zona colinară (Breaza, Câmpina,
Vălenii de Munte), lângă lacuri (Paltinu, Măneciu) sau aglomeraţii urbane (Bucov, Păuleşti)
- balnear – se propune modernizarea şi extinderea staţiunii de interes naţional Slănic şi
dezvoltarea unor microstaţiuni de interes local (Telega şi Ţintea – Băicoi)
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-

•

turism rural – se propune dezvoltarea ofertei specifice acestui tip de turism (pensiuni rurale sau
ferme clasate) în localităţile Cornu, Talea, Proviţa de Jos (zona Valea Prahovei), Trăisteni,
Teşila, Şotrile şi Brebu Mănăstirei (zona Valea Doftanei), Măneciu şi Izvoarele (zona Valea
Teleajenului), Aluniş şi Ştefeşti (zona Slănic), Ceraşu şi Starchiojd (zona Drajna – Ceraşu –
Starchiojd), Apostolache şi Albeşti Paleologu (zona Valea Cricovului Sărat)
turismul de circulaţie care include:
- turismul de tranzit – propus în principalele centre de coordonare turistică (Ploieşti, Câmpina,
Sinaia, Vălenii de Munte, Urlaţi) şi în localităţile situate pe traseele de importanţă europeană şi
naţională:
* viitoarea autostradă Bucureşti – Braşov
* DN 1A Ploieşti – Vălenii de Munte – Cheia
* DN 1B Ploieşti – Buzău (viitorul drum expres)
* DN 1D Ploieşti – Urziceni
* DN 72 Ploieşti – Târgovişte
- turismul itinerant cu valenţe culturale pentru valorificarea patrimoniului cultural prin
includerea obiectivelor turistice în circuite la nivelul întregii zone, care să pună în valoare
peisajul cultural prahovean, după cum urmează:
* “drumul conacelor familiei cantacuzine”: Ploieşti – Băicoi – Călineşti (Măgureni –
Filipeştii de Pădure) – Filipeştii de Târg (Mărginenii de Jos) – Măneşti – Cocorăştii
Colţ – Ploieşti
* Ploieşti – Târgşorul Vechi – Ghighiu – Puchenii Mari – Balta Doamnei – Gherghiţa –
Drăgăneşti – Albeşti Paleologu – Ploieşti
* “drumul voievozilor”: Filipeştii de Târg – Măneşti – Târgşorul Vechi – Brazii de Sus –
Gorgota – Balta Doamnei – Gherghiţa – Drăgăneşti
* Valea Prahovei: Bucureşti – Ploieşti – Băneşti – Câmpina – Sinaia – Buşteni – Azuga
* Valea Doftanei: Ploieşti – Câmpina – Brebu Mănăstirei – lacul Paltinu – Teşila –
Trăisteni
* Valea Teleajenului: Ploieşti – Vălenii de Munte – Cheia
* “drumul sării”: Gura Vitioarei – Slănic – Vălenii de Munte
* “prin dealurile şi depresiunile subcarpatice”: Vălenii de Munte – Ceraşu – Slon –
Drajna de Sus – Starchiojd
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*

Modernizarea, reamenajarea
şi extinderea structurilor de
cazare şi alimentaţie publică
şi diversificarea dotărilor de
agrement

“circuitul Bucovelului”: Ploieşti – Bucov – Albeşti Paleologu – Urlaţi – Apostolache –
Sângeru – Măgurele – Ploieşti
* Ploieşti – Albeşti Paleologu – Cioranii de Jos
- turismul uval – se propune a se dezvolta în zonele viti-vinicole prin reconstituirea vechiului
“drum al vinului”, care include localităţile: Lapoş – Jugureni – Tohani – Gura Vadului –
Ceptura de Jos – Urlaţi – Valea Călugărească – Blejoi – Lipăneşti – Băicoi – Floreşti –
Filipeştii de Pădure
- punerea în valoare a zonei subcarpatice acoperite cu livezi prin traseul turistic “drumul
fructelor”, care include localităţile Adunaţi – Breaza – Şotrile – Brebu – Aluniş – Ştefeşti –
Slănic – Vălenii de Munte – Drajna – Poseştii Pământeni
• turismul de vânătoare şi pescuit sportiv – se propune amenajarea zonelor cu potenţial cinegetic şi
piscicol, înfiinţarea / modernizarea unor baze de cazare de mici dimensiuni (cabane silvice) şi crearea
unei reţele de asistenţă tehnică individualizată
• turismul de reuniuni, congrese, afaceri – este propus a se dezvolta în staţiunile Sinaia şi Buşteni, în
care se vor asigura dotările specifice (echipamente de sonorizare şi traducere, săli modulare în funcţie
de numărul participanţilor etc.)
Modernizarea şi dezvoltarea structurilor de primire prin:
• extinderi şi modernizări ale bazei de cazare din centrele de coordonare turistică: Ploieşti, Câmpina,
Sinaia (modernizări), Urlaţi (50 locuri hotel), din staţiunile montane Buşteni (modernizări), Azuga
(500 locuri în hotel, pensiuni, vile), Breaza (50 locuri în motel şi pensiuni), Cheia (200 locuri în
hotel), Vălenii de Munte (200 locuri în hotel, motel şi pensiuni) sau în localităţi de interes turistic din
zona montană: Comarnic (50 locuri în hotel), Valea Doftanei (50 locuri în hotel sport şi pensiuni)
• dezvoltarea structurilor de cazare pentru odihnă şi recreere: complexele turistice de la lacul Paltinu
(200 locuri în hotel), lacul Măneciu (200 locuri în hotel), Bucov (50 locuri în camping), Păuleşti (100
locuri)
• structuri de cazare pentru tratamentul balnear în: Slănic (100 locuri în hotel, modernizări), Telega
(100 locuri în hotel şi vile) Băicoi – Ţintea (50 locuri în vile)
• identificarea, modernizarea şi / sau construirea unor pensiuni sau ferme agroturistice din localităţile
propuse pentru turism rural: Albeşti Paleologu (30 locuri), Aluniş (30 locuri), Cornu (100 locuri),
Izvoarele (50 locuri), Ceraşu (50 locuri), Ştefeşti (50 locuri), Talea, Proviţa de Jos, Brebu (câte 30
locuri), Starchiojd şi Apostolache (câte 50 locuri), Sângeru (30 locuri)
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•
•

Reabilitarea infrastructurii
tehnice a zonelor cu potenţial
turistic

Îmbunătăţirea sistemului de
comunicare în domeniul
turismului

structuri de cazare pentru turismul uval în Valea Călugărească (50 locuri în han turistic şi pensiuni)
modernizarea bazelor de cazare montane (cabane şi adăposturi) din Munţii Bucegi, Baiului şi Masivul
Ciucaş
• structuri de cazare pentru turismul de vânătoare şi pescuit (cabane de mici dimensiuni) în zonele cu
potenţial cinegetic şi piscicol
• continuarea extinderii bazei de cazare în localităţile urbane de interes turistic: Ploieşti (100 locuri
hotel), Câmpina (100 locuri în hotel), Băicoi şi Boldeşti – Scăeni (câte 50 locuri în hotel), Urlaţi (100
locuri în hotel şi han turistic), în staţiunile montane Azuga (500 locuri în hotel, pensiuni şi vile),
Sinaia şi Buşteni (câte 200 locuri în hotel), Breaza (100 locuri în pensiuni), Cheia (500 locuri în
hotel), Vălenii de Munte (200 locuri în hotel şi pensiuni), în alte localităţi de interes turistic din zona
montană: Comarnic (50 locuri în hotel şi vile), Valea Doftanei (150 locuri în pensiuni şi hotel sport)
• continuarea extinderii complexelor turistice din zonele de odihnă şi recreere: lacul Paltinu (200
locuri), lacul Măneciu (200 locuri), Bucov (100 locuri), Păuleşti (50 locuri)
• dezvoltarea în continuare a structurilor de primire pentru tratamentul balnear: Slănic (100 locuri),
Telega (100 locuri), Băicoi – Ţintea (50 locuri)
• continuarea dezvoltării reţelei pentru turismul rural în Albeşti Paleologu, Aluniş, Talea, Proviţa de
Jos, Sângeru (câte 30 locuri), Cornu, Izvoarele, Ceraşu, Ştefeşti, Valea Călugărească, Şotrile, Brebu,
Starchiojd, Apostolache (câte 50 locuri)
- Dezvoltarea şi diversificarea structurilor de agrement pe lângă hotelurile de categoria 3 – 4 stele
(piscină, fitness, club, saună), sau asociate structurilor de cazare specifice turismului de recreere
(terenuri şi săli de sport multifuncţionale, golf, ştrand, săli de jocuri, bowling, discoteci, cluburi cu săli
de audiţie)
- Modernizarea şi extinderea spaţiilor de alimentaţie publică şi diversificarea lor în funcţie de tipul de
turism practicat: tranzit (fast-food), cu specific vânătoresc şi pescăresc, vin şi mâncăruri tradiţionale etc.
Asigurarea căilor de acces către principalele puncte de interes turistic prin:
• realizarea unor trasee de mare viteză (autostrada Bucureşti – Braşov, drumul expres Ploieşti – Buzău)
• modernizarea căilor rutiere existente pe traseele de tranzit (DN 1, DN 1A, DN 1B, DN 72)
• modernizarea drumurilor locale
Echiparea edilitară a localităţilor rurale propuse pentru agroturism (introducerea sau extinderea reţelelor
de alimentare cu apă, canalizare, telecomunicaţii, eventual transport în comun)
Realizarea unei informări corespunzătoare prin materiale promoţionale (publicaţii, pliante, reclame etc.) şi
organizarea unor centre de informare turistică pentru crearea unei imagini cât mai reprezentative a
obiectivelor şi ofertei turistice din judeţ
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Asigurarea resursei umane în
turism
Corelarea acţiunilor de
dezvoltare a infrastructurii
turistice cu a celor de
conservare şi protejare a
valorilor de patrimoniu
Stimularea cooperării
intrajudeţene şi interjudeţene

Pregătirea la nivel superior a personalului calificat pentru activităţi turistice, în vederea asigurării unor
servicii la standarde corespunzătoare cerinţelor actuale
Elaborarea unor studii de specialitate pentru determinarea capacităţii de suport a zonelor cu potenţial
turistic pentru a preveni degradarea valorilor de patrimoniu natural şi cultural sub presiunea turistică

I – II

Promovarea parteneriatelor pentru asigurarea unor obiective legate de valorificarea potenţialului turistic,
atât pe plan local la nivelul judeţului, cât şi pe plan regional prin dezvoltarea unor programe turistice
interjudeţene (cu judeţele Dâmboviţa, Braşov, Buzău)

I – II

8.3. Populaţia şi reţeaua de
localităţi
8.3.1. Populaţia, piaţa
muncii şi politicile sociale
Stoparea declinului
demografic şi a procesului de
degradare a structurilor
demografice

Reabilitarea factorilor demografici care să contribuie la îmbunătăţirea indicatorilor de natalitate,
reducerea mortalităţii şi a morbidităţii precum şi ameliorarea structurilor demografice privind grupele
de vârstă, repartizarea populaţiei pe sexe etc. prin:
• finalizarea restructurării economiei care să determine crearea de noi locuri de muncă, creşterea
veniturilor populaţiei;
• îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin reducerea numărului de decese evitabile, a
frecvenţei şi gravităţii îmbolnăvirilor (echitatea accesului la servicii şi distribuirea echitabilă a
poverii economice a finanţării îngrijirilor de sănătate, eficientizarea furnizării serviciilor etc.);
• reforma asistenţei sociale prin trecerea la programe cu eligibilitate universală la programe
orientate;

II

I
I

I
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•

-

-

Modernizarea structurilor
demoeconomice şi
dezvoltarea pieţii muncii în
vederea realizării treptate a
unei structuri ocupaţionale
apropiată de cea existentă în
ţările cu economie de piaţă
dezvoltată

-

programe diferenţiate pe zone pentru reducerea segregării sociale şi a fenomenului
de sărăcie a populaţiei şi a decalajului de calitate a vieţii între urban şi rural.
Îmbunătăţirea factorilor demoeconomici ar putea asigura înscrierea evoluţiei populaţiei după
cum urmează
Anii
Nr. locuitor
Indici de creştere 1992 = 100,0
1992
874.349
100,0
2002
829.224
94,8
2007
819.000
93,7
2012
820.000
93,8
Creşterea gradului de urbanizare, ponderea populaţiei urbane în totalul populaţiei urmând să evolueze
ascendent, îndeosebi pe seama dezvoltării oraşelor mici
Urban
Rural
Anii
Nr. locuitori
% din populaţia
Nr. locuitori
% din populaţia
totală
totală
1992
455.262
52,1
419.087
47,9
2002
420.005
50,7
409.219
49,3
2007
414.600
50,6
404.400
49,4
2012
423.500
51,6
396.500
48,4
Îmbunătăţirea echilibrului demografic în toate zonele teritoriului judeţean, creşterea demografică a
oraşelor existente realizându-se cu precădere pe seama resurselor proprii şi într-o măsură mai mică
prin migrarea populaţiei din localităţile rurale.
Reducerea presiunii exercitate de factorul uman asupra pieţii muncii prin eliminarea crizei de volum şi
structură a tipurilor de activităţi care să asigure ocuparea resurselor de muncă disponibile sau în şomaj prin:
• crearea unui număr de 20 – 25.000 locuri noi de muncă prin care să se reducă aproape la
jumătate numărul actual de şomeri, prin reconversia forţei de muncă din industrie şi
agricultură pentru ocupaţii din sectorul de servicii;
• programe de măsuri active de combatere a şomajului finanţat de împrumutul Băncii Mondiale
pentru crearea de noi locuri de muncă;
• aplicarea programelor de stimulare a încadrării absolvenţilor;
• programe de credite acordate în condiţii avantajoase cu dobândă de 50 % din taxa oficială a
scontului stabilită de Banca Naţională pentru înfiinţarea şi dezvoltarea IMM-urilor;

I – II

I – II

I – II

I
I
I
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•

creşterea ratei de ocupare a populaţiei la 35 – 36 % din totalul populaţiei şi aducerea în limite
rezonabile a şomajului (7 – 8 %);
• formarea şi reconversia profesională din perspectiva nevoilor pieţii muncii şi reabilitarea la
nivel de întreprindere cu deosebire a investiţiei de capital;
• procesul de restructurare şi reconversie a unor tipuri de activitate economică care generază în
continuare disponibilizări de forţă de muncă să fie precedate de dezvoltarea unor activităţi
alternative pentru atragerea forţei de muncă disponibilizate.
- Revigorarea demografică a zonelor rurale unde se manifestă predominante tendinţele de îmbătrânire a
populaţiei ocupate în agricultură, prin acordarea de ajutoare pentru tinerii care nu au împlinit vârsta de
40 de ani:
• atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit a unor terenuri până la 1.000 mp pentru construirea de
locuinţe şi anexe gospodăreşti;
• atribuirea în folosinţă a unor terenuri agricole până la 10 ha pentru agricultură;
• scutirea de la plata taxei procentuale datorată pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a
terenurilor agricole aflate în extravilan prin extinderea intravilanului localităţilor.
- Modernizarea structurilor demoeconomice în vederea realizării treptate a unei structuri ocupaţionale
apropiate de cea existentă în ţările cu economia de piaţă dezvoltată, îndeosebi pe seama terţiarizării
economiei:
Sectoare socio-economice
% din totalul populaţiei ocupate
principale
2000
2007
2012
Total judeţ
100,0
100,0
100,0
Primar
34,7
31,9
24,3
Secundar
33,8
32,8
32,1
Terţiar
31,5
35,3
43,6
Urban
100,0
100,0
100,0
Primar
6,7
5,7
4,8
Secundar
47,8
45,9
41,1
Terţiar
45,5
48,4
54,1
Rural
100,0
100,0
100,0
Primar
70,3
65,7
51,1
Secundar
11,5
15,9
18,4

I – II
I
I

I – II

I – II
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-

8.3.2. Evoluţia reţelei de
localităţi
Promovarea unei structuri
elastice si dinamice de
organizare a reţelei de
localităţi care să asigure o
dezvoltare echilibrată şi
armonioasă a tuturor zonelor
teritoriului judeţean

•
•

•

Terţiar
18,2
18,4
30,5
Protecţia socială a populaţiei pentru stoparea fenomenului de sărăcire a populaţiei şi a disparităţilor
zonale în condiţiile de viaţă ale unor categorii de populaţie, prioritate acordându-se:
• ajutorului social, ca principal instrument de combatere a sărăciei, cu fonduri asigurate de la
buget şi monitorizarea programului de către autorităţile locale şi instituţia tipartită abilitată;
• continuării reformei sistemului de protecţie a copiilor instituţionalizaţi, alocându-se resursele
financiare şi umane corespunzătoare pentru buna funcţionare a instituţiilor publice de profil şi
sprijinirea parteneriatelor cu ONG-urile din domeniu. Accentul se va pune pe asistenţa de tip
familial, prin intensificarea activităţilor de reintegrare familială, de plasament în centre de
asistenţă specifice, a adopţiilor sau plasamentului familial;
• modernizarea localităţilor şi diversificarea serviciilor comunitare.

Lărgirea sferei de competenţă şi atribuţii a consiliilor orăşeneşti şi comunale în cadrul procesului de
descentralizare a instituţiilor publice judeţene
Dezvoltarea diferenţiată a reţelei de localităţi urbane în raport cu ierarhizarea propusă, pe baza
funcţiunilor economico-sociale şi a rolului lor teritorial astfel:
- municipiul Ploieşti (rangul I) reşedinţă de judeţ de importanţă naţională, cu rol regional şi cu
influenţă potenţială la nivel european, cu funcţiuni socio-economice complexe, cu dotări
publice de nivel judeţean şi regional, principal nod de circulaţie la nivel naţional şi european.
- municipiul Câmpina (rangul II), de importanţă judeţeană şi cu rol de echilibru în reţeaua de
localităţi, cu potenţial propriu de dezvoltare economico-socială în profil complex, cu nivel de
dotare – echipare la nivel judeţean
- oraşele Sinaia, Vălenii de Munte, Mizil (rangul III), de importanţă judeţeană, care, pe lângă
potenţialul lor de dezvoltare economică, pot fi dotate sau echipate la nivel judeţean
- oraşele Azuga, Buşteni, Comarnic, Breaza, Băicoi, Slănic, Plopeni, Urlaţi de importanţă
zonală, cu rol şi funcţii de echilibru, pentru care se propune extinderea şi completarea
dotărilor existente
Dezvoltarea ca centre polarizatoare, cu rol şi funcţii de importanţă intercomunală, cu potenţial propriu
de dezvoltare economică, cu dotări publice la nivel superior pentru teritoriul înconjurător aferent, a
următoarelor sate reşedinţă de comună: Puchenii Mari, Cioranii de Jos, Apostolache

I – II

I
I – II

I – II
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•

•
•
•
•

•
•

8.3.3. Locuirea
Dezvoltarea şi modernizarea
fondului de locuinţe, crearea
pieţei imobiliare şi
valorificarea eficientă a
spaţiului rezidenţial

•

Dezvoltarea structurilor urbane actuale, prin atingerea indicatorilor minimali de definire ceruţi de
Legea nr. 351/2001, precum şi amplificarea lor cu noi localităţi rurale care au potenţial de a deveni
oraşe şi anume: Cornu (cu preluarea localităţii Frăsinet de la Breaza), Brazi, Floreşti, Măneciu,
Filipeştii de Pădure şi Valea Călugărească (fără satele Coslegiu, Pantazi, Pârvani, Radila)
Constituirea prin asociere pe bază de parteneriat voluntar a zonei metropolitane Ploieşti. Se propune
următoarea componenţă: mun. Ploieşti, comunele Brazi, Păuleşti, Bucov, Bărcăneşti, Berceni şi
Târgşoru Vechi
Amplasarea cu prioritate a investiţiilor publice în localităţile cu potenţial de dezvoltare
Promovarea unor relaţii de parteneriat între agenţii economici şi colectivităţile locale, pentru
realizarea unor investiţii publice
Studii de nivel zonal, comunal şi orăşenesc pentru îmbunătăţirea împărţirii administrativ-teritoriale în
vederea eliminării disfuncţionalităţilor în organizarea şi gestionarea unor unităţi administrativteritoriale cu un număr mare de localităţi (ex. com. Drajna, Măneşti, Izvoarele, Gherghiţa) sau
rezultate din solicitările unor colectivităţi locale care cer desprinderea şi organizarea unor noi comune
Rezervarea în intravilanul localităţilor din zona periurbană a oraşelor şi municipiilor a unor terenuri
destinate locuinţelor de vacanţă
Intervenţii urbanistice şi de consultanţă pentru urmărirea unor tendinţe instalate în evoluţia spaţială a
localităţilor:
- o politică financiară activă care să permită colectivităţilor locale realizarea obiectivelor
amenajării la nivel local şi zonal
- finalizarea planurilor urbanistice generale (PUG) pentru toate localităţile urbane şi rurale din
judeţ
- întocmirea unor planuri urbanistice zonale (PUZ) în zonele propuse pentru dezvoltarea
activităţilor turistice
- rezolvări urbanistice superioare în localităţile rurale cu valenţe funcţionale de a deveni „sate
de vacanţă” sau „sate turistice”
Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire prin soluţionarea problemelor legate de locuinţe, în condiţiile
discrepanţelor dintre puterea de achiziţionare redusă a populaţiei şi preţul locuinţelor:
- realizarea de apartamente pentru tineri finanţate conform O.G.R. nr. 19/1994 în localităţile:
Buşteni, Vălenii de Munte, Valea Călugărească, Azuga, Mizil, Breaza, Sinaia
- construirea de apartamente – locuinţe sociale, conform Legii nr. 114/1996, în localităţile:
Ploieşti, Câmpina, Breaza, Vălenii de Munte, Sinaia, Plopeni, Azuga

II – III

II

I – II
I – II
II – III

I – II
I
I
II – III
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•

8.3.4. Dotări publice cu rol
teritorial
Dezvoltarea şi diversificarea
infrastructurii de dotări
publice, componentă majoră
a procesului de terţiarizare a
structurilor economicosociale a localităţilor

•

•
•
•

•
•
•

Reabilitarea fondului de locuinţe colective existente în localităţile urbane
Îmbunătăţirea calităţii locuirii prin creşterea gradului de echipare cu instalaţii de alimentare cu apă şi
canalizare, încălzire
Valorificarea eficientă a spaţiului urban şi al intravilanului localităţilor rurale:
- Evitarea dispersiei şi extinderii zonelor de locuit de-a lungul principalelor artere de penetraţie
- Folosirea spaţiului periferic al oraşelor (locuinţe sau activităţi economice)
- Utilizarea eficientă a spaţiului urban din intravilanul oraşelor
- Renovarea în mediul rural a locuinţelor cu grad avansat de uzură şi încurajarea şi susţinerea
construirii de locuinţe noi în stil tradiţional
- Acordarea facilităţilor bancare pentru consolidarea locuinţelor proprietate privată

Dotarea diferenţiată a localităţilor în raport cu rolul şi funcţiile acestora în teritoriu
- Completarea şi modernizarea dotărilor publice de bază în localităţi, în raport cu numărul de
locuitori şi profilul economico-social
- Realizarea în „centrele polarizatoare intercomunale” a tipurilor de dotări necesare deservirii
zonei lor de influenţă (sănătate, învăţământ, cultură, financiar bancare etc.)
Asigurarea cantitativă, calitativă şi structural funcţională a dotărilor de importanţă teritorială şi locală
Învăţământ
Modernizarea unităţilor de învăţământ primar, gimnazial, liceal, profesional etc.
Înfiinţarea de noi capacităţi în centrele polarizatoare ale ariilor de influenţă în care s-a împărţit judeţul
Prahova, astfel: câte un liceu în localităţile Ploieşti, Băicoi, Urlaţi, Vălenii de Munte, Slănic,
Apostolache, Cioranii de Jos, Puchenii Mari; şcoli profesionale sau complementare în localităţile
Ploieşti (4), Câmpina (1), Băicoi (1), Mizil (1), Urlaţi (1), Vălenii de Munte (1), Sinaia (1)
Consolidarea unităţilor de învăţământ care înregistrează avarii.
Completarea deficitului de săli de clasă în municipiile Ploieşti, Câmpina, oraşele Azuga, Băicoi,
Boldeşti-Scăieni, Mizil, Plopeni, Vălenii de Munte, comunele Măneciu, Bărcăneşti, Blejoi, Bucov,
Filipeştii de Pădure
Revizuirea capacităţilor din învăţământul primar în mediul rural şi reorganizarea unităţilor în sistem
teritorial

I
I – II

I – II – III

I – II
I – III

I – III
II – III

I – II

II – III
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•
Îmbunătăţirea stării de
sănătate a populaţiei
•
•
•
•
•
•

•
Restructurarea instituţiilor
culturale care asigură
educaţia

•
•
•
•
•
•
•

Înfiinţarea unui centru universitar în oraşul Buşteni
Sănătate şi asistenţă socială
Modernizarea şi dotarea cu aparatură de înaltă performanţă a unităţilor medicale
Creşterea numărului de medici astfel încât numărul de locuitori ce revin la un medic să scadă sub. 1.000
Dotarea cu câte o policlinică a centrelor polarizatoare: Urlaţi Apostolache, Puchenii Mari, Cioranii de
Jos, precum şi a reşedinţelor de comune cu potenţial de a deservi oraşe Valea Călugărească, Măneciu,
Cornu de Jos
Extinderea reţelei de farmacii astfel încât să existe câte una în fiecare reşedinţă de comună sau oraş
Atragerea personalului medical în zone izolate sau defavorizate prin oferirea de facilităţi
Continuarea restructurării instituţiilor rezidenţiale pentru protecţia copilului prin transformarea lor în
servicii publice de suport şi unităţi comunitare de tip familial, astfel: finalizarea restructurării centrelor
de plasament; construirea de căsuţe de tip familial în localităţile Ploieşti, Albeşti Paleologu, Băicoi şi
Drajna
Crearea unor centre de zi şi de noapte pentru persoanele în vârstă
Cultură
Consolidarea şi renovarea căminelor culturale inutilizabile din comunele: Ariceştii Zeletin,
Bărcăneşti, Colceag, Drăgăneşti, Gherghiţa, Gornet, Gornet-Cricov, Gura Vitioarei, Măgurele,
Măgureni, Măneşti, Poseşti, Predeal-Sărari, Proviţa de Jos, Râfov, Şirna, Tomşani
Extinderea reţelei de case de cultură în oraşul Azuga, în satele propuse centre de polarizare Cioranii
de Jos, Apostolache, Puchenii Mari, precum şi în localităţile rurale care au potenţial de a deveni oraşe
Cornu de Jos, Brazi, Floreşti, Valea Călugărească, Măneciu şi Filipeştii de Pădure
Readucerea căminelor cultural săteşti la funcţiunea de bază
Asigurarea de spaţii corespunzătoare pentru biblioteci comunale în localităţile: Măneşti, Predeal –
Sărari şi Şotrile
Realizarea unui cămin cultural nou în comuna Băneşti şi a unui club pentru tineret în comuna Cornu.
Sport şi agrement
Modernizarea reţelei de baze şi unităţi sportive
Extinderea reţelei de unităţi sportive astfel: săli de sport şi stadioane în localităţile: Apostolache,
Puchenii Mari, Cioranii de Jos, săli de sport în Mizil, Urlaţi, Slănic, Ploieşti, Câmpina, Buşteni,
Sinaia, Comarnic, Vălenii de Munte, Proviţa de Jos

II – III
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•

•
8.4. Echiparea tehnică a
teritoriului
8.4.1. Căi de comunicaţie
Infrastructura tehnică de
circulaţie şi transport
Reţeaua de căi rutiere
Reabilitatea şi modernizarea
reţelei rutiere pentru
realizarea condiţiilor de
integrare în sistemul de
transport Pan – European

•

•

Realizarea unor obiective noi pentru sporturi de iarnă (vezi cap. 3.4. – Turism din vol. Propuneri)
Amenajarea unor zone de agrement prin asocieri intercomunale
Dotări financiar – bancare
Realizarea unor filiale ale băncilor în localităţile: Puchenii Mari, Cioranii de Jos, Apostolache,
Filipeştii de Pădure, Brazi, Măneciu
Dotări juridice
Înfiinţarea de instituţii juridice în conformitate cu cerinţele Legii nr. 351/2001 privind aprobarea
P.A.T.N. – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi (judecătorii, notariate)

Realizarea unei reţele de transport de mare capacitate şi viteză
- Autostrăzi:
• Bucureşti Braşov prin Râşnov (coridorul IV – Pan – European)
• Bucureşti – Albiţa, cu racord de la Dumbrava (coridorul IX Pan – European).
- Drum expres
• Ploieşti – Buzău
Îmbunătăţirea condiţiilor de transport prin sporirea capacităţii portante pe:
- DN1 Ploieşti – Buftea
- DN 1B traseul Ploieşti – Buzău
- DN 72 traseul Găieşti – Ploieşti
- Centura de est şi centura de vest a mun. Ploieşti

II – III
III

II – III
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Reabilitarea reţelei locale de
transport rutier

•
·

Reabilitarea infrastructurii rutiere prin:
Modernizare căi de comunicaţie şi transporturi în zona montană a judeţului Prahova între
Valea Doftanei şi localitatea Săcele judeţului Braşov prin:
- modernizarea drumului judeţean DJ 102I Valea Doftanei limită de judeţ – intersecţie DN 1A
în localitatea Săcele jud. Braşov
- descongestionarea traficului rutier pe DN 1 (Câmpina – Braşov) şi pe DN 1A (Ploieşti –
Vălenii de Munte – Săcele)
· Modernizare căi de comunicaţie şi transport între localităţile Aluniş şi Brebu prin:
- modernizarea drumului judeţean DJ 214 Aluniş – Brebu prin Pietriceaua (12 km)
- facilitarea legăturilor între Valea Prahovei şi Valea Doftanei cu Valea Slănicului
· Drum interjudeţean Bezdead (Jud. Dâmboviţa) - Adunaţi – Breaza (jud. Prahova) prin:
- modernizare drum judeţean DJ 710.
• Amenajare şi reclasarea unor trasee pentru realizarea unor legături pe direcţia Vest – Est:
- în zona subcarpatică : lim. jud. Dâmboviţa – Adunaţi – Breaza – Cornu de Sus – Brebu –
Aluniş – Slănic - Vălenii de Munte - Nucuşoara de Sus - Bodeşti Tîrleşti - lim. jud. Buzău
- în zona de câmpie: lim. jud. Dâmboviţa – Stoeneşti – Ploieşti – Bucov - Valea Călugărească Albeşti Paleologu – Mizil - lim. jud. Buzău
- cele trei drumuri cu tradiţie: Drumul vinului, Drumul fructelor, Drumul voievozilor
• Reabilitarea reţelei rutiere locale prin lucrări de îmbunătăţire a stării de viabilitate, consolidarea şi
modernizarea traseelor
- reabilitarea reţelei rutiere pe Valea Teleajenului pentru o deschidere turistică
- studii de fezabilitate pe Valea Doftanei pentru realizarea unui Dj, traseu rezultat din anchetele
publice cu cei interesaţi din fiecare comună, cu impact minim negativ
- refacerea reţelei existente afectată de construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov
• Lucrările de îmbunătăţirea condiţiilor de trafic pe reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:
- modernizare: Dj 201, Dj 100H, Dj 102, Dj 231, Dj 234, Dj 233, Dj 219, Dj 102I
- ranforsări: Dj 101G, Dj 101P, Dj 101A, Dj 100B, Dj 101D, Dj 236, Dj 207, Dj 100H, Dj
102H, Dj 102K, Dj 102C, Dj 218, Dj 100M, Dj 102M, Dj 100E, Dj 100D
- îmbrăcăminte bituminoasă uşoară: Dj 100H, Dj 100L, Dj 101I, Dj 101S, Dj 102E, Dj 102E, Dj
102N, Dj 102R, Dj 149, Dj 201A, Dj 207, Dj 218, Dj 235, Dj 710, Dj 720D, Dj 162L
- pietruire: Dc 83, Dc 96, Dc 52, Dc 57, Dc 60, Dc 75, Dc 143

I – II
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Reţeaua de căi ferate
Dezvoltarea şi modernizarea
reţelei de căi ferate pentru
realizarea condiţiilor de
integrarea în sistemul de
transport Pan – European

•

•

- refacerea pietruirii: Dc 8, Dc 44A, Dc 74B
Lucrări de artă pe drumurile publice pentru asigurarea fluenţei şi siguranţe circulaţiei rutiere
- Refacere pod: peste Bălana DJ 102N km 8+864, peste Valea Stâlpului pe DJ 219- Olteni km
1+369, peste Teleajen pe DJ 102B-Drajna de Jos km 1+700 şi peste pârâul Doftana pe DJ
100E-Telega km 15+075-în curs de execuţie;
- Consolidare pod: peste CF pe DJ 720-Floreşti km 29+080- în curs de execuţie şi pe DJ 234
Salcia km 9+120;
- Consolidare sau refacere pod pe: DJ 100E-Telega-Foidaş km 13+800, DJ 231-Păcureţi km
4+700, DJ 100C-Fulga km 10+100, DJ 100H-Jugureni km 8+360 şi km 8+800,DJ 102NRotari km 4+200, DJ 102M-Valea Dulce-Popeşti km 11+600 şi DJ 218-Vâlcăneşti km
12+200;
- Punte peste râul Ialomiţa pe Dj 101A-Poienarii Burchii km 18+600- în curs de execuţie;
- Pod nou: pe DN 1A la Stănceşti;
- Pasaj denivelat: pe DN1A – DJ 100L – Măgurele km 0+000, pe DN 72 peste CF, pe DN 1
km 69+000 peste CF Ploieşti-Slănic, pe DJ 129 peste CF-ieşirea din Strejnic, pe DN 1A peste
CF Ploieşti-Blejoi şi peste CF Ploieşti-Urziceni, pe DN 1D peste CF Ploieşti-Urziceni lângă
Albeşti, pe DJ 101 D peste CF centură Ploieşti;
- Noduri rutiere:intersecţie DN 1 cu DN 1B km 6+000 Ploieşti-Câmpina, intersecţie
DN 1
cu intrarea în Câmpina şi intersecţie DN 1 cu DN 1A km 55+500 .
Reabilitarea tronsoanelor feroviare pentru un transport de mare capacitate şi viteză
- Linie cu viteză mare:
* Tronson Bucureşti – Braşov (167 km) până în 2004, traseul Bucureşti – Comarnic în
lucru, Comarnic – Braşov traseu nou – (Coridorul IV Pan - European)
- Linie cu viteză sporită:
* Tronson Ploieşti – Buzău – Suceava – Vicşani din care tronsonul Ploieşti – Focşani
(139,5 km) între 2003 - 2008 – (Coridorul IX Pan - European)
Lucrări de modernizare a traficului feroviar

I – II

I – II – III

I – II
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-

Transportul combinat
8.4.2.Gospodărirea apelor
Amenajarea bazinelor
hidrografice
- asigurarea cantităţii şi
calităţii resurselor de apă

•
•
•
•
•

- repartiţia judicioasă a apei
în teritoriul judeţului

- apărarea localităţilor
împotriva inundaţiilor

•

Centralizarea electronică a staţiei Ploieşti Sud (în execuţie)
Electromecanisme de macaz performante:
* Tronsonul Ploieşti – Focşani (139,5 km) până 2008
* Tronsonul Bucureşti – Braşov (167 km) până 2004
- Extinderea reţelei de comunicaţie pe fibră optică :
* modernizarea reţelei de telecomunicaţii a societăţii “CFR” – S.A. prin introducerea
cablelor cu fibră optică şi a echipamentelor digitale
* Centrale locale în staţiile Ploieşti Sud, Ploieşti Vest, Ploieşti Nord, Slănic.
Modernizarea terminalului de transport combinat de mărfuri din municipiul Ploieşti
Protecţia calităţii resurselor de apă (de suprafaţă, subterană) în zonele poluate cu produse petroliere:
frontul Tătărani – Teleajen, în zona de sud a m. Ploieşti.
Mărirea capacităţii surselor de apă subterană prin extinderea captărilor existente: Crângul lui Bot S
– E, Crângul lui Bot S – V, Ploieşti N şi N – V, Ploieşti N şi N – E, Goga Palanca S – V, Goga
Palanca N – E, Cricov – Teleajen – Dumbrava, Băltăţeşti. Debit total estimat 795 l/s
Mărirea capacităţii surselor de apă subterană prin realizarea captărilor noi: Stoeneşti V, Ploieşti V –
Strejnic, Bereasca – Teleajen, Ploieşti N, Ploieşti V – Gară, Pleaşca – Bucov, Lunca Proviţei, Teişani,
Hătcărău. Debit total estimat 490 l/s.
Mărirea capacităţii surselor de apă de suprafaţă prin realizarea:
- ac. Azuga I, pe r. Azuga, Vt = 17,4 mil. m3 apă. Alimentează cu apă oraşele Azuga, Buşteni,
Sinaia, Comarnic.
- ac. Floreşti – Nedelea, pe r. Prahova, Vt = 65 mil. m3 apă. Alimentează cu apă sistemul
Prahova – Teleajen.
- aducţiunea – Staţia de tratare Vălenii de Munte – Movila Vulpii. Finalizarea execuţiei firului
2. Asigură debitul de apă necesar în zona m. Ploieşti.
- derivaţia Dâmbu – Teleajen, se află în faza de studiu de fezabilitate.
- aducţiunea – Staţia de tratare Vălenii de Munte – Mizil şi ramificaţii.
Realizarea lucrărilor de îndiguiri şi apărările de maluri, regularizări ale cursurilor de apă. Scopul este
apărarea împotriva inundaţiilor:
- apărări de maluri pe r. Doftana, în aval de ac. Paltinu.
- apărări de maluri pe r. Cricovul Dulce în comuna Şirna, satele: Brăteşti şi Hăbud.
- regularizarea şi reprofilarea pr. Dâmbu, în intravilanul m. Ploieşti. Lucrarea finanţată în
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- impactul autostrăzii

•

Echiparea hidroedilitară a
localităţilor
- asigurarea alimentării cu apă
potabilă în sistem centralizat
în toate localităţile judeţului
- asigurarea canalizării şi
epurării apelor uzate în
sistem centralizat, evitânduse poluarea surselor de apă

•
•

•
•
•
•
•
•

8.4.3. Alimentarea cu
energie electrică
Continuarea programului de
amenajări hidroelectrice
Reabilitarea unor reţele de
înaltă tensiune (110, 220,
400kv)
Retehnologizarea şi
modernizarea staţiilor de
transformare

parteneriat ISPA, surse locale.
Realizarea lucrărilor hidrotehnice şi amenajările legate de apă propuse în studiile de fezabilitate ale
Autostrăzii Bucureşti – Braşov.
Sistem de alimentare cu apă pentru activităţile economice din zona defavorizată Filipeşti.
Parteneriat pentru reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă în judeţul Prahova. Oraşele mici şi
mijlocii: Azuga, Băicoi, Breaza, Buşteni, Boldeşti – Scăeni, Câmpina, Comarnic, Mizil, Plopeni,
Slănic, Sinaia, Urlaţi.
Alimentarea cu apă în zona Cărbuneşti.
Alimentarea cu apă a localităţilor: Poiana Câmpina, Adunaţi şi Breaza.
Staţie de epurare a apelor uzate în municipiul Ploieşti.
Reabilitarea staţiilor de epurare şi a canalizării în oraşe – staţiuni montane şi de deal în bazinul
hidrografic superior al râului Prahova: Azuga, Buşteni, Sinaia, Breaza, Comarnic, Câmpina.
Program de reabilitare economică şi ecologică a văii Teleajenului. Obiectiv legat de domeniul gospodăririi
apei: staţii de epurare în localităţile Măneciu Ungureni, Măneciu Pământeni, Vălenii de Munte.
Îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în localităţile: Adunaţi, Băneşti, Bertea,
Bucov, Cărbuneşti, Ceptura de Jos, Slon, Secăria, Ariceştii Rahtivani, Drajna de Sus, Ciorani, Fulga
de Sus, Măgureni, Păcureţi, Poiana Câmpina, Şurani, Bătrâni, Telega, Meliceşti, Trăstieni, Teşila

I
II
I

I
I
I
I
II
II

-

Proiectarea şi executarea hidrocentralelor de la Vălenii de Munte, Măgurele, Lipăneşti

I – II

-

Înlocuirea stâlpilor şi conductoarelor cu grad de uzură ridicat
Modificarea unor linii de transport datorită trecerii unor terenuri în intravilanul localităţilor

I – II
I

-

Înlocuirea întrerupătoarelor pe partea de înaltă tensiune cu întrerupătoare cu hexaclorură de sulf sau
vid

I
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Reabilitarea reţelelor de
distribuţie de medie şi joasă
tensiune

Electrificarea localităţilor
neracordate la reţelele de
alimentare cu energie
electrică şi extinderea
reţelelor în alte localităţi
Modificări ale unor trasee ale
liniilor electrice
8.4.4. Telecomunicaţii
Creşterea gradului de
telefonizare a judeţului
Prahova
Modificări ale traseelor
reţelelor telefonice
8.4.5. Alimentarea cu
energie termică
Reorganizarea şi dezvoltarea
activităţii în sectorul
producţiei energiei termice în
scopul eficientizării ei şi
pregătirea funcţionării
acestuia rentabil, în regim
concurenţial

-

Înlocuirea cablurilor de 6 kv sau 10 kv cu cabluri de 20 kv
Înlocuirea echipamentelor energetice din posturile de transformare de 6/0,4 kv sau 10/0,4 kv cu
echipamente de 20 kv
Reducerea volumului de reţele de joasă tensiune prin creşterea numărului de posturi de transformare
Generalizarea utilizării în reţelele electrice de joasă tensiune aeriene a conductelor torsadate tip funie
Îmbunătăţirea mijloacelor de măsurare şi urmărire a calităţii consumului de energie electrică
Electrificarea satului Ploi comuna Drajna (complet neelectrificat)
Extinderea electrificării în alte 20 localităţi (parţial electrificate)

I – II
I – II
I
I – II
I
I

-

Se vor executa o serie de modernizări ale traseelor aeriene ale liniilor electrice ca urmarea a
construcţiei autostrăzii Bucureşti – Braşov

-

Extensia centrelor telefonice digitale în localităţile Ploieşti, Câmpina, Vălenii de Munte

-

Se vor executa unele modernizări ale traseelor ca urmare a impactului produs de construcţia
autostrăzii Bucureşti – Braşov

I

•

Identificarea şi studierea utilizării unor noi resurse naturale energetice, în mod complementar, în
funcţie de condiţiile specifice zonelor şi utilizatorilor
Crearea unei legislaţii şi a unor măsuri administrative în scopul încurajării utilizatorilor particulari
(populaţie, agenţi economici) de a-şi eficientiza sistemele proprii de preparare a căldurii şi apei calde
menajere prin surse de energie complementare, instalaţii performante, întreţinere corectă, izolaţii
corecte ale construcţiilor ş.a.
Reabilitarea şi modernizarea surselor actuale de alimentare cu energie termică în mod centralizat
(CET Brazi I, II, centrale termice de cuartal existente)
Construirea unor noi centrale termice de cuartal sau microcentrale individuale cu prioritate în centrele
polarizatoare din cadrul ariilor de influenţă stabilite în reţeaua de localităţi: mun. Ploieşti, mun.
Câmpina, oraşele Sinaia, Vălenii de Munte, Mizil, Băicoi, Boldeşti Scăeni, Slănic, Urlaţi, satele
reşedinţă de comună Apostolache, Cioranii de Jos, Puchenii Mari, precum şi localităţile rurale cu

I – II

•

•
•

I

I – II

I

I
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Crearea unui cadru tehnic
legislativ şi administrativ
adecvat pentru ca întregul
ansamblu producţie –
distribuţie – consum să
devină eficient

potenţial de a deveni oraşe: Măneciu, Filipeştii de Pădure, Fkoreşti, Cornu, Valea Călugărească
În localităţile cu sisteme existente de distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, Ploieşti, Băicoi,
Câmpina, Sinaia, se propune:
• Înlocuirea actualelor conducte montate în canale termice cu conducte preizolate dotate cu sesizoare de
umiditate şi montate direct în pământ
• Reechilibrarea reţelelor acolo unde, datorită extensiilor necontrolate acestea s-au dezechilibrat şi nu
mai pot asigura presiuni şi debite corespunzătoare
• Retehnologizarea şi modernizarea punctelor termice, reechiparea cu schimbătoare de căldură cu plăci,
cu pompe cu turaţie variată, contoare şi aparate de măsură automatizate
• Introducerea şi generalizarea montării aparatelor de măsură şi control atât la surse şi puncte termice
cât şi la consumatori, cu prelucrarea automată a datelor
• Crearea condiţiilor administrative şi financiare pentru iniţierea unui program de îmbunătăţire a
izolaţiei termice a locuinţelor şi obiectivelor social-edilitare existente, corelat cu reabilitarea echipării
tehnico-edilitare a localităţilor
• Crearea şi dezvoltarea unui sector de servicii specifice în oraşe şi localităţile – centre polarizatoare
pentru a asigura:
- consultanţă şi educaţie tehnică
- întreţinere
- credite cu dobânzi acceptabile
• Promovarea unor legi care să reglementeze implicaţiile problemelor financiare ale populaţiei în buna
funcţionare a sistemului:
- măsuri specifice pentru răi platnici
- măsuri specifice pentru categoriile defavorizate
- posibilitatea înscrierii unei taxe medii lunare cu regularizare anuală

8.4.6. Alimentarea cu gaze
naturale şi fluide
combustibile
Organizarea şi dezvoltarea
activităţii de distribuţie a
gazelor naturale în
localităţile judeţului, în
diţiil
t ii i
ţ i

•

Retehnologizarea şi
automatizarea sistemelor de
distribuţie a energiei termice

•

Înlocuire conducte – reţele de distribuţie şi branşamente din fondurile de investiţii şi reparaţii capitale
în localităţile care au distribuţii de gaze în funcţiune şi a căror vechime impune aceste măsuri
Extinderea lucrărilor de revizii la 10 ani şi a celor de verificare la 2 ani a instalaţiilor interioare de
gaze, la toate punctele de ardere

I – II
I
I – II
I – II
I – II

I – II

I
I – II

133

condiţiile creşterii siguranţei
în exploatare şi asigurării
serviciilor şi prestaţiilor
cerute de abonaţi
Racordarea unor noi
localităţi la reţelele de gaze
ale judeţului

•
•

Extinderea reţelelor de gaze către noi consumatori în localităţile racordate la reţelele de gaze
Realizarea conductei magistrale de gaze de înaltă presiune Urziceni – Valea Călugărească

I – II

•

Localităţile situate în cele trei zone organizate în sistem parteneriat:
- Gorgota, Puchenii Mari, Balta Doamnei, Şirna, Tătărani, Tinosu, Poienarii Burchii, Gherghiţa,
Brazi
- Aluniş, Bertea, Cocorăştii Mislii, Cosmina de Jos, Dumbrăveşti, Slănic, Ştefeşti, Vărbilău,
Vâlcăneşti
- Valea Călugărească, Urlaţi, Iordăcheanu, Gornet Cricov, Tătaru, Apostolache, Sângeru,
Chiojdeanca
Extinderea conductelor de gaze către localităţile aferente celor trei zone organizate în sistem
parteneriat:
- pe direcţia Albeşti – Paleologu – Chiojdeanca – Sângeru
- pe direcţia Ploieşti – Cosmina de Jos – Bertea – Slănic
- pe direcţia Brazi – Şirna – Tătărani – Poienarii Burchii – Gherghiţa
Studierea posibilităţii racordării localităţii Măneciu – reşedinţă de comună situată pe axă de circulaţie
de importanţă regională, cu posibilitate de a deveni oraş:
* Sursă posibilă - extinderea conductelor de gaze din zona Slănic
Delimitarea unor culoare de protecţie de-a lungul conductelor, în colaborare cu responsabilii fiecărei
reţele în parte (ROMGAZ, CONPET, PETROTRANS)
Traseele conductelor vor fi pichetate prin borne amplasate în axul conductei, la cel mult 20 m una de
alta, iar în punctele de schimbare ale direcţiei se vor amplasa două borne

I – II

•

Studierea posibilităţii
extinderii reţelelor de gaze
către noi localităţi

•

Introducerea unor măsuri de •
protecţie a conductelor
magistrale şi principale de
•
transport a gazelor naturale, a
ţiţeiului şi a produselor
petroliere
8.5. Protecţia şi
conservarea mediului
8.5.1. Protecţia calităţii
mediului înconjurător
Îmbunătăţirea calităţii aerului

•

Reducerea emisiilor de substanţe sulfuroase în timpul proceselor de producţie până la valori care
să nu depăşească valoarea C.M.A. la următorii agenţi economici: rafinăria „Astra Română” staţia
„Petrom”, „Timken” S.A., rafinăria „Petrotel – Lukoil”, „Feroemail” S.A. şi „Flacăra” S.A.

II

I – II
I – II

I
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•
•
•
•
Îmbunătăţirea calităţii apelor

•
•
•
•

•
•
•
•
Reabilitarea solului degradat
de activităţi industriale şi
îmbunătăţirea
managementului deşeurilor

•
•
•

Modernizarea şi adoptarea unor tehnologii nepoluante, la agenţii economici care au emisii de noxe
atmosferice peste limita C.M.A.
Reducerea emisiilor de poluanţi (în special pulberi în suspensie) ca urmare a traficului rutier, sub
valoarea C.M.A. prin reducerea adaosului de plumb din benzină şi utilarea autovehiculelor cu
dispozitive antipoluante
Modernizarea şi/sau montarea de tehnologii noi la toate centralele termice din judeţ
Mărirea suprafeţei zonelor verzi din localităţile industriale; îndesirea sau crearea perdelelor verzi
din jurul platformelor industriale
Încadrarea în standardele de calitate a emisiilor de impurificatori din apele uzate evacuate de
unităţile socio-economice, în emisarii naturali;
Încadrarea în zonele de calitate a apelor uzate deversate în reţelele de canalizare ale localităţilor;
Modernizarea staţiei de epurare a apelor uzate de pe platforma petrochimică Brazi;
Completări şi modernizări în scopul obţinerii unor randamente de funcţionare superioare, în cadrul
serviciilor de gospodărie comunală, respectiv staţiile de epurare din localităţile urbane Ploieşti,
Câmpina, Băicoi, Boldeşti-Scăeni, Breaza, Mizil, Plopeni, Sinaia, Slănic, Vălenii de Munte şi
Urlaţi, precum şi în localităţile rurale Poiana Câmpina, Cornu, Floreşti, Filipeştii de Pădure,
Bărcăneşti, Puchenii Mari, Gorgota, Valea Călugărească şi Albeşti – Paleologu;
Dotarea cu staţii de epurare a serviciilor de gospodărie comunală din oraşele Azuga şi Buşteni şi
din localităţile rurale Măneciu, Gura Vitioarei şi Făget;
Eliminarea posibilităţilor de scurgere pe sol şi implicit în pânza freatică a petrolului în zonele de
extracţie (Câmpina, Floreşti, Băicoi, Ţintea) şi în zonele platformelor petrochimice (Câmpina,
Ploieşti)
Desfiinţarea batalurilor de stocare a reziduurilor lichide de orice natură, care nu au protecţie
impermeabilizată;
Implementarea unor tehnologii de depoluare a pânzei freatice în zona Ploieşti, poluate cu produse
petroliere (proiect ECOLINIKS)
Adoptarea unor tehnologii nepoluante în scopul diminuării cantităţilor de hidrocarburi eliminate
pe sol, în spaţiul limitrof al sondelor de exploatare a petrolului
Eliminarea practicilor ilegale de deversare pe sol a oricăror substanţe lichide poluante
Evacuarea şi colectarea centralizată a deşeurilor industriale din judeţ, într-un depozit la Filipeştii
de Pădure

I – II
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•
•

8.5.2. Zone protejate
8.5.2.1. Zone naturale
protejate
Protecţia ariilor naturale
protejate printr-un ansamblu
de măsuri pentru asigurarea
regimului special de protecţie
şi conservare

•
•

Dezafectarea depozitelor de deşeuri din zona „Romfosfochim” Valea Călugărească şi depoluarea
solurilor infestate cu cenuşă piritică
Realizare a patru rampe ecologice zonale de deşeuri menajere care vor deservi toate localităţile
judeţului:
- rampa ecologică zonală Boldeşti – Scăeni (în funcţiune) cu o capacitate de 83.530 t/an şi 9
staţii de transfer (Filipeştii de Pădure, Târguşorul Vechi, Brazi, Bărcăneşti, Drăgăneşti,
Urlaţi, Mizil, Apostolache, Podenii Noi)
- rampa ecologică zonală Băicoi (în funcţiune) cu o capacitate de 27.000 t/an
- rampa ecologică zonală Băneşti (în funcţiune) cu o capacitate de 33.730 t/an şi 3 staţii de
transfer (Sinaia, Teşila, Comarnic)
- rampa ecologică zonală Vălenii de Munte (în execuţie) cu o capacitate de 19.345 t/an şi 2
staţii de transfer (Slănic, Ploieşti)

I

Extinderea reţelei judeţene de arii naturale protejate prin includerea în această categorie a
propunerilor autorităţilor locale
Asigurarea măsurilor speciale de ocrotire şi conservare în situ a bunurilor patrimoniului natural
printr-un regim diferenţiat de ocrotire, conservare şi utilizare conform următoarelor categorii de
arii naturale protejate:
- parcuri naturale – Parcul Natural Bucegi; adoptarea unui management care să menţină
interacţiunea armonioasă a omului ca natura prin protejarea diversităţii habitatelor şi
peisajelor; promovarea păstrării folosinţelor tradiţionale ale terenurilor; consolidarea
activităţilor tradiţionale ale populaţiei locale; posibilităţi de recreere şi turism şi activităţi
ştiinţifice şi educaţionale
- rezervaţii ştiinţifice: adoptarea unui management care să asigure un regim strict de
protecţie, prin care habitatele să fie păstrate într-o stare pe cât posibil neperturbată;
desfăşurarea în perimetrul lor numai a activităţilor ştiinţifice cu acordul forurilor ştiinţific
competente
- monumente ale naturii: adoptarea unui management care să asigure un regim strict de
protecţie pentru păstrarea trăsăturilor naturale specifice; limitarea sau chiar interzicerea
accesului populaţiei, în funcţie de gradul de vulnerabilitate
- rezervaţii naturale: adoptarea unui management care să admită după caz măsuri active de

I – II
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•
•
•

8.5.2.2. Zone construite
protejate
Protejarea zonelor cu valori
de patrimoniu cultural
construit – monumente
istorice şi fond etnografic

•

•

•
•

gospodărire pentru menţinerea habitatelor şi pentru protejarea anumitor specii; activităţi
turistice şi educaţionale organizate; activităţi de valorificare durabilă a unor resurse
naturale
Reîncadrarea ariilor naturale protejate, stipulate prin Legea nr. 5/2000 în categoriile menţionate
mai sus;
Stabilirea după caz, a unei zone de protecţie, destinată să prevină impactul activităţilor antropice
asupra acelui bun de patrimoniu natural;
Ocrotirea şi conservarea în regim de protecţie, cu rol de coridoare ecologice a următoarelor bunuri
de patrimoniu natural: perdele forestiere, tufişuri naturale, vegetaţia malurilor şi a luncilor râurilor
şi de pe malurile lacurilor, zonele umede naturale, pajiştile naturale, vegetaţia de pe terenurile
marginale ale culturilor agricole, vegetaţia naturală din lungul căilor de comunicaţie rutieră şi
feroviară, fiind interzisă orice acţiune care le afectează integritatea, cu excepţia cazurilor temeinic
justificate şi aprobate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului

Protejarea monumentelor istorice de valoare naţională excepţională (conform anexei III / I la Legea
nr. 5/2000) prin întocmirea studiilor de delimitare a zonei de protecţie aferente fiecărui obiectiv
(conform Legii nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice), precum şi a documentaţiilor
de urbanism tip PUZ – Zonă protejată şi a regulamentelor aferente (conform metodologiei în curs de
aprobare de căre M.T.C.T.). Unităţile administrativ-teritoriale care deţin aceste monumente sunt: mun.
Ploieşti, oraşele Sinaia, Vălenii de Munte, comunele Apostolache, Ceraşu, Fântânele, Filipeştii de
Pădure, Târgşorul Vechi
Delimitarea zonelor de protecţie pentru monumentele istorice din unităţile administrativ teritoriale
(U.T.R.) cu concentrare foarte mare a valorilor de patrimoniu cultural (conf. anexa III / II la Legea nr.
5/2000) precum şi evaluarea şi conservarea fondului etnografic autentic cuprins în unele dintre
acestea: oraşele Azuga, Buşteni, Comarnic, Slănic, comunele Brebu, Cornu, Drajna, Izvoarele,
Măneciu, Poseşti, Starchiojd, Teişani
Întocmirea documentaţiilor de urbanism (PUZ) şi regulamentele aferente în vederea instituirii zonelor
protejate pentru monumentele din U.T.R-urile menţionate anterior, care vor cuprinde măsurile
necesare de protecţie şi conservare a acestora
Delimitarea zonelor de protecţie pentru restul monumentelor aflate pe Lista monumentelor istorice
(DMASI), restructurată conform Legii nr. 422/2001
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Se recomandă ca pentru unităţile teritorial-administrative care deţin mai multe monumente istorice
(peste 10), studiile de fundamentare pentru delimitarea zonelor de protecţie ale acestora să fie
elaborate într-o singură etapă, astfel încât să se poată defini exigenţele pentru întreg teritoriul studiat
prin delimitarea zonelor protejate din localitate (oraşele Azuga, Urlaţi, comunele Aluniş, Bertea,
Călugăreni, Ceraşu, Cosminele, Drăgăneşti, Poseşti, Starchiojd, Şotrile, Telega)
Includerea în documentaţiile de urbanism a unor prevederi care să asigure protecţia şi integritatea
monumentelor istorice, respectiv:
- tipul de activităţi care se pot desfăşura în zonele de protecţie (lucrări de renovare,
refuncţionalizare, restaurare, reabilitare urbană, turism, lucrări tehnico-edilitare, amenajare de
spaţii verzi etc.)
- condiţiile în care să se autorizeze lucrările şi amenajările din zona de protecţie (turistice, de
punere în valoare a monumentelor, de stopare a riscurilor naturale, etc.)
- realizarea lucrărilor de conservare, restructurare, renovare, refuncţionalizare se va face numai
pe baza unor documentaţii de specialitate, cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor
- servituţile impuse imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, cu referire la:
compatibilitatea funcţiunilor; înălţimea construcţiilor; volumetria, forma, aspectul exterior al
clădirilor; P.O.T. şi C.U.T.; circulaţia, accesele, staţionările
- cooperarea cu organele competente locale la stabilirea traseelor turistice
- interdicţii permanente etc.
Protejarea valorilor arheologice prin descărcarea de sarcină istorică a terenurilor pe care urmează să se
amplaseze investiţii (căi de comunicaţie, gospodărie comunală, industrie, agricultură, turism, echipare
tehnico-edilitară etc.)
Protejarea valorilor de patrimoniu cultural situate în zona de influenţă a viitoarea autostrăzi Bucureşti
– Braşov:
- Siturile arheologice afectate de lucrările la autostradă trebuie protejate prin măsuri tehnice
arheologice şi anume: cercetare arheologică de suprafaţă, descărcare de sarcină arheologică
pentru eliberarea terenurilor, supraveghere arheologică a lucrărilor în adâncime în vederea
evitării distrugerii unor situri nereperate, precum şi prin interzicerea formării de gropi de
împrumut pentru executarea lucrărilor
- Monumentele şi ansamblurile de arhitectură aparţinând zonelor protejate construite
(delimitate prin documentaţie de urbanism) din localităţile aflate în vecinătatea autostrăzii vor
necesita măsuri suplimentare de protecţie în vederea reducerii impactului negativ: reducerea
poluării fonice prin ziduri antifonice, integrarea vizuală a autostrăzii în peisaj, refacerea
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Conservarea şi reabilitarea
zonelor construite
Valorificarea potenţialului
cultural

•
•
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•
•

perspectivei prin dezvoltarea unor funcţiuni sau mascarea lor prin lucrări peisagistice
Grăbirea realizării şi difuzării listei monumentelor istorice refăcută conform Legii nr. 422/2001 (art. 3,
7 şi 21)
Avansarea unor propuneri de înscriere a noi monumente valoroase pe lista monumentelor istorice
naţionale excepţionale în conformitate cu Legea nr. 5/2000 şi anume: Castelul Cantacuzino – Zamora
(oraş Buşteni), Conacul Bellu (oraş Urlaţi), Conacul Drăghici Cantacuzino (com. Măgureni), Casa
Cămărăşiei (oraş Sinaia), Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi” (com. Filipeştii de Pădure), Biserica
„Adormirea Maicii Domnului” (com. Măneşti)
Integrarea peisajului în politica de amenajare a teritoriului, în conformitate cu cerinţele Legii nr.
451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, în principal prin identificarea şi
evaluarea peisajelor de pe teritoriul judeţului
Etapizarea realizării documentaţiilor cerute de legislaţie în funcţie de importanţa obiectivelor (vezi
volumul “Propuneri” – cap. 6.2.2.)
Începerea sau continuarea lucrărilor de restaurare a celor 37 de monumente istorice aflate în pericol
(menţionate în volumul “Analiza situaţiei existente” cap. 7.2.2.)
Realizarea unor programe de valorificare a monumentelor istorice prin integrarea acestora în circuite
turistice
Adaptarea formelor de turism şi a ofertei de programe turistice la necesităţile de protecţie şi
conservare a monumentelor istorice
Valorificarea potenţialului peisajelor culturale specifice de pe teritoriul judeţului prin promovarea
unor trasee culturale: conacelor Cantacuzinilor, mănăstirilor, rural, voievozilor, vinurilor, fructelor
etc. (vezi cap. 3.4. “Turism” din vol. “Propuneri”)
Mediatizarea acţiunilor de protejare şi creşterea mijloacelor de publicitate a valorilor existente în
teritoriu
Realizarea însemnelor distinctive, a siglelor de monumente istorice
Conştientizarea populaţiei privind importanţa de nivel naţional şi internaţional a patrimoniului cultural
din judeţ
Crearea în cadrul aparatului Consiliului Judeţean a unui compartiment specializat în protejarea
monumentelor istorice (coordonare, control, iniţiativă)
Valorificarea anumitor monumente istorice prin dezvoltarea unor activităţi legate de promovarea
potenţialului cultural al judeţului (muzee, case de creaţie, fundaţii etc.).
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Precizarea competenţelor şi •
atribuţiilor

Exercitarea de către instituţiile centrale de specialitate, respectiv Ministerul Culturii şi Cultelor, prin
aparatul propriu şi prin instituţiile subordonate (Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, Institutul
Naţional al Monumentelor Istorice, Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice)a următoarelor
atribuţii:
- organizarea sistemului naţional de cercetare, evidenţă, elaborare de reglementări tehnice,
supraveghere şi inspecţie a monumentelor istorice;
- clasarea monumentelor istorice;
- avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului care include monumente istorice,
precum şi emiterea vizelor de specialitate pentru regulamentele de construire din zonele protejate
şi pentru eliberarea autorizaţiilor de construcţie referitoare la monumentele istorice;
- coordonarea lucrărilor de conservare, consolidare şi restaurare a monumentelor istorice;
- asigurarea inspecţiei şi a controlului propriu în teritoriu privind starea monumentelor istorice şi
modul de respectare a avizelor emise;
- participarea la realizarea unor programe şi proiecte de protejare a monumentelor istorice;
- finanţarea de la bugetul de stat a unor lucrări de protejare a monumentelor istorice.
• Exercitarea de către organismele şi instituţiile locale de specialitate, respectiv comisiile regionale ale
monumentelor istorice şi direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniului cultural judeţene, a
următoarelor atribuţii:
- aplicarea strategiei naţionale de protejare a monumentelor istorice în regiunea lor de competenţă;
- formularea propunerilor de clasare a monumentelor istorice în grupele A şi B;
- avizarea documentaţiilor de urbanism care include monumentele istorice din grupa B;
- urmărirea şi controlul asupra modului de respectare a prevederilor legale de protejare a
monumentelor istorice.
• Exercitarea de către autorităţile administraţiei publice locale (consilii judeţene, consilii locale,
primării), în funcţie de nivelul fiecăreia, a următoarelor atribuţii:
- asigurarea condiţiilor pentru punerea în aplicare şi respectarea deciziilor organismelor de
specialitate şi a instituţiilor publice referitoare la protejarea monumentelor istorice;
- asigurarea condiţiilor pentru protejarea monumentelor istorice;
- includerea în programele de dezvoltare economico-socială şi urbanistică sau de amenajare a
teritoriului a obiectivelor specifice de protejare a monumentelor istorice:
- asigurarea elaborării documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului privitoare la
monumentele istorice şi zonelor lor de protecţie, prevederea fondurilor necesare întocmirii
acestora, precum şi aprobarea acestor documentaţii;
- acordarea autorizaţiei de construire pentru lucrări asupra monumentelor istorice, în conformitate
cu avizele de specialitate;
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8.6. Zone expuse la riscuri
naturale
8.6.1. Inundaţii
- apărarea localităţilor
împotriva inundaţiilor

- impactul autostrăzii
8.6.2. Alunecări de teren

participarea la finanţarea lucrărilor de protejare a monumentelor istorice;
asigurarea pazei şi protecţiei monumentelor istorice.

•

Realizarea lucrărilor de îndiguiri şi apărările de maluri, regularizări ale cursurilor de apă. Scopul este
apărarea împotriva inundaţiilor:
- apărări de maluri pe r. Doftana, în aval de ac. Paltinu.
- apărări de maluri pe r. Cricovul Dulce în comuna Şirna, satele: Brăteşti şi Hăbud.
- regularizarea şi reprofilarea pr. Dâmbu, în intravilanul m. Ploieşti. Lucrarea finanţată în
parteneriat ISPA, surse locale.
• Realizarea lucrărilor hidrotehnice şi amenajările legate de apă propuse în studiile de fezabilitate ale
Autostrăzii Bucureşti – Braşov.
• Măsuri şi acţiuni pentru eliminarea sau reducerea instabilităţii versanţilor şi a declanşării fenomenelor
de alunecare din cauze naturale (precipitaţii atmosferice, eroziunea apelor curgătoare, acţiunea apelor
subterane):
- îmbunătăţirea regimului de scurgere a apelor de suprafaţă pe versanţi prin lucrări de colectare
şi evacuare a apei.
- captarea izvoarelor de coastă cu debit permanent prin lucrări de drenaj pe versanţi
- îmbunătăţirea drenajului natural al solului prin lucrări specifice de îmbunătăţiri funciare
aplicate în complex cu alte tipuri de lucrări (hidroameliorative şi agro-pedoameliorative)
funcţie de modul de utilizare a terenului
- lucrări pedoameliorative (nivelare-modelare, astuparea crăpăturilor) pe versanţii afectaţi de
alunecări active şi pe terenuri cu alunecări stabilizate
• Măsuri pentru eliminarea sau stabilizarea alunecărilor de teren din cauze antropice (defrişarea
abuzivă a pădurilor, alunecări transversale pe versanţi, săpături la baza versanţilor pentru diverse
construcţii):
- stabilizarea şi valorificarea terenurilor alunecate prin împăduriri şi însămânţare cu amestec de
ierburi care prin consumul mare de apă asigură protecţia antierozională şi stabilizarea
versanţilor
- executarea arăturilor de-a lungul curbei de nivel
- evitarea executării de căi de comunicaţii (drumuri, căi ferate) pe versanţii instabili
- evitarea supraîncărcării versanţilor cu construcţii de orice fel
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•

Măsuri pentru prevenirea şi evitarea degradării terenurilor prin alunecări de teren:
- urmărirea caracteristicilor terenurilor în vederea cunoaşterii tendinţelor de evoluţie a
proceselor de alunecare mai ales în zonele afectate de activitatea umană
- avertizarea organelor şi întreprinderilor interesate, cât şi a factorilor de decizie în cazurile de
extindere şi intensificare a unor procese dăunătoare
- furnizarea de date pentru a se putea stabili principalele cauze care generează declanşarea
alunecărilor de teren în vederea fundamentării măsurilor preventive pentru limitarea şi
atenuarea pagubelor posibile
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Anexa nr. 1

Situaţia suprafeţelor de teren administrativ şi intravilan
ale localităţilor din judeţul PRAHOVA

Nr.
crt.

Localitatea

Suprafaţa
Teritoriului
administrativ

0

1

2

3

Suprafaţa
intravilan
conform
P.U.G.
aprobat
ha
4

Suprafaţa
intravilan
1990-1992
ha

Diferenţa
ha

%

5

6

Municipii
1.

Ploieşti

5828

3580,70

5113,00

1532,3

42,8

2.

Câmpina

2423

1149,00

1208,00

59

5,1

8251

4729,7

6321

1591,3

33,6

Total municipii
Oraşe
3.

Azuga

8304

214,30

243,20

28,9

13,5

4.

Băicoi

6536

1229,14

1596,70

367,56

30

5.

Boldeşti Scăeni

3490

540,00

748,20

208,2

39

6.

Breaza

5069

2091,00

2020,00

-71

-3,4

7.

Buşteni

7527

706,00

626,00

-80

11,3

8.

Comarnic

8997

1135,00

1276,00

141

12,4

9.

Mizil

1931

337,40

371,6

34,2

10,1

10.

Plopeni

846

160,92

162,00

1,08

0,7

11.

Sinaia

8927

589,00

698,50

109,5

18,6

12.

Slanic

3920

587,80

759,00

171,2

29,1

13.

Urlaţi

4367

494,46

790,00

295,6

59,8

14.

Vălenii de Munte

2159

778,70

862,00

83,3

10,7

62073

8863,72

10153,2

1289,48

14,5

Total oraşe
Comune
15.

Adunaţi

2270

559,40

490,50

-68,9

-12,31

16.

Albeşti Paleologu

5000

352,60

593,10

240,5

68,2

17.

Aluniş

2678

349,98

591,68

241,7

69

18.

Apostolache

2027

266,65

309,60

42,95

16,1

19.

Ariceşti Rahtivani

8133

626,82

683,00

56,18

8,9

20.

Ariceştii Zeletin

2086

351,66

413,96

62,3

17,7

21.

Baba Ana

7887

377,80

441,50

63,7

16,8

22.

Balta Doamnei

3533

420,95

476,80

55,85

13,26

23.

Bălteşti

3666

334,00

350,00

16

4,79

24.

Băneşti

2156

328,10

389,40

61,3

18,68

25.

Bărcăneşti

3726

562,00

760,70

198,7

35,3

26.

Bertea

5232

333,60

378,80

45,2

13,5

27.

Berceni

3102

424,75

515,88

91,13

21,45
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28.

Boldeşti Grădiştea

3939

146,60

247,50

100,9

68,82

29.

Blejoi

2024

512,00

477,07

-34,93

93,17

30.

Brazi

4547

420,51

982,00

561,49

133,5

31.

Brebu

5852

1120,00

1145,85

25,85

2,23

32.

Bucov

4903

757,20

870,75

113,55

15

33.

Călugăreni

1992

174,28

201,58

27,3

15,66

34.

Cărbuneşti

2118

278,00

325,00

47

16,9

35.

Ceptura

4705

494,00

544,00

50

10,12

36.

Ceraşu

12070

587,77

814,81

227,04

38,62

37.

Chiojdeanca

3148

280,30

319,85

39,55

14,1

38.

Ciorani

8046

423,40

603,10

179,7

42,44

39.

Cocorăştii Mislii

3439

306,50

338,60

32,1

10,47

40.

Colceag

5795

394,00

495,85

101,85

25,85

41.

Cornu

1511

545,00

616,00

71

13,02

42.

Cosminele

2506

189,88

280,40

90,52

47,67

43.

Drajna

5566

1390,00

1294,53

-95,47

-6,86

44.

Drăgăneşti

8756

626,82

620,40

-6,42

-1,02

45.

Dumbrava

6356

412,40

431,89

19,49

4,72

46.

Dumbrăveşti

2578

336,00

447,25

111,25

33,11

47.

Filipeştii de Pădure

4864

489,50

656,61

167,11

34,13

48.

Filipeştii de Târg

3526

626,00

706,00

80

12,77

49.

Fântânele

3764

364,48

507,19

142,71

39,15

50.

Floreşti

2963

530,00

591,68

61,68

11,63

51.

Fulga

7453

262,00

314,98

52,98

20,22

52.

Gherghiţa

5279

508,10

546,19

38,09

7,49

53.

Gorgota

3255

307,04

488,02

180,98

58,94

54.

Gornet

2130

235,70

300,00

64,3

27,28

55.

Gornet Cricov

2794

386,70

430,20

43,5

11,24

56.

Gura Vadului

3573

284,74

364,46

79,72

27,99

57.

Gura Vitioarei

3306

375,80

582,10

206,3

54,89

58.

Iordăcheanu

5492

407,95

427,55

19,6

4,8

59.

Izvoarele

7501

957,20

1041,20

84

8,77

60.

Jugureni

2685

244,00

255,00

11

4,5

61.

Lapoş

2967

233,60

255,60

22

9,41

62.

Lipăneşti

1806

342,10

356,00

13,9

4,06

63.

Măgurele

2747

414,66

451,96

37,3

8,99

64.

Măgureni

4801

346,66

461,30

114,64

33

65.

Măneciu

23643

1029,00

1314,00

285

27,69

66.

Măneşti

7456

638,71

678,08

39,37

6,16

67.

Păcureţi

2729

317,00

345,65

28,65

9,03
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68.

Păuleşti

5398

775,00

793,80

18,8

2,42

69.

Plopu

4537

277,00

288,00

11

3,97

70.

Podenii Noi

3757

553,40

574,10

20,7

3,74

71.

Poienarii Burchii

4907

530,00

630,00

100

18,86

72.

Poiana Câmpina

1541

414,87

473,50

58,63

14,13

73.

Poseşti

5522

1837,00

1921,36

84,36

4,59

74.

Predeal Sărari

2445

341,00

667,00

326

95,6

75.

Proviţa de Jos

2528

356,20

384,20

28

7,86

76.

Proviţa de Sus

1952

340,40

411,80

71,4

20,97

77.

Puchenii Mari

5492

672,00

672,00

0

0

78.

Râfov

4177

435,40

505,20

69,8

16,03

79.

Salcia

2156

175,00

219,00

44

25,14

80.

Sălciile

3980

214,80

301,60

86,8

40,4

81.

Scorţeni

3990

353,73

558,26

204,53

57,82

82.

Secăria

4627

327,30

541,90

214,6

65,56

83.

Sângeru

3990

458,00

464,00

6

1,31

84.

Starchiojd

12937

342,10

361,50

19,4

5,67

85.

Surani

1595

256,80

316,48

59,68

23,23

86.

Şirna

5011

420,50

466,85

46,35

11,02

87.

Şoimari

3832

386,50

398,00

11,5

2,97

88.

Şotrile

2941

785,80

895,44

109,64

13,95

89.

Ştefeşti

4458

319,70

443,70

124

38,78

90.

Talea

2485

264,60

285,60

21

7,93

91.

Tătaru

2042

200,00

206,03

6,03

3,01

92.

Teişani

2928

610,00

598,00

-12

-1,96

93.

Telega

4015

1218,10

1102,43

-115,67

-9,49

94.

Târgşoru Vechi

4846

432,20

490,65

58,45

13,52

95.

Tinosu

1810

166,25

191,90

25,65

15,42

96.

Tomşani

4456

290,00

362,00

72

24,82

97.

Valea Călugărească

5208

875,50

1165,00

289,5

33,06

98.

Valea Doftanei

28628

792,0

1255,00

463

58,45

99.

Vărbilău

4206

745,50

939,55

194,05

26,02

100.

Vâlcăneşti

2786

318,00

326,00

8

2,51

Total comune

401276

40468,56

47734,97

7266,41

17,95

TOTAL
municipii,oraşe,comune

471600

54061,98

64209,17

10147,2

18,76
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