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INTRODUCERE
Strategia de dezvoltare a orasului Comarnic defineste o imagine clară a obiectivelor
strategice si a căilor de operationalizare a acestora, pe care administratia publică locală împreună
cu principalii actori locali si le-au asumat pentru orizontul de timp 2020. Strategia de dezvoltare
locala a orasului Comarnic constituie cadrul in care se va realiza dezvoltarea integrata si
armonioasa a orasului.
Acest cadru serveste atat intereselor private cat si publice, datorita mentinerii si
imbunatatirii elementelor de ordin economic, social si de mediu de care cetatenii si firmele au
nevoie pentru a prospera pe termen lung. Strategia este un instrument care ghideaza si integreaza
eforturile de dezvoltare locala ale intregii comunitati, iar participarea si cooperarea tuturor
cetatenilor, sectoarelor publice, private si nonprofit, a actorilor locali si formatorilor de opinie,
sunt esentiale pentru o implementare de succes.
Procesul de elaborare a strategiei a fost complex si a implicat utilizarea unei game largi
de instrumente metodologice, oferind posibilitatea identificării nevoilor de dezvoltare ale
orasului si, ulterior, selectării domeniilor prioritare si tipurilor de interventii pentru perioada
vizată de aceasta. Analizele, consultările publice derulate, implicarea proactivă a administraţiei
publice locale au generat idei şi opinii valoroase, pe baza cărora s-au conturat elementele
strategiei de dezvoltare a orasului Comarnic pentru orizontul 2020.
Având în vedere faptul că Orasul Comarnic a dispus de un document strategic de dezvoltare
pentru perioada de programare 2008-2013, o atenţie deosebită s-a acordat asigurării continuităţii
procesului de planificare strategică de la nivel local. În acest sens, s-au făcut următoarele
demersuri:
-

profilul demografic, social şi economic al orasului cuprinde o analiză comparativă a
principalilor indicatori de dezvoltare socio-economică;

-

au fost reactivate structurile parteneriale de la nivel local, în vederea validării noului
document strategic, în fiecare etapă majoră a elaborării sale (profil şi analiza SWOT,
viziune de dezvoltare şi strategie, portofoliul de proiecte);

-

politicile, măsurile, acţiunile şi proiectele cuprinse în vechea strategie care nu au fost
implementate în perioada de programare 2008-2013, au fost readuse în discuţie în cadrul
structurilor parteneriale şi o parte dintre acestea au fost cuprinse şi în noul document
strategic.
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Viziunea pentru 2020 creionează în perspectivă imaginea oraşului ideal pentru
comunitate ţinând cont în acelaşi timp de realitatea actuală a oraşului, de resursele disponibile, de
rezultatele analizei SWOT care a reliefat punctele tari şi slabe, oportunităţile şi ameninţările
identificate la nivelul oraşului Comarnic.
Orice comunitate urbană modernă trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune
strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sa viitoare. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o
activitate administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional
resurse preţioase. Proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel mai bine atunci când fac
parte dintr-un cadru coerent şi când existăo coordonare la nivel strategic. Obiectivele strategice,
măsurile şi planul de acţiuni propuse în cadrul prezentei strategii de dezvoltare au scopul de a
transpune viziunea enunţată în realitate.
Viziunea oraşului Comarnic, proiectată pentru 2020, este fundamentată pe 4 direcţii
strategice de dezvoltare: Comarnic –un oraș atractiv; Comarnic –un adevărat partener al mediului
de afaceri; Comarnic –important centru turistic urban din județul Prahova; Comarnic –partener al
dezvoltării micro-regionale.
Pentru mobilizarea resurselor şi energiilor locale, administraţia orasului Comarnic va
prelua conducerea şi iniţiativa pentru realizarea unei viziuni de dezvoltare, de identificare a
rolurilor teritoriale, pe baza căreia să poată fi formulate obiective strategice de dezvoltare. Este
nevoie ca orasul Comarnic să îşi asume planul de dezvoltare potrivit potenţialului real şi rolului
de care este capabil.
Misiunea este esenţială pentru obţinerea succesului şi se concretizează prin principii şi
valori, obiective strategice şi acţiuni prioritare pentru realizarea viziunii. Administraţia locală va
fi doar motorul aplicării prezentei strategii pregătind împreună cu actorii locali strategiile de
dezvoltare, document care structurează voinţa comunităţii de a atinge obiective specifice de
dezvoltare, aducând împreună planurile urbanistice şi programarea alocării resurselor pentru
implementare într-o adevărată constituţie locală.
Este important pentru oras să-şi definească oferta de produse şi servicii, să-şi identifice
clienţii, pieţele de desfacere, aliaţii şi competitorii şi să-şi facă cunoscute atuu-rile, obiectivele şi
planurile de dezvoltare. Contribuţia şi recompensa acestei implicări vor reprezenta ingredientele
necesare, asigurând sustenabilitatea misiunii noastre pentru atingerea viziunii strategice.
Necesitatea unui document care să exprime aspiraţiile de dezvoltare a comunităţii, care să
abordeze onest problemele locale, care să se bazeze pe potenţialul local de dezvoltare, este
factorul primordial care asigură fundamentul pentru realizarea prioriăţilor şi ţintelor.
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CAPITOLUL 1
DESCRIERE GENERALĂ

Oraşul Comarnic situat în zona de contact a Subcarpaților Prahovei cu prelungirile sudice
ale Munților Baiu, extins în lunca și pe traseele de pe stânga râului Prahova, la 555 m altitudine.
Este situat la 52 de kilometri nord-vest de orașul Ploiești. Distanţa faţă de principalele oraşe este:
Sinaia 17 km, Breaza 11Km, Câmpina 23km.
Localitatea sa principală se află pe malul stâng al Prahovei, în vreme ce pe malul drept
există mai multe dintre localitățile rurale componente. Este străbătut de șoseaua națională DN1,
care leagă Ploieștiul de Brașov. La Comarnic, din acest drum se ramifică DJ101S, care duce spre
4

Strategia de dezvoltare locala a orasului Comarnic, Judetul Prahova
pentru perioada 2014 – 2020
Secăria și Valea Doftanei, precum și DJ101R, care duce spre Breaza, pentru a reveni apoi în
acelasi DN1.
Prin oras trece calea ferată Ploiesti-Brasov, pe care este deservit de gara Comarnic si de haltele
Posada si Valea Largă.
Suprafaţa totală: 8.997 hectare.
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2014: 12595 locuitori.
Oraşul Comarnic este alcătuit din cartierele: Podul Lung; Poiana; Vatra Sat; Ghioşeşti; Podul
Vârtos; Posada.

1.1.

Situaţia socio-economică a localităţii
La sfârşitul secolului al XIX-lea, Comarnicul era comună rurală cuprinsă în plaiul Peleş,

compunându-se din 9 cătune: Poiana, Ghioşeşti, Podu Vârtos, Podu Neagului, Posada, Podu
Lung, Podu Cerbului şi Secăria. La sfârşitul secolului al XIX-lea locuitorii se ocupau cu dogăria,
şindrilăria şi cioplirea pietrei. Populaţia era de 4365 locuitori (31 familii de ţigani, o familie de
elveţieni-fabricant de cărămidă), 1 familie franceză (fabricant de var), 1 familie spaniolă
(fabricant de var şi fierăstrău), 1 familie de italiană (pietrar), 1 familie germană (fabricant de
var), 578 dintre aceştia au fost împroprietăriţi la 1864, când li s-au dat 2420 ha, din care 2327 în
moşia Zoiei Brâncoveanu şi 93 ha în moşia Pleşuva, a Eforiei Spitalelor Civile.
Se cultiva porumbul, locuitorii aveau livezi de pomi fructiferi. Capi de familie erau 851,
contribuabili 796, case de locuit 851. Locuitorii aveau: 152 cai, 32 iepe, 413 vaci, 522 capre,
4752 oi, 485 porci, 2 mori pe Prahova şi 3 fierăstraie. Fabrici de var hidraulic şi ciment ale lui
Basile Aldasaro şi H. Schorsch.
Se fabricau: 4600 1 ţuică de bună calitate, 248 de stupi, 600 hi /an porumb, 1200 meri,
600 peri, 50 duzi, 2000 cireşi, 2500 nuci, din livezi 2400 care cu fân. Comerţul se făcea de către
cei 18 cârciumari.
Oraşul Comarnic, se caracterizează în prezent printr-un mediu de afaceri relativ divers
dacă ne orientăm după domeniile de activitate ale firmelor active, însă insuficient dezvoltat
pentru a avea capacitatea de a oferi locuri de muncă la nivelul cererii existente şi venituri
salariale decente pentru populaţia activă a oraşului.
Sectorul comerţului, industria, turismul, domenii principale care susţin şi caracterizează
în prezent economia locală se confruntă cu o perioadă dificilă, de instabilitate, creionată în mare
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măsură de performanţele în scădere ale acestora în materie de unităţi active, cifră de afaceri şi
număr de angajaţi.
Pentru a-şi dezvolta o economie sustenabilă, oraşul Comarnic trebuie să consolideze baza
sa economică existentă dar şi să identifice modalităţi de a valorifica oportunităţile economice
locale folosind capacitatea şi resursele disponibile, astfel încât să diversifice paleta de activităţi
economice practicate de mediul de afaceri local.
Oferta actuală a oraşului este limitată, în contrast flagrant şi nejustificat cu ofertele
celorlalte staţiuni turistice din vecinătate; specificul oraşului este însă unul în care se menţin încă
structuri şi valori tradiţionale, nealterate (lucruri uneori pierdute prin urbanizare excesivă) şi care
ar trebui protejate şi integrate într-o ofertă nouă, bazată pe valorificarea şi protejarea
patrimoniului.
La nivelul dotărilor existente în oraş se remarcă lipsa cvasi totală a dotărilor în domeniul
turismului, lipsa transportului în comun local, lipsa dotărilor comerciale în cartierele oraşului,
insuficienţa dotărilor sanitare, lipsa dotărilor de agrement - recreere.
Cheia dezvoltării cu succes a oraşului din punct de vedere turistic constă în trasarea
următoarelor direcţii: acces și accesibilitate ridicată, infrastructură de turism dezvoltată, atracții
și activități de zi diverse, atracții și activități nocturne, servicii de informare turistică, a căror
implementare integrată va conduce la conturarea imaginii de oraş-destinaţie turistică. Astfel,
provocarea administraţiei publice locale în materie de turism este de a crea o destinaţie turistică
care oferă experienţe de calitate vizitatorilor săi în acord cu necesităţile acestora.
Prin urmare este esenţială orientarea administraţiei publice locale spre crearea unui mediu
economico-social atractiv pentru existenții și potențialii investitori, cu scopul de a pune bazele
unei economii sustenabile a orașului.
Este necesară conştientizarea importanţei planificării orientate către cerinţele pieţei, în
care rolul administraţiei locale este de a crea un mediu de afaceri prietenos investitorilor, de a
iniţia acţiuni de promovare a imaginii oraşului, de a face cunoscute oportunităţile de investiţii şi
resursele care pot fi valorificate din punct de vedere economic, de a facilita investiţiile prin
măsuri/politici fiscale atractive şi prin informarea populaţiei locale.
Activităţi specifice:
 Producţie
 Construcţii
 Comerţ
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 Prestări servicii
 Turism
 Agricultură
Capacitatea de dezvoltare a oraşului este determinată de:
 Aşezarea geografică – Valea Prahovei
 Dezvoltarea zonelor industriale
 Dezvoltarea zonelor comerciale
 Obţinerea şi promovarea produselor ecologice
 Valorificarea potenţialului turistic
 Dezvoltarea agroturismului

1.2.

Factori ai potenţialului economic local

1.2.1. Resurse naturale
1.2.1.1. Resurse naturale de suprafaţă
Traversarea de la sud la nord a oraşului de cele două magistrale - calea ferată - Bucureşti
- Braşov şi DN1 separă oraşul în două zone şi incomodează zona de locuit limitrofă. Suprafaţa
totală a oraşului 8997 ha.

Utilizarea teritoriului
Teritoriul administrativ al oraşului Comarnic are o suprafaţă de 8997 ha din care:

SUPRAFAŢA TOTALĂ DUPĂ MODUL DE FOLOSINŢĂ
- hectareSuprafaţa
totală
Comarnic

8997

Suprafaţa
agricolă
3842

din care:
Păduri şi alte terenuri cu
vegetaţie forestieră
4637
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Ape şi
bălţi
70

Alte
suprafeţe
448
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Fig. 1 Suprafeţele de teren ale oraşului Comarnic

SUPRAFAŢA AGRICOLĂ DUPĂ MODUL DE FOLOSINŢĂ,
LA 31 DECEMBRIE 2012
- hectareSuprafaţa
agricolă

Comarnic

3842

din care:

arabil
79

păşuni
1640

fâneţe
1735

Vii şi
pepiniere
-

livezi
şi
pepiniere
388

Fig. 2 Terenul agricol dupa modul de folosinta

1.2.1.2. Resurse naturale ale subsolului
Profilul morfologic transversal al Văii Prahovei în dreptul oraşului Comarnic este
caracterizat printr-o vale cu lăţimea de circa 300-500 m cu o albie minoră îngusta şi o albie
majoră cu lăţimea maximă de 150 m, cu un nivel de terasă inferioară discontinuu a cărei lăţime
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variază între 50 -300 m şi un nivel de terasă superioară mult ridicat faţă de primul care, datorită
eroziunilor, apare în petice dispersate.
Versanţii pe care s-a dezvoltat localitatea au pante destul de accentuate, fiind chiar abrupte în
unele puncte datorită fenomenelor de eroziune a apelor de suprafaţă.
■ Date geotehnice
Pentru o identificare a stratificaţiei în zona studiată, pe lângă deschiderile naturale au fost
executate sondaje cu adâncimi variind între 3.00 şi 3.70 m amplasate în punctele caracteristice
fiecărei zone.
Pe terasa inferioară stratificaţia terenului este constituită din sol vegetal cu grosimea variind între
0,30-0,60 m sub care se găseşte stratul de pietriş cu bolovăniş. În unele puncte între cele 2 strate
sus-amintite se găseşte un strat de argilă prăfoasă plastic vârtoasă până la adâncimea de 1,50 m.
Pe terasa superioară stratificaţia este variabilă, astfel:
- în zona Posadei, pe peticele din terasă de pe malul stâng al Prahovei, există în suprafaţa un
strat de sol vegetal subţire ( 0,20-0,40 m) sub care se găseşte un strat de deluviu format din
grohotişuri cu liant argilos, procentual variind intre 5%-76%;
- în zona Ghioşeşti se remarcă două subzone, cea de nord unde sub stratul vegetal se află
acelaşi strat diluvial, format din pietrişuri şi grohotişuri, procentul de liant variind intre 7% si
37%, iar cea de sud unde în locul pietrişurilor şi grohotişurilor apare un strat de argilă, puternic
contractilă;
- în zona Poiana Comarnic, se disting de asemenea doua subzone, cea de nord unde sub
solul vegetal există un complex prăfos-nisipos-argilos, dispus peste stratul de grohotiş şi cea de
sud unde, ca şi în zona Ghioşeşti, apare stratul de argilă puternic contracţi.

1.2.1.3. Resurse hidrografice
Reţeaua hidrografică este reprezentată de cursul mediu al râului Prahova, colector al
tuturor apelor de suprafaţă din zonă.
Afluenţii Prahovei în zona oraşului Comarnic sunt:
-

pe partea dreaptă - Valea Mesteacănului;

-

pe partea stângă: Valea Conciului, Valea Floreiului, Valea Cernichii, Valea Bătrâioarei.
Sursa de apă este subterană şi se asigură prin captările: Mierlei – Florei, Coşove –

Pierică, Valea lui Conci, Runcu – Galopeni – Bolovani.
Înmagazinarea acestei ape se face în rezervoare cu capacitatea totală de 2.505 mc.
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Afluenţii cu caracterul lor puternic torenţial şi efect de eroziune pe verticală şi orizontală
au provocat alunecări masive de teren, fapt pentru care este necesar de a se avea în vedere
perimetrul de protecţie şi dezafectările.
Dintre văile sau zonele puternic afectate de alunecările de teren menţionăm: Valea Comarnicului
cu ambii versanţi, versantul drept al văii Şarului aproape de confluenţa cu Prahova şi zona Podul
Vârtos.
Alunecările de teren din zona oraşului Comarnic nu sunt în totalitate provocate de
eroziunile văilor torenţiale afluente Prahovei, întrucât sunt zone unde apele de precipitaţii din
cauza stratificaţiei argilo-manoasă şi panta accentuată, apar undeva pe panta sub forma de
izvoare sau mustiri, factori principali în generarea alunecărilor.

1.2.2. Infrastructura
1.2.2.1 Infrastructura de transport
Drumul naţional DN 1 care străbate localitatea Comarnic de la sud la nord este
actualmente principala legătură rutieră a oraşului pe axa Bucureşti - Braşov, fiind evident depăşit
ca şi capacitate de trafic de tranzit. Din acesta, se ramifică către est şi vest drumul judeţean DJ
101 A spre Breaza şi Secăria, precum şi drumurile ce fac legătura cu localităţile componente
Ghioşeşti şi Poiana. Legătura cu Breaza se realizează pe pasajul de la Km 105 +700 peste râul
Prahova şi CF.
Reţeaua de străzi a localităţii cuprinde un număr mare de străzi de categoria III şi IV cu
lăţimi maxime a carosabilului de 7,0 m , dar şi un număr mai mare de străzi de categoria IV cu
un fir de circulaţie şi cu îmbrăcăminţi necorespunzătoare (pământ).
Nu există transport de călători în interiorul oraşului ci doar interurban – Câmpina –
Sinaia. Traficul care solicită în prezent DN1 este generat în principal de activitatea economică
din marile centre economice de pe traseu: Bucureşti, Ploieşti, Braşov dar şi de activităţile
turistice de pe Valea Prahovei din zonele Sinaia, Buşteni, Predeal şi alte zone cu potenţial
turistic.
Realizarea autostrăzii Bucureşti - Braşov, ca parte a coridorului IV pan-european, oferă
soluţia tehnică pentru decongestionarea traficului pe DN 1. Oraşul Comarnic va beneficia de
această soluţie constructivă în privinţa traficului de tranzit, deoarece prin construcţia autostrăzii,
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se va decongestiona traficul interior de pe DN 1 şi DJ101A, acestea rămânând numai pentru
circulaţia locală.

1.2.2.2 Reţele de telecomunicaţii, comunicaţii date şi Internet
Servicii de telefonie există în oraş la standarde foarte bune.
TV prin cablu este introdus în localitatea şi de asemenea există acces la Internet.

1.2.2.3 Infrastructura tehnico-edilitară
O componentă importantă a resurselor dezvoltării urbane, cu impact direct asupra
gradului de civilizaţie a localităţilor, este infrastructura fizică.
Există un număr de 4741 de locuinţe. Total suprafaţă locuibilă 211579 mp.
Mare majoritate sunt locuinţe individuale pe loturi proprii. Construcţiile corespund unei
arhitecturi specifice de deal şi munte. Noile construcţii sunt integrate ca aspect cu cele vechi. In
ultimii ani s-a produs o revigorare a activităţii de construire în domeniul locuinţelor prin
modernizare şi extindere.
Zona centrală a oraşului este situată în centrul de greutate al zonei de locuit, cuprinde
toate clădirile administrative şi se suprapune în mare parte cu rezervaţia de arhitectura
orăşenească dezvoltată pe drumul E 60 şi cuprinde şi zona rezervaţie monumente de arhitectură.
Fondul de locuinţe-2012
Număr locuinţe
Din care,
Total
privat:
4741
4697

Localitate
Comarnic

Suprafaţa locuibilă – m2
Din care,
Total
privat:
211579
210234

Sursa: INS, date provizorii

Indicatori:
Lungimea conductelor de distributie a gazelor naturale
-kmLocalitate
Comarnic

2007
73,7

2008
74,7

2009
74,9

2010
74,9

2011
80,6

2012
80,8

Sursa: INS, date provizorii

Gaze naturale distribuite dupa destinatie

Localitate

TOTAL

Comarnic

5614

2007
din care pentru
uz casnic
3273

11

TOTAL
3814

-mii metri cubi2012
din care pentru
uz casnic
3215
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Sursa: INS, date provizorii

Lungimea totala a retelei simple de distributie a apei potabile
Localitate
Comarnic

2007
91,1

2008
88,7

2009
88,7

2010
71,5

2011
71,5

-kilometri2012
71,5

Sursa: INS, date provizorii

Cantitatea de apa potabila distribuita consumatorilor
2007
2012
TOTAL
din care pentru
TOTAL
din care pentru
uz casnic
uz casnic
731
661
307
278

Localitate
Comarnic
Sursa: INS, date provizorii

Lungimea totala simpla a conductelor de canalizare
Localitate
Comarnic

2007
0,2

2008
0,2

2009
0,2

2010
0,2

2011
0,2

-kilometri2012
0,2

Sursa: INS, date provizorii

Este necesară realizarea reţelei publice de apă-canal pe teritoriul localităţii. De asemenea se
identifică necesitatea extinderii reţelei de distribuţie a gazului.

1.2.2.4 Infrastructura pentru iniţiere şi dezvoltare de afaceri
Evoluţia sectorului privat se caracterizează prin :


Prezenţa societăţilor cu activitate în domeniul comerţului



Prezenţa societăţilor cu activitate în domeniul transporturilor



Volum redus al capitalului străin investit



Instabilitate legislativă



Grad de fiscalitate ridicat



Rată a şomajului relativ ridicată.

1.2.2.5. Infrastructura educaţională, de cercetare ştiinţifică şi transfer
tehnologic
Prima şcoală s-a înfiinţat la 1865; la 1892-1893, s-a frecventat de 161 copii (126 băieţi şi
35 fete) din numărul de 676 copii (376 băieţi, 300 fete) cu vârstă şcolară. Ştiau carte 800 bărbaţi
şi 200 femei. O şcoală mixtă funcţiona şi în cătunul Secăria.
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Niveluri de instruire
Total
Primar si gimnazial
(inclusiv special)
Licee

Unitatile scolare pe niveluri de educatie
Anul 2008
Anul 2009
Anul 2010
Anul 2011
3
3
3
2
2
2
2
1
1

1

1

Anul 2012
2
1

1

1

Sursa: INS, date provizorii

Populatia scolara pe niveluri de educatie
Niveluri de instruire
Total
Copii inscrisi in gradinite
Elevi inscrisi in invatamantul
preuniversitar
Elevi inscrisi in invatamantul
primar si gimnazial (inclusiv
invatamantul special)
Elevi inscrisi in invatamantul
primar (inclusiv invatamantul
special)
Elevi inscrisi in invatamantul
gimnazial (inclusiv invatamantul
special)
Elevi inscrisi in invatamantul
liceal
Elevi inscrisi in invatamantul
profesional

Anul 2008
1491
284
1207

Anul 2009
1505
320
1185

Anul 2010
1473
318
1155

Anul 2011
1422
331
1091

Anul 2012
1397
249
1148

890

870

835

767

805

401

376

365

331

419

489

494

470

436

386

228

258

290

324

343

89

57

30

:

:

Sursa: INS, date provizorii

Figura 3 Populatia scolara pe niveluri de educatie 2008-2012
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Localitate

Comarnic

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT, POPULAŢIA ŞCOLARĂ ŞI
PERSONALUL DIDACTIC, ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE TOATE
GRADELE
- număr la începutul anului şcolar –
2007/2008
2012/2013
Unităţi de
Populaţia
Personal
Unităţi
Populaţia
Personal
învăţământ
şcolară
didactic
de
şcolară
didactic
si maiştri
învăţământ
şi
instructori
maiştri
instructori
3
1563
112
2
1397
81

Absolventi pe niveluri de educatie
Niveluri de instruire
An 2010
220
Total
137
Primar si gimnazial (inclusiv special)
56
Licee
27
Scoli profesionale

An 2011
167
109
58
:

Figura nr. 4 Situatia absolventilor pe niveluri de educatie

In anul 2010 dintr-un total de 220 absolventi in localitatea Comarnic, 62% sunt absolventi
ai invatamantului primar si gimnazial (inclusiv special). 25% reprezinta absolventii liceelor si
12% sunt absolventi de scoli profesionale.

BAZA MATERIALĂ A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI , LA ÎNCEPUTUL
ANULUI ŞCOLAR
Localitate
Săli de
clasă şi

2007/2008
Laborato Ateliere
are
şcolare

Săli de
gimnastică

14

Săli de
clasă şi

Laboratoare
şcolare

Ateliere
şcolare

Săli de
gimnastică
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TOTAL
JUDEŢ
Comarnic

cabinete
şcolare
3493
35

şcolare
615

251
5

cabinete
şcolare
3382

149
-

2

36

673

209

161

5
2
- număr la începutul anului şcolar –

Fondurile alocate pentru întreţinerea şi exploatarea unităţilor de învăţământ nu au fost suficiente
ceea ce a determinat degradarea din punct de vedere:
 al construcţiilor – degradarea tencuielilor exterioare – interioare, lucrări de hidroizolaţii;
 al utilităţilor – grupuri sanitare, distribuire agent termic, iluminat;
 al dotărilor cu material didactic – dotarea cu tehnică de calcul şi mijloace moderne de
predare.
 calitatea inegală a actului educativ în diferite şcoli.
 lipsa datelor pentru relaţionarea locurilor pe diferite specializări cu necesarul de pe piaţa
forţei de muncă.
 lipsa posturilor de consilieri şi psihologi şcolari.

Problemele cu care se confruntă învăţământul sunt aceleaşi cu cele din sistemul educaţional pe
plan naţional:
- Lipsa de continuitate în predarea materiilor, prin desele schimbări de manuale şi cadre
didactice (suplinitori) ;
- Practicarea de către anumite cadre didactice a unor metode învechite de predare, austere,
rigide şi lipsite de interacţionarea elevului;
- Lipsa de preocupare a unor categorii de dascăli de a preda conştiincios materia în cadrul
orelor din programa şcolară, pentru a-i determina pe elevi să apeleze la meditaţii în
particular;
- Perpetuarea învăţării „automate”, prin încărcarea memoriei elevilor cu lucruri mai puţin
aplicabile în practică, în defavoarea noţiunilor de bază, importante.
- Lipsa funcţionării concrete şi practice a comitetelor elevilor în şcoli, în paralel cu
Consiliul profesoral şi comitetele de părinţi;
- Lipsa consultării elevilor în stabilirea prevederilor Regulamentului de ordine interioară
în cadrul instituţiilor de învăţământ;
- Lipsa cabinetelor psihologice în şcoli şi dezbaterea ineficientă la clase a temelor de
actualitate: consumul de droguri, alcool, educaţie sexuală;
Implicarea insuficientă a factorilor abilitaţi pentru asigurarea protecţiei şi ordinii publice
în raza instituţiilor de învăţământ, având în vedere creşterea comportamentelor deviante;
Necesitatea modernizării infrastructurii şi dotărilor instituţiilor de învăţământ.
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1.2.2.6. Infrastructura sanitară
Infrastructura sanitară 2012
Unitati sanitare pe categorii de unitati, forme de proprietate 2012
Categorii de unitati sanitare
Forme de proprietate
Numar
Cabinete medicale de familie
Proprietate publica
5
Cabinete stomatologice
Proprietate publica
2
Proprietate privata
1
Cabinete medicale de specialitate
Proprietate privata
1
Farmacii
Proprietate privata
3
Laboratoare medicale
Proprietate publica
3
Laboratoare de tehnica dentara
Proprietate privata
2

Personal medical 2012:
Categorii de cadre medico sanitare

Forme de proprietate

Medici,
din total medici: medici de familie:
Stomatologi
Farmacisti
Personal sanitar mediu
-

Proprietate publica
Proprietate publica
Proprietate publica
Proprietate privata
Proprietate privata
Proprietate publica
Proprietate privata

Numar
persoane
5
5
2
3
3
5
7

1.2.2.7.Infrastructura socială şi de cultură
Servicii sociale oferite:
 Persoanelor cu dizabilităţi
 Copiilor
Numarul mediu al salariatilor
Localitate
Comarnic

2007
1000

2008
888

2009
1175

2010
831

16

2011
825

2012
731
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Figura nr. 6 Numarul mediu al salariatilor in perioada 2007-2012

Lăcaşe de cult
Schitul Lespezi
A fost ridicat din temelie, din porunca vel spătarului Drăghici Cantacuzino, în anul 1661,
pe un tăpşan al muntelui Pleşuva Mica, pe ruinele altuia mai vechi, cuprins apoi în viaţa
spirituală a locuitorilor din satul Podu Neagului.
Cum se ajunge la el? Cu trenul, se coboară în Halta Posada, spre sud, pe lângă calea
ferata, apoi se traversează râul Prahova şi, apucând pe o potecă şerpuită, în mai puţin de o
jumătate de oră se ajunge la schit. Cu autoturismul, se trece linia ferată şi râul Prahova prin faţa
Şcolii elementare şi, mergând pe poteca menţionată, în zece minute se ajunge la schit.
La un loc cu clădirile din jur – casa parohială şi clopotniţa - schitul menţionat este un
preţios monument de arhitectură şi de artă aşezat în partea de nord-vest a Comarnicului. Are
forma de treflă cu o turlă, este lung de 13.5 m şi lat de 5 m în exterior. Începute la 1661, lucrările
de construcţie au fost terminate abia în anul 1675, de către fiul vel spătarului Drăghici
Cantacuzino. Zidurile groase de 1 m au fost construite din piatră şi cărămidă prinse în mortar.
Arhitectura surprinde trecerea de la stilul bizantin vechi – lipsa pridvorului precum şi a
arcadelor laterale interioare de la naos - la stilul nou reprezentat aici de arcele din pronaos
sprijinite pe console puţin proeminente.
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Biserica Sfântul Nicolae
Situată în cartierul Vatra Satului, a fost construită prin contribuţia enoriaşilor în anul
1905, este cea mai mare construcţie eclesiastică de pe Valea Prahovei, având 30 m lungime şi 14
m lăţime. Este zidită în stil bizantin, cu trei turle: una mare la mijloc şi două în faţă. Zidurile sunt
de piatră şi cărămidă, iar acoperişul din tablă. Catapeteasma a fost donată de Gheorghe Valentin
Bibescu şi de soţia sa Martha Bibescu. Pictura s-a executat în tempera, iar aureolele portretelor
biblice din foiţă aurită, opera pictorului Dimitrie Belizarie.
Cămine culturale. Există un cămin cultural.
Biblioteci: Există o bibliotecă publică - Paul Desphelipon

Monumente istorice:
Pe teritoriul oraşului Comarnic se afla următoarele categorii-de monumente istorice:
- Biserica „Sfânta Treime” a fostului schit „Lespezi”;
- Edificiul cu arhitectură tradiţională locală.

1.2.2.8.Infrastructura pentru turism
Potenţialul turistic al arealului este destul de valoros, datorită potenţialului natural şi
patrimoniului cultural şi arhitectural, datinilor şi obiceiurilor întâlnite în această zonă, datorită
18
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convieţuirii în această parte a ţării a mai multor naţionalităţi, interferenţe culturale, lingvistice şi
religioase cu o mare varietate de tradiţii şi obiceiuri.
Turismul cultural, promovarea obiceiurilor tradiţionale. Între manifestările spirituale
ale poporului român, datina colindatului a ocupat locul de frunte. Ea a fost însoţită întotdeauna
de melodii şi texte bogate, transmise prin viu grai din generaţie în generaţie. Colindatul este legat
îndeosebi de sărbătorile închinate Naşterii Domnului Iisus Hristos, Anului Nou si Botezului
Domnului. Însă cel mai important moment când se cântă colindele este seara de Ajun a
Crăciunului, moment căruia îi sunt dedicate aceste cântări de Crăciun numite colinde si cântece
de stea, al căror text conţine imaginea poetică românească a Naşterii Domnului - Crăciunul redată, de cele mai multe ori, într-un limbaj popular.
Existenţa în zona a Muzeului Posada, zonei protejate prin NATURA 2000, castelului
domnitorului Bibescu, conac de factura romantică, schitului Lespezi, biserica unicat, pot
reprezenta atracţii turistice. Alte aspecte importante cum ar fi faptul că oraşul e străbătut de
drumul E 60, că apare un declinul activităţilor industriale şi că există diferite oportunităţi de
dezvoltare a afacerilor trebuie luate în considerare.

Obiective turistice


Muzeul cinegetic care păstrează trofee superbe



Castelul Posada Resedinta Familiei Bibescu



Conacul de factură romantică (1878)



Biserica Sf. Nicolae (construita la 1901 pe ruinele alteia mult mai vechi) - cea mai mare
biserica de pe Valea Prahovei una din putinele din România unde exista o pictura
infatisand prima familie Regala a Romaniei Regele Carol I alaturi de Regina Elisabeta



Schitul „Lespezi” (1601) din localitatea Posada, cu Biserica „Sfânta Treime” (16611675), pictată de Pârvu Mutu din 1694
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STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ,
CAPACITATEA ŞI ACTIVITATEA DE CAZARE TURISTICĂ PE LOCALITĂŢI ÎN ANUL
2012
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CAPITOLUL 2
DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ÎN ANSAMBLU
2.1.Structura economică sectorială din oraş
Activităţi specifice:
 Producţie
 Construcţii
 Comerţ
 Prestări servicii
 Turism
 Agricultură
Capacitatea de dezvoltare a oraşului este determinată de:
 Aşezarea geografică – Valea Prahovei
 Dezvoltarea zonelor industriale
 Dezvoltarea zonelor comerciale
 Obţinerea şi promovarea produselor ecologice
 Valorificarea potenţialului turistic
 Dezvoltarea agroturismului.

2.2. Situaţia unităţilor economice
În localitatea Comarnic sunt înregistrate 306 de unităţi economice, societăţi comerciale şi
asociaţii familiale, având ca principale domenii de activitate: comerţul, prestările de servicii.

Localitatea
Comarnic

Populaţia stabila la 01.01.2011
Total
Masculin
12966

6357

Sursa: INS, Date provizorii

21

Feminin
6609

Strategia de dezvoltare locala a orasului Comarnic, Judetul Prahova
pentru perioada 2014 – 2020

Figura nr. 7 Populatia stabila la 01.01.2011

Evoluţia numărului de salariaţi în perioada 1996- 2012

Localitate

1996

1998

2002

2011

ORAS AZUGA

3105

2267

1016

567

ORAS BREAZA

5059

4302

3101

2254

ORAS BUSTENI

3568

2236

1707

1817

ORAS COMARNIC

135

1171

840

825

ORAS SINAIA

10947

6744

5293

3784

2012

570
2384
1829

731
3580

Sursa: INS, Date provizorii

Conform datelor furnizate de către D.J.S. Prahova, oraşul Comarnic a înregistrat o
crestere a numărului de salariaţi pe perioada 1996 – 1998. Incepand cu anul 2002 se observa o
scadere a numarului de salariati pana in anul 2012.
În data de 7 septembrie 2007 Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti împreună cu:
Prefectura Prahova, Consiliul Judeţean Prahova, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Prahova, Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Prahova, Inspectoratul Teritorial de
Muncă Prahova, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova,
Inspectoratul Şcolar Prahova, Direcţia Judeţeană de Tineret Prahova, Camera de Comerţ şi
22
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Industrie Prahova, Biroul Judeţean pentru Rromi, Asociaţia Interetnică pentru Drepturile Omului
„Mihai Viteazul”, Penitenciarul Ploieşti, CNSRL FRĂŢIA, Blocul Naţional Sindical,
Confederaţia Sindicatelor din România, Cartel ALFA, Confederaţia Naţională a
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România,

Confederaţia Naţională a Patronatelor din

România, UGIR 1903, UGIR, Primăria Ploieşti, Primăria Mizil, Primăria Urlaţi, Asociaţia
„Viitorul Tinerilor”, Asociaţia pentru Sprijin Comunitar „Provident”, Biroul de Consiliere pentru
Cetăţeni au semnat Acordul de Parteneriat.
Parteneriatul susţine că efectele şomajului şi ale excluziunii sociale pot fi abordate în mod
eficient printr-un parteneriat care să reprezinte interesele comunităţii publice şi ale sectorului
privat din judeţul Prahova, entităţi între care există o strânsă cooperare pentru promovarea
dezvoltării economice, a egalităţii şi a progresului social şi pentru crearea şi susţinerea ocupării
forţei de muncă din punct de vedere calitativ. Se urmăreşte promovarea iniţiativelor de calitate
pentru abordarea şomajului şi a excluziunii sociale, pentru încurajarea progresului şi dezvoltării
economice, pentru promovarea ocupării durabile a forţei de muncă, cu şanse de acces egale şi
pentru îmbunătăţirea sistemului educaţional şi asigurarea instruirii în vederea eliminării
barierelor, tinzând astfel către o societate incluzivă.
Partenerii se angajează să susţină din punct de vedere tehnic platforma pentru judeţul
Prahova în vederea obţinerii de răspunsuri practice la problemele legate de şomaj şi excluziunea
socială şi ca mijloc de avansare a unor propuneri viabile pentru ocuparea forţei de muncă pe
termen lung din punct de vedere calitativ şi promovarea dezvoltării economice a judeţului.

2.3. Dezvoltarea economică în câteva sectoare ale economiei

2.3.1. Industrie
După evenimentele din anul 1989, procesul de tranziţie s-a resimţit şi în sectorul industrial, care
a trecut de la un sistem puternic centralizat la promovarea liberei iniţiative.

Industria se caracterizează prin:
 industria alimentară şi a băuturilor
 industria producătoare
 industria prelucrătoare

23

Strategia de dezvoltare locala a orasului Comarnic, Judetul Prahova
pentru perioada 2014 – 2020

2.3.2 Comerţ
Probleme
-

Slaba capitalizare a societăţilor comerciale

-

Nivelul redus al investiţiilor de capital extern în economia locală

-

Nivelul redus al câştigului mediu net pe salariat

-

Lipsa unor comercianţi en-gros

-

Lipsa unor magazine specializate

-

Preţul ridicat al produselor de pe piaţă.

2.3.3. Turism
Potenţial de dezvoltare turistic:
Agroturismul – valorificarea potenţialului natural şi a tradiţiilor bine conservate
constituie baza dezvoltării agroturismului local.
Peisajul deluros şi pădurile din zonă sunt un cadru favorabil dezvoltării agroturismului.
Turismul cultural, promovarea obiceiurilor tradiţionale. Între manifestările spirituale
ale poporului român, datina colindatului a ocupat locul de frunte. Ea a fost însoţită întotdeauna
de melodii şi texte bogate, transmise prin viu grai din generaţie în generaţie. Colindatul este legat
îndeosebi de sărbătorile închinate Naşterii Domnului Iisus Hristos, Anului Nou si Botezului
Domnului. Însă cel mai important moment când se cântă colindele este seara de Ajun a
Crăciunului, moment căruia îi sunt dedicate aceste cântări de Crăciun numite colinde si cântece
de stea, al căror text conţine imaginea poetică românească a Naşterii Domnului - Crăciunul redată, de cele mai multe ori, într-un limbaj popular.
Obiceiul colindatului se manifestă prin intermediul grupurilor ad-hoc, dar şi a grupurilor
organizate.
Prezentarea generală a zonei
Aşezarea geografică a zonei: Valea Prahovei este aşezată în partea de sud est a României,
în mijlocul Munteniei, în bazinul superior şi mijlociu al râului cu acelaşi nume şi o parte a
bazinului Ialomiţei. Ea se învecinează la sud-Ilfov, Ialomiţa; la vest-Dâmboviţa; la nord-Braşov;
la est-Buzău (Munţii Bucegi) şi are o suprafaţă: 4.716 km2 (respectiv 2% din teritoriul ţării).
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Populaţie este de 868.000 locuitori-densitatea este aproape dublă faţă de media pe ţară, judeţul cu
populaţia cea mai numeroasă din ţară.
Masivul Bucegi s-a format odată cu sectorul Carpaţilor Meridionali şi cu întregul lanţ
carpatic, în timpul orogenezei alpine. Carpaţii Meridionali şi grupa Bucegilor, au fost înălţaţi cu
1000m la sfârşitul Neogenului şi începutul Cuaternarului.
Masivul Bucegi sunt situaţi în estul Carpaţilor Meridionali, cuprinzând între Dâmboviţa şi
Prahova: Munţii Bucegi (2507m), Leaota (2135m), Piatra Craiului (2239m) şi culoarul RucărBran. În Munţii Bucegi apar forme structurale: Sfinxul, Babele şi abrupturi majore, mai ales spre
Valea Prahovei. Există urme glaciare pe văile ce pornesc de sub Vârful Omu, iar pe Valea
Ialomiţei prezenţa unor roci calcaroase a dus la apariţia unor chei. Culoarul Rucăr-Bran este o
zonă largă (la 1000-1200m) între Bucegi şi Piatra Craiului umanizată cu o veche funcţie de
legătură între Câmpulung şi Braşov.
Oraşe: Ploieşti – reşedinţă de judeţ (cu 253.000 locuitori, între văile Teleajenului şi
Prahovei, la 60 km nord de Bucureşti); Azuga; Băicoi; Boldeşti Scăieni; Breaza; Câmpina;
Comarnic; Mizil; Plopeni; Sinaia; Slănic; Urlaţi; Vălenii de Munte.
Situat pe pantele sudice ale Carpaţilor, în apropiere de curbura acestora, judeţul Prahova
cuprinde un teritoriu ce se întinde de pe culmile înalte ale munţilor până în câmpie, pe malurile
Ialomiţei. Această situaţie conferă judeţului o mare varietate a condiţiilor fizico-geografice şi,
implicit, a celor economico-geografice.
Obiective turistice ale oraşului Comarnic:
Posada este un cartier al oraşului Comarnic din judeţul Prahova, Muntenia, România.
Este practic "poarta de intrare" pe Valea Prahovei. În cartier se găsesc următoarele obiective
turistice: Schitul Lespezi, pictat de Pârvu Mutu Zugravul, Muzeul Cinegetic, Castelul Prinţului
George Bibescu. O parte a localităţii este situată chiar de-o parte şi cealaltă a DN1. Aşezarea este
străjuită în partea dreapta (venind dinspre Ploieşti) de Muntele Florei şi Muntele Răzoare, iar în
partea stângă de Muntele Pleaşa. La Castelul de la Posada îşi petrecea vacanţele Marta Bibescu şi
acest loc l-a inspirat şi pe Nicolae Grigorescu, care a pictat aici câteva lucrări.
Schitul Lespezi este una dintre destinaţiile obligatorii pentru cine doreşte să viziteze
Comarnicul. Deşi fostul oraş al cimentului pare puţin îmbietor din fuga maşinii, pe versanţii
cartierelor sale sunt multe lucruri care merită văzute. La Schit se ajunge traversând râul Prahova
pe Podul lui Neag, a cărei consolidare tocmai a fost finalizată. După ce se ajunge pe malul drept
al Prahovei (din direcţia de curgere!), la prima răscruce ieşită in cale, la stânga, un drum forestier
pietruit fin. Schitul a fost ctitorit în 1661, de către Pârvu Drăghici şi Şerban Cantacuzino.
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Lucrările de ridicare s-au terminat în 1685, iar de atunci până în 1695, locaşul a fost pictat de
Pârvu Mutu Zugravul, cel mai mare pictor de biserici din secolul al şaptesprezecelea. Aceasta a
fost prima lui biserică pictată. Edificiul este o îmbinare a stilului bizantin cu cel sârbesc, având
forma de treflă.
Lacasul Schitu Lespezi a fost construit in 1661, la ordinele vel spatarului Draghici
Cantacuzino, lucrarile de constructie fiind terminate abia in anul 1675, de catre fiul vel spatarului
Draghici Cantacuzino. Boierul a ales ca loc de constructie un tapsan al muntelui plesuva Mica,
pe ruinele altuia mai vechi. Desi este o constuctie medievala din secolul XVII, Schitu Lespezi a
fost atestat ca asezare monahala mult mai devreme.
Arhitectura lacasului surprinde trecerea de la stilul bizantin vechi – lipsa pridvorului
precum si a arcadelor laterale interioare de la naos - la stilul nou reprezentat aici de arcele din
pronaos sprijinite pe console putin proeminente

Actuala catapeteasmă datează din anul 1911 şi este a treia pe care biserica a avut-o. Până
la reformele lui Alexandru Ioan Cuza din 1863, privind secularizarea averilor mănăstireşti, aici a
fost un schit de călugări. Începând de atunci, ctitoria a devenit biserică parohială. Deşi, din cauza
timpului, a slujbelor şi a lumânărilor arse, pictura este foarte degradată la baza zidurilor, pe
măsură ce privirea avansează către cupola, siluetele hieratice devin din ce în ce mai clare.
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MUZEUL CINEGETIC AL CARPATILOR
În Posada, la ieşirea din Comarnic, nu foarte departe de intrarea în Sinaia, automobilistul
va descoperi un frumos castel. Acesta adăposteşte astăzi un loc unic în Europa de est - Muzeul
Cinegetic - inaugurat cu doar cu câţiva ani în urmă (sub aripa ocrotitoare a Peleşului).
Istoric. Castelul de la Posada a fost ridicat din porunca domnitorului Gheorghe Bibescu in
anii premergatori revolutiei de la 1848. A fost conceput ca un conac din piatra de rau in maniera
traditionala a constructilor romanesti din zona de munte. Cincizeci de ani mai tarziu, George
Valentin Bibescu,nepotul domnitorului Gheorghe Bibescu a extins vechiul conac transformandul in castel.
Tavalugul primului razboi modial a trecut si peste castelul de la Posada. In noaptea de
24/25 septembrie 1915, cladirea principala a fost incendiata de trupele germane, pentru a
distruge arhiva Legislatiei Britanice, depozitata aici de Lordul Thomson.
In decembrie 1916, trupele maghiare au devastate celelalte cladiri ale castelului si au
distrus colectia de tablouri si picturi achizitionate de printul Bibescu.

Castelul de la Posada ascunde câteva colecţii inedite, mult diferite una de cealaltă, dar
toate legate într-un fel sau altul de sălbăticiunile din Carpaţi. Alături de multe trofee de
vânătoare, recorduri mondiale, europene sau naţionale, se găsesc aici, împăiate, cam toate
neamurile de animale care sălăşluiesc prin munţii noştri. Nici armele de mare valoare n-au fost
uitate, muzeul găzduind colecţii inedite de săbii, arcuri, arbalete, suliţe, cornuri cu praf de puşcă,
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goarne, puşti, pumnale aparţinând unor domnitori sau regi. La acestea se adaugă câteva obiecte
de mobilier şi multe dintre cadourile primite de-a lungul timpului de Casa Regală, obiecte care
au fost aduse de la Peleş. Muzeul poate fi vizitat între orele 9-16, de miercuri pană duminică.
In anul 2012, Muzeul Cinegetic al Carpatilor ,,Posada"a organizat doua expozitii:
- o expozitie permanenta care are ca tematica - fauna exotica. Piesele etalate in aceasta
expozitie fac parte din patrimoniul Muzeului Cinegetic al Carpatilor ,,Posada" , ele nefiind
elemente de vanatoare.
- o expozitie temporala care are ca tematica: ARME DE LUPTA SI VANATOARE.
Ambele expozitii au rol de informare si cunoastere.

Biserica Sfântul Nicolae
Situată în cartierul Vatra Satului, a fost construită prin contribuţia enoriaşilor în anul
1905. Este cea mai mare construcţie eclesiastică de pe Valea Prahovei, având 30 m lungime şi 14
m lăţime.
Este zidită în stil bizantin, cu trei turle: una mare la mijloc şi două în faţă. Zidurile sunt de
piatră şi cărămidă, iar acoperişul din tablă. Catapeteasma a fost donată de Gheorghe Valentin
Bibescu şi de soţia sa Martha Bibescu. Pictura s-a executat în tempera, iar aureolele portretelor
biblice din foită aurită, opera pictorului Dimitrie Belizarie.
Biserica Sfantul Nicolae este zidita din piatra si caramida acoperita cu tabla zincata fiind
in forma de crucecu trei turle, turla principala acoperita cu tabla zincata in forma de solzi.
Catapeteasma bisericii este din lemn de tei si imbracata in foita de aur,pictata de D.Belisarie.
Pictura bisericii este in tempera fiind executata in anul 1910 de acelasi pictor si pastrandu-se in
buna parte si astazi.
In decursul anilor s-au facut lucrari de intretinere si lucrari de raparatii generale.
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CAPITOLUL 3
POPULAŢIE, RESURSE UMANE ŞI PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ
Descrierea generală a oraşului Comarnic.
Numele de Comarnic al localităţii şi a toponimiei din jur este legată de terminologia
oierilor. Ca şi Breaza, se pare că acest sat a fost înfiinţat de mocanii transilvăneni care, în drumul
lor către bălţile Dunării poposeau aici. Şi tot aici se făcea şi tunsul oilor, cel puţin până în secolul
al XVIII-lea.
Atestat documentar ca sat, începând cu secolul al XV-lea, Comarnicul se află în
stăpânirea boierilor Mărgineni. În secolul al XVII-lea, aşezarea trecea în stăpânirea familiilor
Cantacuzino şi Filipescu, iar două secole mai târziu în proprietatea domnitorului Gheorghe
Bibescu.
Cărăuşia a constituit principala ocupaţie a locuitorilor Comarnicului, aşezarea fiind la
1694, printre cele 12 sate trecute în raza schelei Câmpina spre Braşov. O bună parte din
comărniceni s-au îndeletnicit cu această ocupaţie, transportând cu ajutorul cailor mărfurile
negustorilor pe potecile de plai, în samare, iar ulterior, după o oarecare amenajare a drumurilor,
în chervane. Cărăuşia comărnicenilor devenise un fel de monopol în cursul secolului al XVIIIlea.
Numele satului, vine de la comarnic, cuvânt cu care ciobanii din Ţara Bârsei numeau
încăperea de la stâna în care ei păstrau caşul. Hidronimele Valea Lânii, Valea Căşăriei, Valea
Beliei şi toponimele Dealul Lânii şi Plaiul Căşăriei întregesc afirmaţia filologilor, amintind de
îndeletnicirea de odinioară a ciobanilor veniţi cu turmele de peste munţi şi aşezându-se pe aceste
vetre însorite, întemeind sate ce le poartă numele, azi cartiere ale oraşului: Podu Neagului, Podu
Lung, Podu Vârtos, Poiana şi Vatra Satului.
Localitatea Comarnic este situată în partea de nord vest a judeţului Prahova, pe ambele
maluri ale râului Prahova, de o parte şi de alta a DN 1, la 51 km nord de Municipiul Ploieşti.
Oraşul Comarnic s-a dezvoltat pe malul stâng al râului Prahova, iar localităţile componente s-au
dezvoltat pe versanţii destul de abrupţi ce încadrează valea Prahovei.
Profilul morfologic transversal al văii Prahovei în dreptul oraşului Comarnic este
caracterizat printr-o vale cu lăţimea de cca 300 - 500 m, cu o albie minoră îngustă şi o albie
majoră cu lăţimea maximă de 150 şi un nivel de terasă inferioară discontinuu a cărei lăţime
variază între 50 - 300 m şi un nivel de terasă superioară mult ridicat faţă de primul, şi care,
datorită eroziunilor, apare în petice dispersate.
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Versanţii pe care s-a dezvoltat localitatea au pante accentuate, în unele puncte abrupte
datorită fenomenelor de eroziune a apelor de suprafaţă. În ultima perioadă, o serie de versanţi au
devenit instabili şi o serie de alunecări vechi consolidate s-au reactivat. Mişcările de teren au fost
cauzate de o serie de lucrări de canalizare care au pierderi de apă (Poiana, Comarnic) sau o serie
de şanţuri lăsate mult timp neastupate.
Gradul de seismicitate al oraşului Comarnic este 8 (opt) - zona "C"
Vecinătăţile unităţii administrative sunt:
-

la nord, nord-vest - oraşul Sinaia,

-

la nord - est - comuna Secăria

-

la vest - comuna Moroieni (jud. Dâmboviţa)

-

la est - comuna Şotrile

-

la sud - comuna Talea, oraşul Breaza, comuna Şotrile

Dispunerea oraşului în cadrul teritoriului administrativ situează oraşul Comarnic ca făcând
parte din categoria localităţilor din zona muntoasă, ale cărui caracteristici şi dezvoltare sunt
influenţate puternic de relieful prezent.
Zona de locuit s-a dezvoltat pe o suprafaţă întinsă de teren, cu o densitate locuibilă la hectar
scăzută şi condiţionată în primul rând de o reţea de drumuri dezvoltată tentacular şi haotic.
Oraşul Comarnic este compus din următoarele cartiere:
• Comarnic - vatra satului
• Poiana
• Podu Lung
• Posada
• Ghioşeşti
Oraşul este străbătut de la nord la sud de două căi de comunicaţie importante - DN1/E60
şi linia CF Bucureşti - Braşov, beneficiază de relaţia directă cu localităţile turistice de pe Valea
Prahovei - Buşteni, Sinaia, Azuga, Predeal.
Reţeaua locală de drumuri s-a dezvoltat de-o parte şi de alta a axei nord-sud şi are un
caracter tentacular şi declivităţi importante.
Relaţia localităţii cu comunele învecinate se realizează prin intermediul a două drumuri
judeţene - DJ 101 A - pentru relaţia cu Secăria - Şotrile, DJ 101R - pentru relaţia cu Breaza, şi a
mai multor drumuri comunale.
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Relaţia rutieră între cartierele situate pe malul stâng şi respectiv malul drept al Prahovei,
se realizează prin intermediu la două poduri carosabile existente peste Valea Prahovei.

3.1. Populaţia şi resursele umane
3.1.1. Evoluţia populaţiei
Evoluţia populaţiei
Oraşul Comarnic înregistra la 1 ianuarie 2014 o populaţie totală (stabilă) de 12595
locuitori. Analizând evoluţia populaţiei în intervalul 2011-2014 se constata o scădere a
populatiei in orasul Comarnic. Reducerea populaţiei în această perioadă a fost influenţată de
micşorarea accentuată a natalităţii şi de soldul negativ al migraţiei externe.
Dinamica populaţiei totale a oraşului Comarnic 2011 - 2014
2011
Populaţia totală la 1. Ianuarie.
(stabilă)
Sursa: INS; Date provizorii

12966

2012
12852

2013
12715

2014
12595

Figura nr. 8 Populatia stabila la 1 ianuarie 2011-2014

Din fugura de mai sus se observa o descrestere a numarului populatiei in localitatea
Comarnic pe toata perioada analizata.
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Populaţia stabilă, pe sexe
-la 1 ianuarie 2014Localitatea
Comarnic

Total
12595

Masculin
6185

Feminin
6410

Populaţia cu domiciliu în localitate şi mişcarea naturală a populaţiei
Localitatea

Populaţia stabilă la
01.01.2014

Comarnic

12595

Născuţii-vii

Decedaţi

Spor natural

2012
68

2012
170

-102

Populaţia oraşului prezintă o tendinţă negativă. Din anul 2011 populatia a scăzut cu aproximativ
371 de locuitori.
Evoluţia populaţiei oraşului Comarnic comparativ cu populaţia urbană a ţării
AN
2011
2012
2013
2014

ROMÂNIA
(mediul urban)
11.778.195
11.737.460
11.681.500
11.660.318

COMARNIC
nr.

%
12.966
12.852
12.715
12.595

0,11
0,11
0,11
0,11

Sursa: INS; Date provizorii

Dinamica populaţiei totale în perioada 2011 - 2013 (judeţul Prahova)

Localitate
BREAZA
COMARNIC
SINAIA
BUSTENI
AZUGA
Prahova

2011
17353
12966
11528
9981
4887
811479

2012
17268
12852
11380
9943
4847
808104

2013
17181
12715
11244
9847
4815
802216

2014
17085
12595
11076
9765
4742
798285

Dinamica
Populaţiei
2011/2012 (%)
-98,43
-97,05
-95,92
-97,79
-96,94
-98,35

Sursa: INS; Date provizorii

Structura pe sexe
Structura pe sexe a populaţiei localităţii Comarnic la 1 ianuarie 2011 prezintă o pondere mai
ridicată a femeilor (50,97%). Femeile sunt mai numeroase decât bărbaţii începând cu grupa de
vârsta 0-14 de ani si 60 de ani si peste .
Si in anul 2002, femeile sunt mai numeroase in localitatea Comarnic, reprezentand 50,6% din
total populatie. La nivelul anului 2002 populatia de sex feminin este predominanta si in celelalte
localitati.
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Structura pe sexe în 2002
Localitate
Breaza
Comarnic
Sinaia
Buşteni
Azuga
Prahova

Total

Bărbaţi

18199
8977
13378
6604
12512
5820
10463
4963
5213
2490
829945 403139

Femei

Bărbaţi (%)

Femei (%)

Femei / 100 bărbaţi

49,3
49,4
46,5
47,4
47,8
48,6

50,7
50,6
53,5
52,6
52,2
51,4

102,7
102,6
115,0
110,8
109,4
105,9

9222
6774
6692
5500
2723
426806

* - Sursa: INSEE: „Breviarul statistica al judeţului Prahova - 2003", „Recensământul populaţiei şi locuinţelor - 1992", „Recensământul populaţi ei şi
locuinţelor - 2002 "

Structura pe sexe în 2011
Localitate
AZUGA
BREAZA
BUSTENI
COMARNIC
SINAIA
Prahova

Total
4887
17353
9981
12966
11528
811479

Bărbaţi
2376
8427
4809
6357
5347
392875

Femei
2511
8926
5172
6609
6181
418604

Bărbaţi (%)
48,62
48,56
48,18
49,03
46,38
48,41

Femei (%)
51,38
51,44
51,82
50,97
53,62
51,59

Femei / 100
bărbaţi
51,38
51,43
51,81
50,97
53,61
51,58

* - Sursa: INS, Date provizorii

În ceea ce priveşte repartizarea populaţiei pe sexe, se observă că populaţia feminină este mai
numeroasă decât cea masculină.
Densitatea în locuitori pe kmp între 2007-2012

Sursa: D.J.S. Prahova
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Densitatea populaţiei a scazut in localitatea Comarnic in perioada 2007-2012 si inregistreaza
valori sub media pe judet, datorita scaderii populatiei si migrarii externe. Valori mari se
inregistreaza in Ploiesti, Campina si Plopeni.
In anul 2012 densitatea populatiei la nivelul judeţului este de 170,7 locuitori/m2 .

Structura populaţiei pe grupe mari de vârstă
In anul 2002, in localitatea Comarnic populatia adulta este cea mai numeroasa. Aceeasi tendinta
se inregistreaza la nivelul localitatilor analizate si la nivelul judetului Prahova. Se remarcă, deci
un proces de îmbătrânire a populaţiei, cu intensitate diferenţiată la nivelul localităţilor analizate.
Populatia cu varsta cuprinsa intre 0-14 ani are cele mai mici valori atat la nivel judetean cat si in
restul localitatilor.
Structura pe vârste 2002
Localitate

0-14

0-14
(%)
2642
11772
3785
14,5
2156
8649
2573
16,1
1643
8168
2701
13,1
1431
6703
2329
13,7
917
3462
834
17,6
136133 525020 168792 16,4

Breaza
Comarnic
Sinaia
Buşteni
Azuga
Prahova

15-59

>60

15-59
(%)
64,7
64,7
65,3
64,1
66,4
63,3

>60
(%)
20,8
19,2
21,6
22,3
16,0
20,3

- Sursa: INSEE: „Breviarul statistică al judeţului Prahova - 2003" şi „Recensământul populaţiei şi locuinţelor 1992 ", „Recensământul populaţiei locuinţelor - 2002"

Structura pe vârste la 1 ianuarie 2011

Localitate

0-14

15-59

>60

0-14

15-59

(%)

(%)

>60 (%)

Breaza

1940

11222

4191

11,17

64,66

24,15

Comarnic

1606

8655

2705

12,38

66,75

20,86

Sinaia

1170

7467

2891

10,14

64,77

25,07

Busteni

1055

6492

2434

10,57

65,04

24,38

Azuga

605

3406

876

12,37

69,69

17,92

114644

521099

175736

14,12

64,21

21,65

Prahova
Sursa: INS; Date provizorii
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Figura nr. 9 Structura populatiei pe grupe de varsta in localitatea Comarnic
La 1 ianuarie 2011
La 1 ianuarie 2011 populatia adulta atat la nivelul judetului Prahova cat si la nivelul
localitatilor analizate are ponderea cea mai mare in total populatie, respectiv peste 60%. De
asemenea ponderea varstnicilor este superioara celei a tinerilor observandu-se tendinta de
imbatranire a populatiei.
Repartiţia populaţiei localităţii Comarnic pe grupe mari de vârsta (2011,2014)

Comarnic
0-14
15-59
60 si peste

M
795
4474
1088

2011
F
811
4181
1617

M
771
4367
1111

2013
F
756
4072
1638

Comarnic
0-14
15-59
60 si peste

TOTAL
1606
8655
2705

TOTAL
1527
8439
2749

Sursa: INS; Date provizorii
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M
786
4413
1108

M
727
4322
1136

2012
F
774
4137
1634

2014
F
712
4033
1665

TOTAL
1560
8550
2742

TOTAL
1439
8355
2801
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In perioada 2011-2014 in orasul Comarnic se remarca o crestere a numarului populatiei
varstinice de la 2705 in 2011 pana la 2801 in anul 2014. Celelalte doua categorii de varsta intre
0-14 ani si 15-59 ani scad pe tota perioada analizata.
Presiunea exercitată de segmentul vârstnic, exprimată prin rata de dependenţă demografică, oferă
o primă imagine asupra consecinţelor procesului de îmbătrânire.
Îmbătrânirea accelerată a populaţiei în contextul crizei financiare, a şomajului şi a
insecurităţii locurilor de muncă accentuează vulnerabilitatea anumitor gospodării. Riscul de
sărăcie este într-o mai mare măsură ridicat pentru gospodăriile tinere şi vârstnice. Se remarcă, de
asemenea, că numărul tinerilor este în scădere, în comparaţie cu creşterea înregistrată în timp, a
vârstnicilor, fapt ce evidenţiază dificultăţi în capacitatea de regenerare a populaţiei în general, cu
impact asupra forţei de muncă. Raportul de dependenţă demografică indică povara economică pe
care populaţia productivă o poartă.

3.2. Forţa de muncă
3.2.1. Populaţia ocupată
Activităţi specifice:
 Producţie
 Construcţii
 Comerţ
 Prestări servicii
 Turism
 Agricultură
Capacitatea de dezvoltare a oraşului este determinată de:
 Aşezarea geografică – Valea Prahovei
 Dezvoltarea zonelor industriale
 Dezvoltarea zonelor comerciale
 Obţinerea şi promovarea produselor ecologice
 Valorificarea potenţialului turistic
 Dezvoltarea agroturismului.
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3.2.2. Forţa de muncă salariată
Cauzele care au determinat reducerea numărului populaţiei active sunt reducerea vârstei medii de
pensionare, emigrarea persoanelor tinere şi creşterea numărului persoanelor care urmează o
instituţie de învăţământ superior şi implicit îşi prelungesc perioada de inactivitate.
POPULAŢIA OCUPATĂ PE ACTIVITĂŢI ALE
ECONOMIEI NAŢIONALE (CAEN Rev.2) ŞI SEXE LA
SFÂRŞITUL ANULUI
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NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR PE ACTIVITĂŢI ALE
ECONOMIEI NAŢIONALE (CAEN Rev.2)

NUMĂRUL MEDIU AL PENSIONARILOR
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STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE
PE PRINCIPALELE RAMURI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE
(CAEN Rev.2)
LA SFÂRŞITUL ANULUI 2012

EVOLUŢIA RAPORTULUI DINTRE
SALARIAŢI ŞI PENSIONARI
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CAPITOLUL 4
SITUAŢIA MEDIULUI
Consideraţiuni climatice şi seismice
Oraşul Comarnic din punct de vedere climatic după monografía climatică se încadrează în zona
de climă continentală, ţinutul climei de dealuri şi distretul climei de pădure, caracterizată prin:
- temperatura medie anuală + 8°C;
- temperatura minimă absolută - 27°C (după Sinaia);
- temperatura maximă absolută -t- 32,5°C (după Sinaia);
- media anuală a precipitaţiilor atmosferice 800 mm;
- vânturile sunt canalizate de-a lungul văilor, predominant fiind de pe Valea Prahovei,
având direcţia N - NV - S - SE;
- adâncimea maximă de îngheţ conf. STAS 6054/59 este 0,90 m;
- sarcina dată de vânt g.v.) 50 kg/mp.;
- sarcina dată de zăpezi (g.z.) 75 kg/mp.
- intensitatea seismică VIII (opt) - zona C.

4.1. Zone critice pe teritoriul oraşului Comarnic
Zone cu riscuri naturale
Riscurile naturale care se manifestă cu preponderenţă asupra teritoriului oraşului sunt
alunecările de teren. Conform anexelor 6 şi 7 din Legea 575/2001 privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - zone de risc natural, oraşul
Comarnic se încadrează în zona cu potenţial ridicat de producere a alunecărilor de teren. Tipul de
alunecări care au afectat localitatea sunt atât primare cât şi reactivate.
Fenomenul de inundaţie se produce în perioadele de topire ale zăpezilor sau în cele cu
ploi abundente, când, o parte din parcelele din teritoriul administrativ al oraşului sunt inundate.
Acest fenomen nu are însă amploarea celui de alunecare a terenului.
În conformitate cu prevederile legii 575/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - zone de risc natural Art.3 alin (1)delimitarea geografică a zonelor de risc se bazează pe studii şi cercetări specifice elaborate de
instituţii specializate, materializate prin hărţi de risc natural avizate de organele de specialitate ale
administraţiei publice locale şi centrale, competente potrivit legii; Art.3 alia (2)- declararea unui
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areal ca zonă de risc natural se face prin hotărâre a consiliului judeţean în baza hărţilor de risc
natural avizate potrivit alin. (1).
Conform PUG - Oraş Comarnic elaborat în 1999- voi 2- Regulament local de urbanism
exista 3 zone expuse la riscuri naturale:
-

1. în zona Podu Vârtos

-

2. în zona centrală - în dreptul staţiei CF

-

3. în zona centrală - în spatele şcolii

Zone expuse la riscuri naturale

Probleme de mediu
Pe teritoriul oraşului nu au existat exploatări petroliere şi rid de prelucrare care să polueze
subteranul cu produse petroliere sau gazifere. În subteranul imediat şi mediu nu exista zăcăminte
de săruri solubile care sub acţiunea precipitaţiilor să dea deformaţii nedorite la suprafaţa
terenului.
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Râul Prahova, regularizat pe o porţiune de cca 1km în dreptul zonei centrale nu inundă zonele
limitrofe construite.
Versanţii dealurilor sunt străbătuţi de o serie de viroage şi vâlcele care în cele mai multe
cazuri sunt alimentate de apele meteorice sau de izvoare cu debit redus. În perioadele cu
precipitaţii abundente sau de topire a zăpezii, unele vâlcele adună ape cu caracter torenţial care
produc eroziuni ale solului şi inundaţii acolo unde acestea sunt puţin adânci.
Din datele de teren anterioare şi din observaţiile efectuate în prezent se poate menţiona:
-

Pe terasa inferioară stratificaţia terenului este constituită din sol vegetal cu grosimea

variind între 0,30 - 0,60 m, sub care se găseşte stratul de pietriş cu bolovăniş. În unele puncte
între cele 2 straturi sus-amintite se găseşte un strat de argilă prăfoasă plastic vârtoasă până la
adâncimea de 1,50m.
-

Pe terasa superioară stratificaţia este astfel:
o În zona Posada, pe peticele din terasa de pe malul stâng al Prahovei există la
suprafaţă un strat de sol vegetal subţire (0,2-0,4m) sub care se află un strat de
deluviu format din grohotişuri cu liant argilos procentul variind între 5-76 %
o În zona Ghioşeşti - 2 subzone - cea de nord cu suprafaţa formată dintr-un strat de
sol vegetal subţire (0,2-0,4m ) sub care se află un strat de deluviu formal din
grohotişuri cu liant argilos procentul variind între 7-37 %, şi cea de sud unde
apare un strat de argila puternic contractilă
o În zona Poiana se disting de asemenea doua zone - cea de nord cu sol complex prăfos-nisipos-argilos şi cea de sud unde apare un strat de argilă puternic
contractilă.

Reţeaua hidrografică este reprezentată de cursul mediu al râului Prahova şi de afluenţii
săi care în zona Oraşului Comarnic sunt: Văile Conciului, Floreiului, Cemichii, Bătrâioarei,
Comarnicului şi Şarului, cu o direcţie de scurgere aproximativ perpendiculară pe cursul
Prahovei.
Apele subterane din teritoriul cercetat sunt prezente de regulă la adâncimi ce variază între
4-6m şi rar 10-12m astfel încât nu pot pune probleme construcţiilor. Pot fi afectate construcţiile
amplasate pe terenuri cu relief local negativ, unde diferenţa dintre nivelul terenului şi nivelul
hidrostatic poate fi de 2m sau chiar mai puţin.
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Principalele surse de poluare
Activităţile industriale, deşi considerate poluanţi «istorici» ai Comarnicului nu mai
reprezintă actualmente surse de poluare importante - cu excepţia întreprinderii de produse
refractare şi a fabricii de mobilă. Dimpotrivă, traficul de pe DN 1 şi CF creează tot mai mult
disconfort localnicilor prin depăşirea nivelului de zgomot şi poluare cu noxe.
O importantă sursă de poluare a apelor Prahovei şi a solului îi reprezintă apele uzate şi
deşeurile rezultate din activităţile domestice, nefuncţionarea staţiei de epurare şi inexistenţa unei
canalizări în oraş, apele uzate menajere fiind deversate direct în râu.
De asemenea, absenta spaţiului pentru depozitarea deşeurilor reprezintă atât pentru
prezent cât mai ales pentru viitor o importantă sursă de poluare şi o problemă gravă de agresiune
asupra mediului.
Staţia de epurare necesită la rândul ei o retehnologizare completă pentru ca apele
deversate în Prahova sa ajungă la o calitate corespunzătoare normelor actuale.

4.1.1. Zone critice sub aspectul poluării atmosferei
Poluarea aerului din oraşul Comarnic este cauzată, în primul rând, de traficul urban,
localitatea putând fi încadrată în

zonele urbane cu poluare medie. Sunt

emise atât gaze

anorganice (oxizi de azot, dioxid de sulf, oxid de carbon) cât şi compuşi organici volatili
(benzen) sau pulberi PM10, PM2.5 cu conţinut de metale. În ceea ce priveşte calitatea aerului,
oraşul Comarnic se confruntă cu o poluare deosebită a zonei centrale şi a zonei străbătute de
DN1, care înregistrează un trafic foarte intens, valorile debitului orar admisibil pentru un drum
cu două benzi fiind cu mult depăşit de câteva ori (au fost zile când s-au înregistrat peste 20000
autovehicule). Astfel prin degajarea gazelor de eşapament, aerul suferă importante modificări
calitative.
Şantierele de construcţii au şi ele un impact negativ asupra calităţii aerului, volumul
ridicat de construcţii realizate determinând creşterea concentraţiei de noxe în aer.

4.1.2. Zone critice sub aspectul poluării apelor de suprafaţă şi subterane
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Oraşul Comarnic se află într-un program de dezvoltare a sistemelor centralizate de
alimentare cu apă, în cadrul căruia se elaborează şi o parte de monitorizare a calităţii apei
potabile.
Din aprilie 2005, serviciul de producţie şi distribuţie al apei potabile în oraşul Comarnic
a fost preluat de S.C. HIDRO PRAHOVA – filiala Comarnic. Această societate a efectuat o serie
de reparaţii curente ale reţelei de distribuţie a apei potabile, având în vedere numeroasele avarii
provocate de vechimea reţelei.
Oraşul Comarnic s-a confruntat din anul 2005 cu numeroase probleme legate de sursele
de apă şi reţelele de distribuţie. Astfel:
-

existenţa unor sisteme de aprovizionare cu apă (captări, înmagazinare, reţele)
efectuate de grupuri de cetăţeni - amplasarea, construcţia şi exploatarea acestora
neavând la bază norme tehnice şi cu atât mai puţin norme sanitare;

-

amplasarea pe terenuri supuse influenţei apelor de şiroire şi aducţiuni supuse
îngheţului;

-

distribuţie în sistem discontinuu;

-

personal insuficient pentru realizarea reparaţiilor la nivelul sistemul de aprovizionare
cu apă potabilă;

-

folosirea în continuare de către cetăţeni, a fântânilor pentru apa destinată uzului
gospodăresc;

-

lipsa fondurilor necesare reabilitării sistemului de distribuţie;

-

existenţa unui singur laborator de analize fizico-chimice la Valea lui Conci;

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" şi SC Hidro Prahova SA au semnat in data de 20.05.2011, la Ploieşti, Contractul de
finantare a proiectului “Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in judetul
Prahova”.
Valoarea totală a proiectului este de 162.731.194 euro fără TVA, din care finanţarea
nerambursabilă din Fondul de Coeziune este de 116.534.693 euro. Ca urmare a implementarii
proiectului aproximativ 156.000 locuitori vor beneficia de un sistem de apă şi canalizare la
standarde europene.
Proiectul presupune investiţii în extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă potabilă,
precum şi în sistemul de colectare a apelor uzate, respectiv a şapte staţii de epurare noi, a 350 de
kilometri de reţele de canalizare, a şase staţii de repompare a apelor uzate, de dezinfecţie a apei
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potabile şi, nu în ultimul rând, conducte de transport şi distribuţie a apei potabile şi va fi
implementat de către Operatorul Regional S.C. Hidro Prahova S.A. în aglomerările principale
Azuga, Buşteni, Sinaia, Comarnic, Breaza, Câmpina, Băneşti, Băicoi, Plopeni, Vălenii de Munte,
Mizil şi Urlaţi.
Din 58 km de reţea de canalizare, la Comarnic s-au realizat doar aproape 20 km i n iulie
2013. Este nevoie de mobilizare, astfel încât aceste lucrări să se poată executa la termen, altfel
oraşul Comarnic risca să dea un pas înapoi, în condiţiile în care nu are reţea de canalizare şi nici
staţie de epurare. De asemenea, Primăria Comarnic a reuşit să obţină finanţare şi pentru
asfaltarea drumurilor, după realizarea acestor lucrări.

4.1.3. Zone critice sub aspectul deteriorării solurilor
Poluarea solului din oraşul Comarnic are drept cauze existenţa de pulberi şi gaze nocive
în aer, depozitarea inadecvată de deşeuri şi reziduuri menajere şi industriale pe terenuri
neamenajate corespunzător şi deversarea apelor reziduale. De asemenea, poate apărea poluarea
cu plumb specifică pentru zonele cu trafic auto intens.
Solurile degradate în oraşul Comarnic au rezultat ca urmare atât a unor factori umani şi
industriali cât şi a unor factori naturali.
Principalele categorii de impacturi umane asupra solului sunt:
-

depozitarea deşeurilor menajere, la întâmplare, constituind focare de poluare atât pentru
mediu cât şi pentru populaţie;

-

deversarea apelor uzate direct pe sol, lipsa foselor septice betonate determină un impact
negativ asupra solului;

-

lucrări de exploatare necontrolată a pădurilor şi arboretului care au dus la dezgolirea
solului şi degradarea acestuia.
Un alt factor care produce poluarea solului este depozitarea sau abandonarea deşeurilor

din construcţii în locurile unde au fost amplasate şantiere de construcţii, staţii de betoane, etc.
(din cauza neglijenţei în funcţionare a acestor şantiere). De asemenea, depozitarea necontrolată a
deşeurilor lemnoase rezultate în urma activităţii atelierelor de debitare şi prelucrare a lemnului,
reprezintă un fenomen des întâlnit.
La nivelul oraşului Comarnic în decursul timpului şi până în prezent singura sursă de
degradare majoră a terenurilor a constituit-o alunecările de teren. Astfel au fost inventariate un
număr de 36 zone de alunecări de teren care au dus la degradarea solului şi au afectat
infrastructura oraşului şi gospodăriile cetăţenilor din zonele respective.
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Datorită formei de relief predominante (deal) şi a structurii petrografice a solului (roci
impermeabile, marne, şisturi, acoperite cu un strat relativ subţire 0,5 – 1 m de stat fertil) pe care
s-a dezvoltat oraşul Comarnic aceste zone se regăsesc în toate cartierele oraşului după cum
urmează:
-

Cartierul Podul Lung – 2 zone (aprox. 8,5 ha);

-

Cartierul Poiana – 6 zone (aprox. 2,2 ha);

-

Cartier Vatra Sat – 7 zone (aprox. 7,3 ha);

-

Cartier Podul Vârtos –2 zone (aprox. 1,3 ha);

-

Cartier Podul lui Neag – 4 zone (aprox. 3,7 ha);

-

Cartier Ghioşeşti –10 zone (aprox. 9,8ha);

-

Povârniş limitrof D.N. 1 – 5 zone (aprox. 4,4 ha).

TOTAL –36 zone /37,2 ha.

4.2. Acţiuni întreprinse pentru reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate
şi pentru ameliorarea stării de calitate a solurilor

SUPRAFAŢA TOTALĂ DUPĂ MODUL DE FOLOSINŢĂ
Suprafaţa
agricolă

Comarnic

3842

din care:

arabil

păşuni

fâneţe

Vii şi
pepiniere

79

1640

1735

-

livezi
şi
pepiniere
388

Amploarea pe care acest fenomen a luat-o în ultimii an a obligat primăria oraşului să
întreprindă o serie de acţiuni pentru înlăturarea efectelor alunecărilor de teren şi consolidarea
terenurilor după cum urmează:


monitorizarea permanentă a tuturor punctelor şi zonelor inventariate la Comisia Locală
pentru Situaţii de Urgenţă.



alocarea de resurse financiare de la bugetul local pentru consolidarea terenurilor şi a
locuinţelor afectate, refacerea drumurilor deteriorate.



solicitarea şi obţinerea de resurse materiale şi financiare de la bugetul de stat pentru
calamităţi pentru ajutorarea cetăţenilor a căror locuinţe au fost grav afectate.
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solicitarea şi obţinerea de fonduri pentru înlăturarea efectelor alunecărilor de teren şi
consolidarea drumurilor grav afectate în punctele în care valoarea investiţiei a fost foarte
mare.



întocmirea documentaţiilor necesare execuţiilor lucrărilor de consolidare pentru 8 zone
grav afectate.
Întrucât întreaga suprafaţă de teren reprezintă teren, curţi, construcţii şi teren fâneaţă,

proprietate privată, Comisia Locală pentru Situaţii de Urgenţă a recomandat cetăţenilor afectaţi
măsuri de impermeabilizare a rupturilor apărute în teren pentru împiedicarea apelor meteorice să
pătrundă în sol şi să creeze pelicula între stratul fertil şi stratul impermeabil, îndepărtarea
eficientă de fundaţii a apelor meteorice colectate de pe acoperişurile locuinţelor şi din curţi şi
dirijarea acestora spre şanţuri sau spre văile care brăzdează povârnişurile oraşului, evitarea
defrişărilor arborilor şi pomilor fructiferi în zonele afectate sau cu risc potenţial, plantarea de
arbori iubitori de umezeală şi cu o creştere rapidă, executarea de ziduri de sprijin a terenului şi
construirea de drenaje transversale în zonele afectate pentru scăderea conţinutului de apă în sol.

4.3. Presiuni ale unor factori asupra stării de calitate a solurilor
Aspecte deosebit de importante în ceea ce priveşte impactul activităţilor din agricultură
asupra stării factorilor de mediu se referă la utilizarea îngrăşămintelor chimice şi naturale şi a
pesticidelor.
Utilizarea excesivă a îngrăşămintelor chimice şi a celor naturale conduce la creşterea
semnificativă a nivelului de nutrienţi şi metale grele în mediul înconjurător. Dintre nutrienţi,
azotul şi fosforul creează cele mai mari probleme. Compuşii azotului contribuie la acidifierea
solului, aerului şi apei, precum şi la efectul de seră şi la deprecierea stratului de ozon. De
asemenea pătrunderea unor compuşi ai azotului în apele subterane şi de suprafaţă poate, în
anumite concentraţii să contribuie de asemenea la eutrofizarea apelor de suprafaţă.

4.4. Deşeuri
Dezvoltarea economica nu poate fi separata de consecintele activitatii umane asupra
mediului. Efectele consumului si utilizarii resurselor, asupra mediului sunt în crestere.
Fara a impune un control adecvat si constient asupra actiunilor sale, omul lasa cale libera
dezlantuirii unor dezechilibre economice, cu efecte negative atât asupra calitatii vietii sale cât si
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asupra evolutiei biosferei. Devine tot mai evident faptul ca, în conditiile unui mediu puternic
degradat si poluat, un standard de viata material sa fie el si foarte ridicat îsi pierde orice sens,
nemaitinând seama de influenta negativa a acestui mediu asupra evolutiei în perspectiva
afenomenelor naturale si biologice, asupra cresterii economice însesi.

Din aceste considerente, s-a format treptat convingerea ca, in conditiile civilizatiei
contemporane, activitatea economica presupune nu doar preocuparea de a spori volumul si
calitatea bunurilor materiale si aserviciilor prin asigurarea în mod curent a unei eficiente
economice ridicate, ci si o grija crescânda de a proteja mediul înconjurator, aceasta constituind
conditia materiala de baza acresterii economice.

Strategia moderna a managementului deseurilor a pus bazele unei ierarhizari a actiunilor si
anume:
-

Prevenirea aparitiei deseurilor

-

Tratarea deseurilor la sursa de generare

-

Promovarea conceptului de reciclare, refolosire, producere de compost

-

Optimizarea metodelor de eliminare finala (depozitare în rampe de deseuri, incinerare,
co-incinerare) pentru tipurile de deseuri pentru care nu exista tehnologii de valorificare.

-

Recuperarea deseurilor prin colectare selectivs, sortare si reintroducerea în circuitul
productiv (reciclare).

Principiile Managementului Integrat al Deseurilor constituie baza politicii si legislatiei
europene în domeniul gestiunii deseurilor. Directivele europene, asa cum sunt reflectate în
legislatia din România, se concentreaza pe asigurarea disponibilitatii unei retele integrate de
mijloace de tratare si depozitare a deseurilor, promovând reducerea volumului de deseuri,
refolosirea, reciclarea si recuperarea lor, precum si reducerea treptata a volumului deseurilor
biodegradabile depozitate.

Civilizatia umana se bazeaza pe productie si consum, respectiv generare de deseuri,
rezultate fie din procesele de productie, fie la încheierea ciclului de viata al fiecarui produs, când
acesta devine impropriu scopului caruia i-a fost destinat.
Cantitatea de deseuri va continua sa creasca odata cu cresterea nivelului de viata.
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Lipsa educatiei si implicarea într-o mica masura a celor responsabili cu privire la o
gestionare corecta a deseurilor, face ca deseurile care ar putea fi reutilizate, reciclate sau
valorificate energetic si material prin co-procesare în fabricile de ciment, sa fie aruncate la
întâmplare sau eliminate prin depozitare la depozitele de deseuri. Comunicarea eficienta cu toti
factorii de interes în vederea cresterii nivelului de educatie si constientizare asupra problemei
nationale de gestionare a deseurilor, modalitatile de realizare a acesteia si mai ales care sunt
beneficiile aduse societatii prin aplicarea acestor modalitatitrebuie mediatizate prin campanii de
comunicare eficiente.
Reducerea cantitatilor de deseuri municipale depozitate reprezinta o mare provocare
pentru România, având în vedere ca obligatiile asumate sunt destul de îndraznete.
Un sistem modern de management al deseurilor elimina sau reduce considerabil
posibilitatea aparitiei acestora pâna la un nivel acceptabil din punct de vedere al mediului si
social. Depozitarea în spatii neadecvate a deseurilor, pe lânga aspectul inestetic, exista un impact
economic reprezentat de o slaba dezvoltare în domeniul turismului.
Depozitarea necorespunzatoare a deseurilor poate cauza înfundarea sistemelor de drenare
si aparitia inundatiilor.
Pe baza mediilor naţionale, cele mai probabile valori ale cantităţilor generate pe zi de
către populaţie,9 kg/locuitor.zi
În judetul Prahova nu functioneazănici o staţie de sortare automatizată. Se realizează
însăo sortare manuală a deşeurilor de tip PET şi materiale plastice, hartie şi carton, metalaluminiu, la nivelul depozitul ecologic de deşeuri menajere de la Valenii de Munte de către
operatorul acestuia S.C Termolectrica Ploiesti S.A., începând din aprilie 2007. Deşeurile
selectate manual sunt preluate de societatea SC Polimeri Est Impex SRL, care este un reciclator
autorizat pentru PET-uri si pentru materiale plastice.

4.5. Arii protejate
Aria protejată face parte din reţeaua NATURA 2000 şi este sit de importanţă comunitară
aprobat prin OM1964/2007 având codul ROSCI0013 Bucegi şi afectează 18% din teritoriul
administrativ al oraşului Comarnic. Activităţile socio-economice actuale şi cele viitoare din zona
Ariei protejate codul ROSCI0013 Bucegi vor avea nevoie de aviz NATURA 2000 – eliberat de
Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile / Agenţia Naţională a Ariilor Naturale Protejate – şi
vor fi solicitate prin APM Prahova.
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Harta ariei protejate Bucegi din care face parte Comarnic
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CAPITOLUL 5
DISPARITĂŢI TERITORIALE

5.1.Structura aşezărilor
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Localitatea Comarnic este alcătuită din cartierele:
 Podul Lung
 Poiana
 Vatra Sat
 Ghioşeşti
 Podul Vârtos
 Posada.
Populaţia stabilă, pe sexe
-la 1 ianuarie 2014Total
Masculin
12595
6185

Localitatea
Comarnic

Feminin
6410

Sursa: INS, date provizorii

Figura nr. 10 Populatia stabila pe sexe in orasul Comarnic la 1 ianuarie 2014

Populaţia cu domiciliu în localitate şi mişcarea naturală a populaţiei
Născuţii-vii
Decedaţi
Localitatea
Populaţia stabilă la
Spor natural
01.01.2014
2012
2012
12595
68
170
-102
Comarnic
Sursa: INS, date provizorii

Sporul natural în intervalul 2002-2011 in judetul Prahova
Judet
Prahova
total
Urban
Rural

2002
-2960

2003
-2694

2004
-1934

2005
-1957

2006
-2174

2007
-2042

2008
-2226

2009
-2242

2010
-2792

2011
-3280

2012
-3623

-1254
-1706

-1165
-1529

-654
-1280

-751
-1206

-653
-1521

-707
-1335

-548
-1678

-777
-1465

-886
-1906

-1188
-2092

-1461
-2162

Sursa: INS
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Sporul natural negativ semnalează o descreştere a numărului de locuitori, acest fapt indică
necesitatea revizuirii politicilor demografice şi/ sau a măsurilor de protecţie socială (sau a
modului de aplicare a măsurilor socio economice existente).
COMARNIC - Evoluţia evenimentelor demografice
Evenimente naturale
1992
1996

2012

Naşteri

131

126

68

Decese

159

150

170

SOLD NATURAL

-28

-24

-102

Sursa: INS

Datele de mai sus permit următoarele constatări:
-

intrările naturale în populaţie (naşterile) au fost din ce în ce mai puţine începând cu 1992,

până în 2012, în timp ce intrările mecanice (stabilire de domiciliu) au crescut uşor în acelaşi
interval.
-

ieşirile din populaţie pe cale naturală (decesele) au inregistrat o crestere in perioada 1992-

2012 iar iesirile mecanice (plecări cu domiciliul) au înregistrat o uşoară descreştere în intervalul
1992-1996 pentru ca apoi, între 1996-2009 să revina la aceeasi valoare ca in 1992.

Stabiliri de domiciliu
Plecări cu domiciliul
SOLD

Evenimente migratoare
1992
1996
63
78
109
86
-46

-8

Sursa: INS ; 2009-date provizorii
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2009
90
109
-19
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Stabilirile cu domiciliul în Orasul Comarnic sunt în mod semnificativ mai mici comparativ cu
numărul plecărilor cu domiciliul din localitate.
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II. SINTEZA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE
A ORAŞULUI COMARNIC
2014-2020
Puncte tari/puncte slabe ale localităţii
ANALIZA SWOT












1. CADRUL GENERAL
Puncte tari
Puncte slabe
Poziţionarea avantajoasă a oraşului pe  Existenţa unor resurse naturale
Valea Prahovei
limitate;
Traversarea oraşului de rute importante de  Existenţa reţelelor de utilităţi doar în
transport rutier: DN1
anumite zone ale oraşului;
Existenţa unor suprafeţe întinse de pădure  Lipsa unor amenajări de petrecerea a
pe teritoriul oraşului
timpului liber;
Flora şi faună diversificată
Demararea unor proiecte de dezvoltare a
infrastructurii rutiere;
Implicarea autorităţilor în rezolvarea
problemelor de echipare edilitară
Oportunităţi
Ameninţări
Continuarea şi finalizarea proiectelor aflate  Dezvoltarea imobiliară haotică poate
în curs de implementare pentru dezvoltarea
avea un impact puternic asupra unei
infrastructurii rutiere şi tehnico-edilitare;
dezvoltări urbane armonioase;
Iniţierea unor proiecte de dezvoltare
 Încetinirea/neimplementarea
urbană;
proiectelor de dezvoltare a oraşului
Posibilitatea finanţării proiectelor de
 Inundaţii
infrastructură urbană din fonduri
 Alunecări de teren.
nerambursabile europene
Realizarea autostrăzii Bucureşti-Braşov.

2. DEMOGRAFIE ŞI FORŢA DE MUNCĂ
Puncte tari
Puncte slabe
 Populatia este în scădere;
 Resurse umane cu calificare variată;
 Rata de dependentă demografică este în
 Diversitate etnică.
crestere (creste povara economică pe care
o poartă persoanele productive);
 Emigrarea spre oraşe mai mari ;
 Lipsa unor instituţii guvernamentale şi
neguvernamentale care se ocupă cu
pregătirea şi reconversia profesională;
 Creşterea ratei şomajului pe fondul
dezvoltării crizei economice naţionale;
 Lipsa proiectelor sociale
 Insuficienta
corelare
a
ofertei
profesionale cu piata muncii;
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Oportunităţi
 Valorificarea potenţialului uman, păstrarea
tradiţiilor culturale şi edilitare
 Promovarea manifestărilor culturale găzduite
la nivelul orasului;
 Proiectele de dezvoltare a infrastructurii
pentru creşterea accesibilităţii zonei;








 Orientare
şi
consiliere
profesională/vocaţională
ineficientă;
Ameninţări
 Migrarea tinerilor spre alte zone din
ţară şi străinătate;
 Tendinta de îmbătrânire a populatiei;
 Criza economică şi financiară de la
nivel naţional ce are impact asupra
dezvoltării economice şi a pieţei
locurilor de muncă;

3. INFRASTRUCTURA ŞI ECHIPAREA TERITORIULUI
Puncte tari
Puncte slabe
Traversarea oraşului de către:
 Lipsa unui sistem de alimentare cu apă
 DN 1
si canalizare la nivelul întregului oraş;
 DJ 101S
 Existenţa gospodăriilor care dispun de
Trendul ascendent înregistrat în ultimii ani
canalizare
prin
fose
septice
a lungimii străzilor orăşeneşti modernizate;
necorespunzătoare;
Implicarea autorităţilor în rezolvarea
 Lipsa unei staţii de epurare;
problemelor de echipare edilitară;
 Reţea stradală ce trebuie reabilitată.
Extinderea reţelei de apa canalizare in oras
Oportunităţi
Ameninţări
Posibilitatea finanţării proiectelor de
 Adâncirea actualei crize economice
infrastructură urbană din fonduri
poate genera reducerea surselor proprii
nerambursabile europene
de venituri şi implicit reducerea
Realizarea autostrăzii Bucureşti-Braşov
sumelor
alocate
investiţiilor
în
infrastructură;

4. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ
Puncte tari
Puncte slabe
 Realizarea unui centru de afaceri pentru
 Economia zonei în scădere sub aspectul
sustinerea IMM-urilor;
indicatorilor economici;
 Potential turistic extrem de valoros, dar
 Sector IMM nedezvoltat;
insuficient valorificat economic în prezent;
 Resurse financiare la nivel local
 Utilizarea finantărilor nerambursabile
insuficiente pentru susținerea investitiilor;
prezente în România prin intermediul
 Lipsa facilitati investitori;
diferitelor programe;
 Capacitate scăzuta de atragere a
 Existenta meşteşugurilor tradiţionale.
investitiilor străine directe, retea de
sprijinire a afacerilor slab dezvoltată,
capacitate slabă de consultanţă;
 Modificări ale legislaţiei privitoare la
activitatea
agenţilor
economici
neavantajoase
pentru
impulsionarea
activităţii economice;
 Număr mic de IMM-uri cu activitate de
producţie;
 Promovare turistică insuficientă;
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Oportunităţi
Dezvoltarea turismului, prin crearea unei
reţele informaţionale turistice;
Dezvoltarea agroturismului;
Promovare investitii în sistem
concesiune/parteneriat public-privat;
UE alocă fonduri în perioada 2014-2020
pentru dezvoltarea mediului de afaceri;
Resurse locale (pădure, terenuri) ce pot fi
valorificate

 Numărul activităţilor meşteşugăreşti şi
artizanale în scădere;
 Locuri de muncă insuficiente;
 Iniţiative antreprenoriale slab dezvoltate
 Slaba valorificare a resurselor naturale şi a
materiilor prime.
Ameninţări
 Insuficienta susţinere a sectorului IMM
(lipsa facilităţilor);
 Nivelul scăzut al veniturilor majorităţii
populaţiei.
 Lipsa atractivitătii orasului din cauza unei
infrastructuri
de
bază
insuficient
dezvoltată;
 Parteneriat încă ineficient între autoritătile
publice locale şi investitori (de exemplu cu
privire la identificarea de resurse umane,
consiliere privind aspecte legislative,
dezvoltarea infrastructurii de transport);
 Legislatie fiscală instabilă;
 Fiscalitate excesivă privind forţa de
muncă;

6. MEDIU
Puncte tari
Puncte slabe
 Existenţa unei suprafeţe destul de
 Nivelul destul de ridicat de poluare a
ridicate de pădure;
aerului din cauza traficului rutier;
 Cresterea interesului faţă de domeniul
 Existenţa zonelor neacoperite de reţeaua
mediului.
de canalizare locală, în cadrul cărora
fosele septice poluează pânza freatică prin
scurgeri;
 Depozitarea necontrolată a deşeurilor în
pădurile din localitate;
 Inexistenţa unei gropi ecologice. ecologice
şi a unui sistem generalizat de colectare
separată a deşeurilor;
 Grad scăzut de educare a cetățenilor în
probleme de mediu;
Oportunităţi
Ameninţări
 Existenţa fondurilor europene
 Schimbările climatice care favorizează
direcţionate către proiecte în domeniul
creşterea frecvenţei ploilor torenţiale care
salubrităţii, canalizării, apelor uzate şi
generează inundaţiile şi alunecările de
protecţiei mediului, în general;
teren;
 Existenţa unor finanţări guvernamentale  Construirea autostrăzii Bucureşti-Braşov
pentru proiecte de mediu (lucrări de
poate avea ca rezultat poluarea atmosferei
regularizare a scurgerilor pe versanţi,
prin emisiile de gaze, dar şi poluarea
îndiguiri, apărări şi consolidări de maluri
fonică, prin zgomotul produs de
şi albii, lucrări de dirijare a apei,
autovehicule şi autocamioane;
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corectări de torenţi, asanări, combaterea  Degradarea cadrului natural (flora şi
eroziunii solului, decolmatări, captare
fauna) în cazul dezvoltării urbanistice
izvoare, împăduriri, intervenţii în situaţii
necontrolate;
de risc, etc.);
 Existenţa unor programe de finanţare în
domeniul energiei regenerabile;
 Existenţa programelor de finanţare
susţinute de Fondul pentru Mediu,
precum: programul Rabla, programul de
îmbunătăţire a calităţii mediului prin
împădurirea terenurilor agricole
degradate, programul naţional de
îmbunătăţire a calităţii mediului prin
realizarea de spaţii verzi în localităţi, etc.;

7. TURISM
Puncte tari
Puncte slabe
 Orasul Comarnic este amplasat într-o
 Infrastructura de cazare este una
zonă geografică deosebită, beneficiind de
deficitară – (nu există tabere scolare,
peisaje unice; inclusiv de zone protejate, şi
centre de agrement, restaurante cu specific
de resurse naturale semnificative;
local, locuri de camping, etc.).
 Patrimoniul construit este unul relativ
 Infrastructura
de
transport,
bogat şi cuprinde biserici, monumente, case
telecomunicaţiile şi dotarea tehnică
memoriale, la acesta adăugându-se
necorespunzătoare;
elementele de patrimoniu imaterial (traditii,  Lipsa unei infrastructuri turistice de
obiceiuri folclorice, port popular, etc.).
informare, centre de marketing şi
consultanţă în turism, materiale de
promovare turistică, servicii de ghizi;
 Număr redus de turisti străini care
vizitează zona;
Oportunităţi
Ameninţări
 Existenţa unui potential turistic favorabil  Calamitati naturale (inundatii, alunecări
dezvoltării unui turism ecologic şi
de teren, secete);
agroturism;
 Cresterea ratei somajului;
 Dezvoltarea infrastructurii de acces, a
 Migratia masivă a tineretului din cauza
infrastructurii de cazare si de servicii
lipsei locurilor de muncă;
conexe, în acord cu specificul arhitectural
si cu respect fată de mediu;
 Valorificarea surselor de finantare
pentru dezvoltarea resurselor umane din
domeniu, la nivel liceal, universitar si la
nivelul formării profesionale
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III. OBIECTIVE STRATEGICE.MASURI. PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE
2014-2020
În urma consultărilor publice cu actorii locali interesaţi, strategia de dezvoltare
urmăreste următoarele obiective pe termen mediu si lung:
Obiectiv general: dezvoltare economică şi socială durabilă a oraşului Comarnic, care să
ducă pe termen lung la creşterea calităţii vieţii locuitorilor oraşului şi transformarea lui într-un
centru comercial cu impact regional.

Obiective strategice:
1. Modernizarea şi extinderea infrastructurii
2. Dezvoltarea economică şi creşterea competitivităţii oraşului
3. Dezvoltarea orasului Comarnic din punct de vedere turistic
4. Dezvoltarea serviciilor publice
5. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor sociale
6. Protecţia şi îmbunătăţirea mediului
7. Dezvoltarea capacităţii administrative
Obiectiv strategic nr.1. Modernizarea şi extinderea infrastructurii
Modernizarea şi extinderea infrastructurii trebuie să fie o prioritate în cadrul oricărei
strategii de dezvoltare locală din România, cu atât mai mult cu cât ea este o constantă în
elaborarea strategiilor de la nivel regional şi naţional.
Modernizarea şi extinderea infrastructurii urbane (drumuri, utilităţi), cât şi dezvoltarea
infrastructurii de agrement este o necesitate şi poate bloca dezvoltarea economică, spaţială şi
socială.
Necesitatea intervenţiilor în dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii locale este actuală şi
chiar stringentă. Vechimea şi gradul de uzură al sistemului de alimentare cu apă, cu efecte asupra
calităţii apei potabile, precum şi reţeaua de canalizare subdimensionată şi lipsa acesteia în
anumite cartiere influenţează negativ calitatea vieţii locuitorilor oraşului.
Masuri si plan de actiuni:
M1.1 Asigurarea accesului locuitorilor la reţelele de apă şi canalizare
P1.1.1: Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată
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M1.2 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii rutiere şi de acces
P1.2.1 Modernizare drumuri în oraşul Comarnic, judeţul Prahova
P1.2.2 Amenajare parcări

M1.3 Dezvoltarea infrastructurii de agrement
P1.3.1 Amenajare parc in orasul Comarnic
P1.3.2 Dezvoltarea zonelor de agrement
P1.3.3 Construcţie teatru orăşenesc
Obiectiv strategic. nr. 2. Dezvoltarea economică şi creşterea competitivităţii oraşului
O data cu trecerea treptată la economia de piață, orașul Comarnic a înregistrat, mai ales în
anii 90, un declin economic, concretizat în dispariția unor întreprinderi sau reducerea activității
acestora, respectiv în creșterea șomajului și migrarea forței de muncă către marile centre urbane
din România, dar și în străinătate. Pe de altă parte, numărul de întreprinderi nou-înființate și
volumul investițiilor străine se menține la un nivel scăzut și nivelul de salarizare se mențin la
cote scăzute.
Una dintre condiţiile de bază pentru dezvoltarea mediului de afaceri local o reprezintă
existenţa infrastructurii necesare dezvoltării afacerilor.
Facilitarea accesului investitorilor la utilităţi, finalizarea lucrarilor la centrul de afaceri,
promovarea oportunităţilor de investiţii la nivelul oraşului sunt măsuri care pot cataliza
investitorii privaţi în Comarnic şi pot consolida statutul actual al oraşului.
Contactul permanent al administraţiei publice cu mediul privat, crearea unor centre de
informaţii, introducerea mijloacelor electronice în comunicare, transparentizarea administraţiei
locale sunt factori care pot spori încrederea investitorilor şi pot genera noi locuri de muncă.
Masuri si plan de actiuni:
M2.1. Crearea unui mediu de afaceri atractiv, competitiv şi inovativ
P2.1.1. Investiţii productive pentru creşterea competitivităţii IMM
P2.1.2. Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului local
P2.1.3. Înfiinţarea de clustere, grupuri de producători şi integrarea firmelor în lanţurile de
furnizare
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M2.2. Crearea infrastructurii pentru dezvoltarea afacerilor
P2.2.1 Finalizarea lucrarilor la centrul de afaceri din orasul Comarnic
P2.2.2 Modernizarea şi dezvoltarea căilor de acces spre zonele cu potenţial economic
P2.2.3 Dezvoltare terenuri cu destinaţia de spaţii de birouri şi comerciale
M2.3. Atragerea investiţiilor
P2.3.1 Promovarea oraşului prin participarea la diverse evenimente
P2.3.2 Elaborarea unei strategii pentru atragerea investiţiilor
P2.3.3 Realizarea unui plan de utilizare a terenurilor
P2.3.4 Facilitarea accesului companiilor la plata taxelor şi impozitelor locale prin informatizarea
serviciilor oferite
M2.4. Investiţii în oameni şi în competenţe
P2.4.1. Promovarea adaptabilităţii şi flexibilităţii forţei de muncă prin programe de formare
profesională continua
P2.4.2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă prin adaptarea ofertei educaţionale la nevoile
mediului economic

Obiectiv strategic nr. 3. Dezvoltarea orasului Comarnic din punct de vedere turistic
Situarea orasului Comarnic pe Valea Prahovei îi conferă o serie de avantaje şi reale
premise pentru dezvoltarea, pe mai departe, a unui turism competitiv la nivel european.
Aflat pe traseul unui drum important DN1, ce leagă 2 provincii istorice – Muntenia şi Ardealul –
oraşul Comarnic este deosebit de recomandat pentru turismul de afaceri.
Pentru dezvoltarea acestui tip de turism este necesar realizarea structurilor de primire
turistică aferente, adecvate organizării reuniunilor, congreselor, întâlnirilor de afaceri etc. De
asemenea, oraşul Comarnic poate prelua vizitatorii atât din staţiunile vecine cât şi din oraşele
aflate pe DN1 – Ploieşti, Câmpina, Braşov – fiind o alternativămai ieftină, mai comodă şi mai
Plăcută pentru turismul de tranzit.
Un alt tip de turism adecvat caracteristicilor orasului Comarnic este turismul de odihnă şi
recreere. Orasul Comarnic poate deveni destinaţia obişnuită atât pentru concediile de lungă
durată– de vară sau de iarnă– câtşi pentru micile sejururi de we, constituindu-se într-o oază de
odihnăşi relaxare, aflatăla o distanţă nu foartemare de oraşele importante din zonă.
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Viaţa culturală extrem de bogată şi variată a oraşului, precum şi existenţa unor obiective
culturale, istorice şi ecumenice, impun dezvoltarea unu iturism cu valenţe culturale.

Masuri si plan de actiuni:
M3.1 Elaborarea unui brand turistic unitar şi integrat, incluzând toate tipurile de turism,
competitiv la nivel european
P3.1.1 Realizarea unui cadru instituţional de coordonare şi promovare a turismului
P3.1.2 Diversificarea infrastructurii turistice şi a serviciilor turistice
M3.2 Îmbunătăţirea standardelor de calitate a ofertelor turistice
P3.2.1 Diversificarea şi ridicarea nivelului calitativ al ofertei turistice existente
M3.3– Îmbunătăţirea infrastructurii aferente obiectivelor turistice
P3.3.1 Imbunătăţirea infrastructurii aferente obiectivelor turistice din oras şi din apropierea lui
P3.3.2 reducerea poluării şi menţinerea aspectului curat şi îngrijit
M3.4– Îmbunătăţirea infrastructurii de acces aferente obiectivelor turistice
P3.4.1 Imbunătăţirea infrastructurii de drumuri aferente obiectivelor turistice astfel încât să fie
asigurat un acces facil către aceste

Obiectiv strategic nr. 4. Dezvoltarea serviciilor publice
Obiectivele dezvoltării serviciilor publice sunt rezolvarea nevoilor de bază ale comunităţii
şi asigurarea unui echilibru între nevoi şi resurse.
Evoluţia planificată a acestor servicii în cadrul comunităţii este foarte importantă întrucât
ele au o influenţă semnificativă asupra creşterii calităţii vieţii membrilor colectivităţii.
Masuri si plan de actiuni:
M4.1: Întărirea capacitaţii instituţionale a administraţiei publice locale
P4.1.1. Implementarea de proiecte care să sporească eficientă administraţiei publice locale şi a
comunicării acesteia cu cetăţenii.
M4.2 Îmbunătăţirea managementului deşeurilor
P4.2.1 Dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor
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P4.2.2 Promovarea reciclării deşeurilor solide reutilizabile
P4.2.3 Dotarea operatorului de salubritate
M4.3 Creşterea siguranţei populaţiei
P4.3.1 Achiziţionarea şi instalarea sistemului de supraveghere video pentru creşterea siguranţei
şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune Comarnic
P4.3.2 Campanie de informare cu privire la siguranţa cetăţeanului
P4.3.2 Dotarea serviciului public de poliţie cu echipamente şi infrastructură specifică

Obiectiv strategic nr. 5. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor sociale
Au fost identificate o serie de dificultăţi în ceea ce priveşte educaţia, sănătatea, serviciile
sociale, motiv pentru care includerea dezvoltării serviciilor sociale ca domeniu prioritar în cadrul
strategiei de dezvoltare este absolut necesară.
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale presupune crearea premiselor necesare pentru
asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al
coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate, educaţie,
sociale şi pentru şiguranţă publică în situaţii de urgenţă.
Evoluţia planificată a acestor servicii în cadrul comunităţii este foarte importantă întrucât
ele au o influenţă semnificativă asupra creşterii calităţii vieţii membrilor colectivităţii,
dezvoltarea serviciilor de sănătate, asistenţă socială, educaţie, cultură, fiind o prioritate pentru
oraşul Comarnic.
Sunt încă necesare investitii în reabilitarea, modernizarea si dotarea unitătilor scolare la
standarde europene, precum si în diversificarea ofertei de servicii sociale.
Dotarea materială a unităţilor de învăţământ; starea tehnică a localurile unde se
desfăşoară activitatea de învăţământ; activitate culturală restrânsă; lipsa infrastructurii pentru
desfăşurarea de activităţi de culturale; serviciile comunitare pentru persoanele vârstnice/cu
handicap, pentru victime ale violenţei domestice etc. sunt insuficient dezvoltate. Mai mult,
accentuarea problemelor economice şi scăderea nivelului de trai, populaţia în curs de îmbătrânire
reclamă creşterea capacităţii de furnizare a serviciilor sociale şi socio-medicale.
Masuri si plan de actiuni:
M5.1. Dezvoltarea serviciilor sociale
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P5.1.1 Creşterea calităţii şi numărului serviciilor sociale oferite de Direcţia de Asistenţă Socială
a Oraşului Comarnic
P5.1.2 Evaluarea cererii locale de servicii sociale şi socio-medicale
P5.1.3 Specializarea resurselor umane implicate în furnizarea serviciilor sociale
P5.1.4 Dezvoltarea serviciilor de consiliere pentru familii
P5.1.5 Organizarea de campanii în şcoli pentru combaterea discriminării în rândul copiilor
P5.1.6 Identificarea de oportunităţi pentru integrarea pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi
P5.1.7 Construcţia, extinderea, modernizarea şi dotarea unităţilor de asistenţă socială (centre de
zi pentru adulţi şi copii, centre de tip rezidenţial pentru copii, vârstnici şi persoane cu dizabilităţi,
etc.)
P5.1.8 Construcţia de locuinţe sociale şi pentru tineri
M5.2. Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de educaţie
P5.2.1 Extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităţilor de învăţământ
P5.2.2 Implementarea sistemului de tip e-Educație
P5.2.3 Promovarea importanţei şcolarizării în rândul populaţiei care prezintă risc de abandon
şcolar
P5.2.4 Dezvoltarea activităţilor de tip after-school
M5.3. Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de sănătate
P5.3.1 Evaluarea stării de sănătate a populaţiei şi crearea unui plan de management al serviciilor
medicale şi socio-medicale
P5.3.2 Program local de promovare a sănătăţii
P5.3.3 Parteneriat public-privat pentru construcţia de unităţi spitaliceşti

Obiectiv strategic nr. 6. Protecţia şi îmbunătăţirea mediului
Dezvoltarea durabilă urmăreşte dezvoltarea economică şi socială în concordanţă cu
menţinerea unui echilibru raţional între elementele evoluţiei societăţii umane şi integritatea
mediului natural.
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Practic, protecţia mediului condiţionează dezvoltarea durabilă a oraşului Comarnic,
servind la menţinerea calităţii vieţii întregii populaţii. Protecţia mediului este importantă pentru
dezvoltarea economică şi socială, protecţia cadrului natural fiind luată în considerare în toate
acţiunile desfăşurate de mediul de afaceri. Astfel, acţiunile de protecţie a mediului sunt definite
în strânsă legătură cu politica de dezvoltare economică, aceasta din urmă trebuind să se realizeze
fără a periclita accesul generaţiilor viitoare la resursele existente.
Lipsa unei staţii de epurare poate afecta pe termen lung condiţiile de locuire în oraş.
Crearea unor surse alternative de energie şi îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor
publice corelat cu modernizarea arhitecturală şi peisagistică a spaţiilor verzi poate face din oraşul
Comarnic un loc în care să îţi doreşti să locuieşti.
Masuri si plan de actiuni:
Măsura 6.1. Implementarea managementului integrat al deseurilor
P6.1.1 Extinderea sistemelor de management al deşeurilor (inclusiv colectarea selectivă si
valorificarea deseurilor)

Măsura 6.2. Creşterea eficienţei energetice a clădirilor
P6.2.1. Reabilitarea termică a clădirilor de interes public
P6.2.2. Reabilitarea termică a clădirilor de locuit
P6.2.3 Montarea de panouri solare pe clădirile instituţiilor publice
Măsura 6.3. Stimularea producerii şi utilizării energiilor regenerabile
P6.3.1 Valorificarea resurselor energetice regenerabile, a biomasei, a resurselor solare, eoliene, a
biocombustibilului
P6.3.2 Creşterea eficienţei energetice a instalaţiilor industriale (co-generare)
Măsura 6.4. Îmbunătăţirea aspectului oraşului şi a spaţiilor verzi
P6.4.1 Amenajarea, extinderea şi modernizarea zonelor verzi
P6.4.2 Amenajarea, extinderea zonelor de agrement
P6.4.3 Iniţierea unor campanii de educare a copiilor şi tinerilor în privinţa protejării mediului
P6.4.4 Încurajarea voluntariatului în acţiunile de curăţare a mediului înconjurător
P6.4.5 Inventarierea spaţiilor abandonate şi ecologizarea acestora
P6.4.6 Construirea de spaţii de joacă pentru copii
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Obiectiv strategic nr. 7. Dezvoltarea capacităţii administrative.
Administratia locală se confruntă cu o serie de provocări specifice: nivelul redus de
remunerare al personalului, nevoia permanentă de formare profesională a acestuia, îmbunătătirea
accesului cetătenilor la serviciile publice, inclusiv prin implementarea sistemelor de tip Eadministratie, întărirea cooperării cu comunitătile din zona de influentă, dar si valorificarea
oportunitătilor de cooperare teritorială europeană, cu precădere transfrontalieră.
Capacitatea administrativă şi instituţională eficace reprezintă cheia bunei guvernări,
precondiţia elaborării cu succes a politicilor publice şi a implementării strategiei de dezvoltare
locale.
Abordarea unor domenii cum ar fi planificarea strategică, formularea de politici publice,
managementul strategic, monitorizarea, evaluarea, răspunde nevoilor de a îmbunătăţi sistemul de
luare a deciziilor şi, în acest context, contribuie la eficienţa şi eficacitatea administraţiei publice.
Pentru asigurarea unei dezvoltări viitoare a localităţii administraţia publică locală are nevoie de
resurse umane instruite. Lipsa personalului instruit, lipsa informaţiilor, lipsa planificării sunt doar
câteva cauze care pot sta la baza potenţialului limitat al administraţiei publice de a accesa diverse
surse de finanţare existente. Strategia propune acordarea unei atenţii mai ridicate scrierii şi
implementării de proiecte, pentru creşterea ratei de absorbţie a fondurilor europene.
Introducerea unor instrumente moderne de comunicare între administraţia publică locală
şi cetăţeni va conduce atât la o transparentizare a activităţii administraţiei publice locale cât şi la
o eficientizare a furnizării anumitor servicii publice. Nu în ultimul rând, serviciile de tip eguvernare facilitează accesul populaţiei la serviciile publice.
Pentru o mai bună relaţionare cu nevoile cetăţenilor administraţia trebuie să-şi intensifice
eforturile de comunicare şi consultare periodică a acestora.

M7.1. Dezvoltarea resurselor umane
P7.1.1 Pregătirea personalului din administraţia publică în domenii strategice, respectiv:
managementul proiectelor, achiziţii publice, management financiar
P7.1.2 Organizarea de schimburi de experienţă cu autorităţi locale din România sau Uniunea
Europeană
P7.1.4 Atragerea studenţilor pentru efectuarea de stagii de practică

M7.2. Dezvoltarea serviciilor de e-guvernare/e-administraţie
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P7.2.1 Creşterea performanţelor administraţiei publice locale şi a interacţiunii acesteia cu
cetăţeanul prin implementarea unor soluţii de e-guvernare la nivelul Oraşului Comarnic
P7.2.2 Implementarea sistemelor de managementul calităţii la nivelul primăriei Comarnic
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Portofoliu de proiecte ale Administraţiei Publice din oraşul Comarnic
FIŞĂ PROIECT
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT
Regiunea
Sud Muntenia
Titlul proiectului
Reabilitare Grup Şcolar Simion Stolnicul Comarnic
Domeniul acoperit de proiect
Învăţământ
Regiunea Sud Muntenia, jud. Prahova, Comarnic
Localizarea proiectului
Anul depunerii cererii de
Termen de finalizare
finanţare (când estimaţi că
iunie 2016
finalizaţi proiectul)
3 ani
Durata proiectului
Grupul Şcolar Simion Stolnicul Comarnic
Beneficiarul proiectului
Entitatea responsabilă cu
Primăria Comarnic
implementarea proiectului
Primăria Comarnic
Str. Republicii, nr. 104
Comarnic, jud. Prahova
Coordonatele de contact ale
Cod poştal: 105700
beneficiarului proiectului
Telefon: 0244-390931, 390930
Fax: 0244-390931
URL: www.primariacomarnic.ro
II. DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectivele proiectului
Obiectiv general
- Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale şi a dotării grupului şcolar la standarde europene
pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi participării populaţiei
şcolare la procesul educaţional.
Obiectiv specific
- Reabilitarea / modernizarea / dotarea infrastructurii educaţionale şcolare
- Creşterea nivelului educaţional şi adaptarea procesului informaţional la cerinţele pieţei
Zonele ţintă şi /sau grupurile ţintă
Grupul ţintă identificat prin proiect: populaţia de vârstă şcolară a oraşului Comarnic
Principalele activităţi din proiect
- Pregătirea logistică a proiectului
- Proiectare şi asistenţă tehnică
- Realizarea lucrărilor
- Raportarea finală, realizarea auditului final şi publicitatea proiectului
Justificarea proiectului: nevoi identificate în Regiune/ localitate
- Infrastructură educaţională precară
- Mobilier şcolar deteriorat
- Necesitatea dotării cu echipamente educaţionale moderne
- Nevoia creşterii economice şi ocuparea forţei de muncă
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- Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a procesului educaţional (consolidarea cu pereţi din
beton armat, pe toata înălţimea clădirii; izolarea termica a pereţilor şi a planşeului; înlocuirea
tâmplăriei exterioare din lemn cu tâmplărie din aluminiu cu geam termoizolant; refacerea
pardoselilor, a finisajelor interioare şi exterioare; înlocuirea terasei cu şarpantă, precum şi a
instalaţiilor sanitare şi electrice).
III. STADIUL PROIECTULUI
Stadiul pregătirii proiectului

Realizare SF, PTH, DEE

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR

Costul estimat al proiectului şi sursa de finanţare
-
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FIŞĂ PROIECT
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT
Regiunea
Sud Muntenia
Titlul proiectului
Punte pietonală peste Valea Comarnicului
Domeniul acoperit de proiect
Întreţinere drumuri şi poduri
Regiunea Sud Muntenia, jud. Prahova, Comarnic
Localizarea proiectului
Anul depunerii cererii de
Termen de finalizare
finanţare (când estimaţi că
2016
finalizaţi proiectul)
12 luni
Durata proiectului
Primăria
Comarnic
Beneficiarul proiectului
Entitatea responsabilă cu
Primăria Comarnic
implementarea proiectului
Primăria Comarnic
Str. Republicii, nr. 104
Comarnic, jud. Prahova
Coordonatele de contact ale
Cod poştal: 105700
beneficiarului proiectului
Telefon: 0244-390931, 390930
Fax: 0244-390931
URL: www.primariacomarnic.ro
II. DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectivele proiectului
Obiectiv general
- Îmbunătăţirea infrastructurii locale.
Obiectiv specific
- Dezvoltarea locală prin îmbunătăţirea condiţiilor de acces către şi dinspre zonele rezidenţiale
- Asigurarea condiţiilor de securitate rutieră pentru pietoni
- Scurtarea timpului de tranzit către zonele rezidenţiale
Zonele ţintă şi /sau grupurile ţintă
Grupul ţintă identificat prin proiect: locuitorii oraşului Comarnic
Principalele activităţi din proiect
- Pregătirea logistică a proiectului
- Proiectare şi asistenţă tehnică
- Realizarea lucrărilor
- Raportarea finală, realizarea auditului final şi publicitatea proiectului
Justificarea proiectului: nevoi identificate în Regiune/ localitate
- Crearea şi modernizarea infrastructurii
- Creştere constantă a volumului fluxurilor de mărfuri şi de călători
- Traficul foarte mare mai ales în week-end-uri pe DN 1 implică riscuri crescute pentru pietonii
aflaţi în trafic
- Creşterea standardelor privind calitatea reţelelor de transport, în condiţiile introducerii unor
reglementări mai stricte privind protecţia mediului
- Necesitatea reabilitării şi modernizării infrastructurii de transport
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- Creşterea accesului către zonele rezidenţiale
III. STADIUL PROIECTULUI
Stadiul pregătirii proiectului

în pregătire

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR
Costul estimat al proiectului şi sursa de finanţare
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FIŞĂ PROIECT
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT
Regiunea
Sud Muntenia
Titlul proiectului
Punte pietonală, zona „Clinci”
Domeniul acoperit de proiect
Întreţinere drumuri şi poduri
Regiunea Sud Muntenia, jud. Prahova, Comarnic
Localizarea proiectului
Anul depunerii cererii de
Termen de finalizare
finanţare (când estimaţi că
2010
finalizaţi proiectul)
12 luni
Durata proiectului
Primăria Comarnic – Consiliul local
Beneficiarul proiectului
Entitatea responsabilă cu
Primăria Comarnic – Consiliul local
implementarea proiectului
Primăria Comarnic
Str. Republicii, nr. 104
Comarnic, jud. Prahova
Coordonatele de contact ale
Telefon: 0244-390931, 390930
beneficiarului proiectului
Fax: 0244-390931
URL: www.primariacomarnic.ro
II. DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectivele proiectului
Obiectiv general
- Îmbunătăţirea infrastructurii locale.
Obiectiv specific
- Dezvoltarea locală prin îmbunătăţirea condiţiilor de acces către şi dinspre zonele rezidenţiale
- Asigurarea condiţiilor de securitate rutieră pentru pietoni
- Scurtarea timpului de tranzit către zonele rezidenţiale
Zonele ţintă şi /sau grupurile ţintă
Grupul ţintă identificat prin proiect: locuitorii oraşului Comarnic
Principalele activităţi din proiect
- Pregătirea logistică a proiectului
- Proiectare şi asistenţă tehnică
- Realizarea lucrărilor
- Raportarea finală, realizarea auditului final şi publicitatea proiectului
Justificarea proiectului: nevoi identificate în Regiune/ localitate
- Crearea şi modernizarea infrastructurii
- Creştere constantă a volumului fluxurilor de mărfuri şi de călători
- Traficul foarte mare mai ales în week-end-uri pe DN 1 implică riscuri crescute pentru pietoni
- Creşterea standardelor privind calitatea reţelelor de transport, în condiţiile introducerii unor
reglementări mai stricte privind protecţia mediului
III. STADIUL PROIECTULUI
în pregătire
Stadiul pregătirii proiectului
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR
1.200.000 lei, fara T.V.A.
Costul estimat al proiectului şi sursa de finanţare
Sursă: Bugetul local + atragere
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fonduri nerambursabile
FIŞĂ PROIECT
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT
Regiunea
Sud Muntenia
Redenumire stradală (dezvoltarea unui nomenclator stradal)
Titlul proiectului
+ cadastru
Domeniul acoperit de proiect
Cadastru
Regiunea
Sud
Muntenia,
jud. Prahova, Comarnic
Localizarea proiectului
Anul depunerii cererii de
Termen de finalizare
finanţare (când estimaţi că
decembrie 2016
finalizaţi proiectul)
12 luni
Durata proiectului
Primăria Comarnic
Beneficiarul proiectului
Entitatea responsabilă cu
Primăria Comarnic
implementarea proiectului
Primăria Comarnic
Str. Republicii, nr. 104
Comarnic, jud. Prahova
Coordonatele de contact ale
Telefon: 0244-390931, 390930
beneficiarului proiectului
Fax: 0244-390931
URL: www.primariacomarnic.ro
II. DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectivele proiectului
Obiectiv general
- Îmbunătăţirea cadastrului local.
Obiectiv specific
- identificarea, înregistrarea, reprezentarea pe hărţi şi planuri cadastrale a tuturor terenurilor,
precum şi a celorlalte bunuri imobile de pe întreg teritoriul oraşului, indiferent de destinaţia
lor de proprietate.
- Actualizarea Planului Urbanistic General
Zonele ţintă şi /sau grupurile ţintă
Grupul ţintă identificat prin proiect: locuitorii oraşului Comarnic
Principalele activităţi din proiect
- Pregătirea logistică a proiectului
- Proiectare şi asistenţă tehnică
- Realizarea lucrărilor
- Raportarea finală, realizarea auditului final şi publicitatea proiectului
Justificarea proiectului: nevoi identificate în Regiune/ localitate
- Dezvoltarea continuă a oraşului, construcţiile noi necesită o reorganizare din punct de vedere
cadastral
- Necesitatea actualizării Planului Urbanistic General
III. STADIUL PROIECTULUI
în derulare
Stadiul pregătirii proiectului
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR
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Costul estimat al proiectului şi sursa de finanţare
-

50.000 lei
Sursă:
Venituri proprii

FIŞĂ PROIECT
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT
Regiunea
Sud Muntenia
Execuţia de platforme betonate pentru depozitarea
Titlul proiectului
deşeurilor
Domeniul acoperit de proiect
Gestionarea deşeurilor
Regiunea Sud Muntenia, jud. Prahova, Comarnic
Localizarea proiectului
Anul depunerii cererii de
Termen de finalizare
finanţare (când estimaţi că
iulie 2020
finalizaţi proiectul)
6 luni
Durata proiectului
Primăria Comarnic – Consiliul local
Beneficiarul proiectului
Entitatea responsabilă cu
Primăria Comarnic – Consiliul local
implementarea proiectului
Primăria Comarnic
Str. Republicii, nr. 104
Comarnic, jud. Prahova
Coordonatele de contact ale
Cod poştal: 105700
beneficiarului proiectului
Telefon: 0244-390931, 390930
Fax: 0244-390931
URL: www.primariacomarnic.ro
II. DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectivele proiectului
Obiectiv general
- Dezvoltarea şi implementarea politicilor şi programelor pentru coeziune economică şi socială
prin proiecte de investiţii în domeniul mediului, în conformitate cu prevederile Planului
Naţional de Dezvoltare, care să sprijine creşterea economică la nivel naţional şi regional, în
vederea creşterii potenţialului ţării şi al fiecăreia dintre cele opt regiuni de dezvoltare, precum
şi în vederea diminuării disparităţilor economice şi sociale între acestea.
Obiectiv specific
Crearea unui model viabil de colectare a deşeurilor menajere şi reciclabile la nivelul oraşului
Comarnic în vederea reducerii gradului de poluare, a dezvoltării mediului de afaceri, a
turismului local şi de protejare a patrimoniului natural, prin:
 Înfiinţarea unui sistem de colectare, şi depozitare a deşeurilor;
 Amenajarea unor puncte de precolectare noi în oraşul Comarnic
 Reducerea cantităţii de deşeuri cu efect negativ asupra mediului şi sănătăţii
populaţiei.
-

Creşterea gradului de conştientizare şi educare ecologică a populaţiei cu privire la necesitatea
luării de măsuri pentru protejarea mediului:
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Conştientizarea factorilor implicaţi în proiect (cetăţenii, autorităţi publice
locale şi judeţene, instituţii publice şi mediu de afaceri) cu privire la
necesitatea gestionării eficiente a deşeurilor la nivelul standardelor impuse de
legislaţia europeană în domeniu;
 Dezvoltarea abilităţilor personalului operaţional de a exploata în mod eficient
investiţia prin pregătirea şi instruirea acestuia în domeniile specifice în care
îşi desfăşoară activitatea.
Zonele ţintă şi /sau grupurile ţintă
Grupul ţintă identificat prin proiect: locuitorii oraşului Comarnic
Principalele activităţi din proiect
- Pregătirea logistică a proiectului
- Proiectare şi asistenţă tehnică
- Realizarea lucrărilor
- Raportarea finală, realizarea auditului final şi publicitatea proiectului
Justificarea proiectului: nevoi identificate în Regiune/ localitate
- Crearea şi modernizarea infrastructurii
- Nevoia de a transforma oraşul Comarnic într-o zonă curată
- Conştientizarea cetăţenilor asupra nevoii de a păstra curăţenia în spaţiile publice
- Creştere constantă a volumului fluxurilor de mărfuri şi de călători
- Creşterea standardelor privind calitatea cerută pentru colectarea deşeurilor, în condiţiile
introducerii unor reglementări mai stricte privind protecţia mediului
- Necesitatea reabilitării şi modernizării infrastructurii
- Nevoia creşterii economice şi ocuparea forţei de muncă
- Necesitatea dezvoltării mediului de afaceri şi a turismului local
- Îmbunătăţirea schimburilor comerciale şi implicit a investiţiilor productive
III. STADIUL PROIECTULUI
Stadiul pregătirii proiectului

în pregatire

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR
Costul estimat al proiectului şi sursa de finanţare
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B. Termen mediu
FIŞĂ PROIECT
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT
Regiunea
Sud Muntenia
Titlul proiectului
Execuţie captare apă Valea lui Bogdan
Domeniul acoperit de proiect
Alimentare cu apă
Regiunea Sud Muntenia, jud. Prahova, Comarnic
Localizarea proiectului
Anul depunerii cererii de
Termen de finalizare
finanţare (când estimaţi că
2016
finalizaţi proiectul)
3 ani
Durata proiectului
Beneficiarul proiectului
S.C. HIDRO PRAHOVA S. A
Entitatea responsabilă cu
S.C. HIDRO PRAHOVA S. A
implementarea proiectului
S.C. HIDRO PRAHOVA S. A.

Coordonatele de contact ale
beneficiarului proiectului

Str. Stefan Greceanu nr. 1, Etajele 1-3(Cladirea
Romtelecom)
Ploiesti; Judet Prahova
Cod postal: 100166
Tel: 0244 / 529.474
Fax: 0244 / 529.340
http://www.hidroprahova.ro

II. DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectivele proiectului
Obiectiv general
- Îmbunătăţirea stării tehnice a infrastructurii locale şi a calităţii serviciilor de alimentare cu apă
Obiectiv specific
- Dezvoltarea locală prin îmbunătăţirea infrastructurii de apă prin realizarea unui proiect de
captare apă
Zonele ţintă şi /sau grupurile ţintă
Grupul ţintă identificat prin proiect: locuitorii oraşului Comarnic
Principalele activităţi din proiect
- Pregătirea logistică a proiectului
- Proiectare şi asistenţă tehnică
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- Realizarea lucrărilor
- Raportarea finală, realizarea auditului final şi publicitatea proiectului
Justificarea proiectului: nevoi identificate în Regiune/ localitate
- Crearea şi modernizarea infrastructurii
- Creşterea standardelor privind calitatea reţelelor de alimentare cu apă, în condiţiile
introducerii unor reglementări mai stricte privind protecţia mediului
- Necesitatea reabilitării şi modernizării infrastructurii
- Nevoia creşterii economice şi ocuparea forţei de muncă
- Îmbunătăţirea schimburilor comerciale şi implicit a investiţiilor productive.
III. STADIUL PROIECTULUI
Stadiul pregătirii proiectului

In pregatire

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR
Costul estimat al proiectului şi sursa de finanţare
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FIŞĂ PROIECT
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT
Regiunea
Sud Muntenia
Titlul proiectului
Execuţie captare apă Valea Beliei
Domeniul acoperit de proiect
Alimentare cu apă
Regiunea Sud Muntenia, jud. Prahova, Comarnic
Localizarea proiectului
Anul depunerii cererii de
Termen de finalizare
finanţare (când estimaţi că
2016
finalizaţi proiectul)
2 ani
Durata proiectului
Beneficiarul proiectului
S.C. HIDRO PRAHOVA S. A.
Entitatea responsabilă cu
S.C. HIDRO PRAHOVA S. A.
implementarea proiectului
S.C. HIDRO PRAHOVA S. A.

Coordonatele de contact ale
beneficiarului proiectului

Str. Stefan Greceanu nr. 1, Etajele 1-3(Cladirea
Romtelecom)
Ploiesti; Judet Prahova
Cod postal: 100166
Tel: 0244 / 529.474
Fax: 0244 / 529.340
http://www.hidroprahova.ro

II. DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectivele proiectului
Obiectiv general
- Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază la nivel local
Obiectiv specific
- Dezvoltarea locală prin îmbunătăţirea infrastructurii de apă prin realizarea unui proiect de
captare apă
Zonele ţintă şi /sau grupurile ţintă
Grupul ţintă identificat prin proiect: locuitorii oraşului Comarnic
Principalele activităţi din proiect
- Pregătirea logistică a proiectului
- Proiectare şi asistenţă tehnică
- Realizarea lucrărilor
- Raportarea finală, realizarea auditului final şi publicitatea proiectului
Justificarea proiectului: nevoi identificate în Regiune/ localitate
- Crearea şi modernizarea infrastructurii
- Creşterea standardelor privind calitatea reţelelor de alimentare cu apă, în condiţiile
introducerii unor reglementări mai stricte privind protecţia mediului
- Necesitatea reabilitării şi modernizării infrastructurii
- Nevoia creşterii economice şi ocuparea forţei de muncă
- Îmbunătăţirea schimburilor comerciale şi implicit a investiţiilor productive.
III. STADIUL PROIECTULUI
în pregatire
Stadiul pregătirii proiectului
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR
1.000.000 lei, fara T.V.A.
Costul estimat al proiectului şi sursa de finanţare
Sursă: Venituri proprii
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FIŞĂ PROIECT
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT
Regiunea
Sud Muntenia
Titlul proiectului
Canalizare
Domeniul acoperit de proiect
Crearea infrastructură apă / apă uzată
Regiunea Sud Muntenia, jud. Prahova, Comarnic
Localizarea proiectului
Anul depunerii cererii de
Termen de finalizare
finanţare (când estimaţi că
2019
finalizaţi proiectul)
3 ani
Durata proiectului
Primăria Comarnic
Beneficiarul proiectului
Entitatea responsabilă cu
Primăria Comarnic
implementarea proiectului
Primăria Comarnic
Str. Republicii, nr. 104
Comarnic, jud. Prahova
Coordonatele de contact ale
Telefon: 0244-390931, 390930
beneficiarului proiectului
Fax: 0244-390931
URL: www.primariacomarnic.ro
II. DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectivele proiectului
Obiectiv general
- Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază la nivel local
Obiectiv specific
- Dezvoltarea locală prin îmbunătăţirea infrastructurii de apă uzată prin realizarea unui proiect
de introducere canalizare la nivelul întregului oraş
Zonele ţintă şi /sau grupurile ţintă
Grupul ţintă identificat prin proiect: locuitorii oraşului Comarnic
Principalele activităţi din proiect
- Pregătirea logistică a proiectului
- Proiectare şi asistenţă tehnică
- Realizarea lucrărilor
- Raportarea finală, realizarea auditului final şi publicitatea proiectului
Justificarea proiectului: nevoi identificate în Regiune/ localitate
- Crearea şi modernizarea infrastructurii
- Creşterea standardelor privind calitatea reţelelor de apă uzată, în condiţiile introducerii unor
reglementări mai stricte privind protecţia mediului
- Necesitatea reabilitării şi modernizării infrastructurii
- Nevoia creşterii economice şi ocuparea forţei de muncă
- Îmbunătăţirea schimburilor comerciale şi implicit a investiţiilor productive.
III. STADIUL PROIECTULUI
în derulare
Stadiul pregătirii proiectului
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR
67.200.000 lei, fara T.V.A.
Sursă: Atragere finanţare
Costul estimat al proiectului şi sursa de finanţare
nerambursabilă

81

Strategia de dezvoltare locala a orasului Comarnic, Judetul Prahova
pentru perioada 2014 – 2020

FIŞĂ PROIECT
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT
Regiunea
Sud Muntenia
Titlul proiectului
Sală de Sport Grup Şcolar Simion Stolnicul Comarnic
Domeniul acoperit de proiect
Învăţământ
Regiunea Sud Muntenia, jud. Prahova, Comarnic
Localizarea proiectului
Termen de finalizare
Anul depunerii cererii de finanţare
2015
(când estimaţi că finalizaţi proiectul)
3 ani
Durata proiectului
Grupul Şcolar Simion Stolnicul Comarnic
Beneficiarul proiectului
Entitatea responsabilă cu
Primăria Comarnic
implementarea proiectului
Primăria Comarnic
Str. Republicii, nr. 104
Comarnic, jud. Prahova
Coordonatele de contact ale
Telefon: 0244-390931, 390930
beneficiarului proiectului
Fax: 0244-390931
URL: www.primariacomarnic.ro
II. DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectivele proiectului
Obiectiv general
- Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale şi construirea unei săli de sport pentru elevii
grupului şcolar, la standarde europene, în vederea asigurării unui proces educaţional la
standarde europene şi participării populaţiei şcolare la procesul educaţional.
Obiectiv specific
- Reabilitarea / modernizarea / dotarea infrastructurii educaţionale şcolare
- Creşterea nivelului educaţional şi adaptarea procesului informaţional la cerinţele pieţei
Zonele ţintă şi /sau grupurile ţintă
Grupul ţintă identificat prin proiect: populaţia de vârstă şcolară a oraşului Comarnic
Principalele activităţi din proiect
- Pregătirea logistică a proiectului
- Proiectare şi asistenţă tehnică
- Realizarea lucrărilor
- Raportarea finală, realizarea auditului final şi publicitatea proiectului
Justificarea proiectului: nevoi identificate în Regiune/ localitate
- Infrastructură educaţională precară
- Necesitatea dotării cu echipamente educaţionale moderne
- Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a procesului educaţional
III. STADIUL PROIECTULUI
în pregătire
Stadiul pregătirii proiectului
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR
1.290.000 lei, fara T.V.A.
Sursă:
Costul estimat al proiectului şi sursa de finanţare
Atragere finanţare
nerambursabilă + Buget local
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FIŞĂ PROIECT
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT
Regiunea
Sud Muntenia
Titlul proiectului
Construirea de locuinţe ANL pentru tineri
Domeniul acoperit de proiect
Social
Regiunea Sud Muntenia, jud. Prahova, Comarnic
Localizarea proiectului
Anul depunerii cererii de
Termen de finalizare
finanţare (când estimaţi că
2020
finalizaţi proiectul)
2 ani
Durata proiectului
Primăria Comarnic
Beneficiarul proiectului
Entitatea responsabilă cu
Primăria Comarnic
implementarea proiectului
Primăria Comarnic
Str. Republicii, nr. 104
Comarnic, jud. Prahova
Coordonatele de contact ale
Cod poştal: 105700
beneficiarului proiectului
Telefon: 0244-390931, 390930
URL: www.primariacomarnic.ro
II. DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectivele proiectului
Obiectiv general
- Oferirea tinerilor din comunitate de locuinţe
Obiectiv specific
- Construirea unui cartier rezidenţial pentru tinerii din comunitate
- Atragerea tineretului în vederea dezvoltării economice a oraşului
Zonele ţintă şi /sau grupurile ţintă
Grupul ţintă identificat prin proiect: tinerii din Comarnic
Principalele activităţi din proiect
- Pregătirea logistică a proiectului
- Proiectare şi asistenţă tehnică
- Realizarea lucrărilor
- Raportarea finală, realizarea auditului final şi publicitatea proiectului
Justificarea proiectului: nevoi identificate în Regiune/ localitate
- Lipsa de locuinţe noi
- Migrarea tinerilor spre alte oraşe mai atractive
- Crearea şi modernizarea infrastructurii
- Necesitatea reabilitării şi modernizării infrastructurii
- Nevoia creşterii economice şi ocuparea forţei de muncă
III. STADIUL PROIECTULUI
în pregătire
Stadiul pregătirii proiectului
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR
1.000.000 lei, fara T.V.A.
Sursă:
Costul estimat al proiectului şi sursa de finanţare
Finanţare Ministerul Dezvoltării
Regionale şi a Locuinţei
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FIŞĂ PROIECT
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT
Regiunea
Sud Muntenia

Titlul proiectului

Domeniul acoperit de proiect
Localizarea proiectului
Anul depunerii cererii de
finanţare (când estimaţi că
finalizaţi proiectul)
Durata proiectului
Beneficiarul proiectului
Entitatea responsabilă cu
implementarea proiectului

Coordonatele de contact ale
beneficiarului proiectului

Proiect integrat cu 3 obiective:
a. Modernizarea unor tronsoane de drum din
orasul Comarnic;
b. Modernizarea unor portiuni din cartierele
Ghiosesti, Poiana, Vatra-Sat si Podu Lung din
orasul Comarnic;
c. Realizarea unui Centru de afaceri in orasul
Comarnic
Economic şi infrastructură
Regiunea Sud Muntenia, jud. Prahova, Comarnic
Termen de finalizare
2015
4 ani
Primăria Comarnic
Primăria Comarnic
Primăria Comarnic
Str. Republicii, nr. 104
Comarnic, jud. Prahova
Cod poştal: 105700
Telefon: 0244-390931, 390930
Fax: 0244-390931
URL: www.primariacomarnic.ro

II. DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectivele proiectului
Obiectiv general
- Stimularea şi sprijinirea agenţilor economici pentru o politică proprie, coerentă în domeniul
formării profesionale, într-un cadru de parteneriat;
- Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază la nivel local
Obiectiv specific
- Operaţionalizarea în termen de 5 ani a unui centru de afaceri cu scopul de a vitaliza derularea
activităţilor economice la nivelul oraşului Comarnic
- Dezvoltarea locală prin îmbunătăţirea infrastructurii rutiere la nivelul oraşului Comarnic
Zonele ţintă şi /sau grupurile ţintă
Grupul ţintă identificat prin proiect: locuitorii oraşului Comarnic, oamenii de afaceri interesaţi de
dezvoltarea Văii Prahovei
Principalele activităţi din proiect
- Pregătirea logistică a proiectului
- Proiectare şi asistenţă tehnică
- Realizarea lucrărilor
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- Raportarea finală, realizarea auditului final şi publicitatea proiectului
Justificarea proiectului: nevoi identificate în Regiune/ localitate
- Capacitatea redusă de a se menţine pe piaţă a firmelor din zona oraşului Comarnic
- Competitivitatea sub media naţională respectiv sub cea europeană
- Calitate redusă a serviciilor prestate de firme
- Nevoia creşterii economice şi ocuparea forţei de muncă
- Îmbunătăţirea schimburilor comerciale şi implicit a investiţiilor productive.
- Crearea şi modernizarea infrastructurii
- Creşterea standardelor privind calitatea reţelelor de transport, în condiţiile introducerii unor
reglementări mai stricte privind protecţia mediului
- Necesitatea reabilitării şi modernizării infrastructurii
III. STADIUL PROIECTULUI
Stadiul pregătirii proiectului

In derulare

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR
a.Modernizarea unor tronsoane
de drum din orasul ComarnicTotal proiect = 9.746.792,68 lei
b. Modernizarea unor portiuni
din cartierele Ghiosesti, Poiana,
Vatra-Sat si Podu Lung din
orasul Comarnic-Total proiect=
Costul estimat al proiectului şi sursa de finanţare
7.190.131,56 lei
c. Realizarea unui Centru de
afaceri in orasul Comarnic
Total proiect = 6.393.508,80 lei
Sursă: Finanţare nerambursabilă
din
cadrul
Programului
Operaţional Regional+buget local
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FIŞĂ PROIECT
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT
Regiunea
Titlul proiectului
Domeniul acoperit de proiect
Localizarea proiectului
Anul depunerii cererii de finanţare (când
estimaţi că finalizaţi proiectul)
Durata proiectului
Beneficiarul proiectului
Entitatea responsabilă cu implementarea
proiectului

Coordonatele de contact ale beneficiarului
proiectului

Sud Muntenia
Amenajare Centru SMURD, Clinica medicala si spatii de cazare in orasul
Comarnic, zona ,,Piata”
Medical, Social
Regiunea Sud Muntenia, jud. Prahova, Comarnic
Termen de finalizare
2017
36 luni
Primăria Comarnic
Primăria Comarnic
Primăria Comarnic
Str. Republicii, nr. 104
Comarnic, jud. Prahova
Cod poştal: 105700
Telefon: 0244-390931, 390930
URL: www.primariacomarnic.ro

II. DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectivele proiectului
Obiectiv general
- amenajare Centru SMURD si Clinica Medicala oras Comarnic;
- Obiectiv specific
- construirea unei cladiri noi care sa asigure spatii necesare desfasurarii Clinicii Medicale si
Centrului SMURD
- indeplinirea conditiilor igiena si siguranta in exploatare a cladirii pentru personalul ce
deserveste Clinica Medicala si Centru SMURD;
- asigurarea conditiilor de siguranta in exploatare a cladirii (incendiu, cutremur, fenomene
extreme ale naturii),
- realizarea locurilor de cazare pentru agentii economici din piata de fructe si legume;
Zonele ţintă şi /sau grupurile ţintă
Grupul ţintă identificat prin proiect: Populatia orasului Comarnic
Principalele activităţi din proiect
- Pregătirea logistică a proiectului
- Proiectare şi asistenţă tehnică
- Realizarea lucrărilor
- Raportarea finală, realizarea auditului final şi publicitatea proiectului
Justificarea proiectului: nevoi identificate în Regiune/ localitate
Momentan cladirea este utilizata ca spatiu de depozitare.
Prin implementarea proiectului se va crea un centru medical capabil să deservească pacienții din
localitatea Comarnc. Pacienții pot astfel beneficia de acces rapid la servicii medicale de calitate.
Proiectul generează astfel efecte pozitive asupra stării de sănătate a populației locale.
De altfel, SMURD a devenit o constanță a medicinei de urgență în aproape toate județele din țară,
serviciul fiind responsabil pentru salvarea a mii de vieți.
III. STADIUL PROIECTULUI
în pregătire
Stadiul pregătirii proiectului
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR
1.932.574 mii lei fara TVA,
Sursă:
Buget local

Costul estimat al proiectului şi sursa de finanţare
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FIŞĂ PROIECT
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT
Regiunea
Sud Muntenia

Amenajare zona agrement in orasul
Comarnic, punctul ,,Alcaz”

Titlul proiectului
Domeniul acoperit de proiect

Agrement
Regiunea Sud Muntenia, jud. Prahova, Comarnic

Localizarea proiectului

STR. POIANA, ZONA ALCAZ

Anul depunerii cererii de
finanţare (când estimaţi că
finalizaţi proiectul)
Durata proiectului
Beneficiarul proiectului
Entitatea responsabilă cu
implementarea proiectului

Coordonatele de contact ale
beneficiarului proiectului

Termen de finalizare
2018
24 luni
Primăria Comarnic
Primăria Comarnic
Primăria Comarnic
Str. Republicii, nr. 104
Comarnic, jud. Prahova
Cod poştal: 105700
Telefon: 0244-390931, 390930
Fax: 0244-390931
URL: www.primariacomarnic.ro

II. DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectivele proiectului
Obiectiv general

-îmbunătăţirea infrastructurii de agrement din localitate, în scopul creării de noi locuri de
muncă, îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei tinere, creşterii numărului turiştilor, a
duratei medii a sejurului şi valorificării patrimoniului natural specific zonei Comarnic.
Obiective specific
- Imbunătățirea și diversificarea serviciilor turistice de agrement din Orasul Comarnic prin crearea
unui complex destinat activităților de agrement;
- Crearea de noi locuri de muncă pentru deservirea complexului pentru activități de agrement creat
orasul Comarnic;
- Valorificarea resurselor naturale din orasul Comarnic, în scopul creșterii atractivității pentru
turismul practicat în zona Comarnic;

- diversificarea serviciilor turistice
Zonele ţintă şi /sau grupurile ţintă
Grupul ţintă identificat prin proiect: locuitorii oraşului Comarnic, turisti
Principalele activităţi din proiect
- Pregătirea logistică a proiectului
- Proiectare şi asistenţă tehnică
- Realizarea lucrărilor
- Raportarea finală, realizarea auditului final şi publicitatea proiectului
Justificarea proiectului: nevoi identificate în Regiune/ localitate

Se doreste construirea unei zone de agrement compusa din 2 piscine descoperite, una pentru
adulti si una pentru copii, bar, piscina si terasa acoperita care sa reprezinte un punct de
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atractie pentru locuitorii orasului Comarnic si turistii veniti in zona.
-imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor din zona;
-cresterea circulatiei turistice;
-implementarea unor activitati nepoluante;
-amenajarea unei locatii de agrement destinate recreerii si petrecerii timpului liber.
III. STADIUL PROIECTULUI
Stadiul pregătirii proiectului

In pregatire

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR
Costul estimat al proiectului şi sursa de finanţare
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FIŞĂ PROIECT
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT
Regiunea

Amenajare zona agrement in orasul
Comarnic, punctul ,,Ghiosesti”

Titlul proiectului
Domeniul acoperit de proiect
Localizarea proiectului
Anul depunerii cererii de
finanţare (când estimaţi că
finalizaţi proiectul)
Durata proiectului
Beneficiarul proiectului
Entitatea responsabilă cu
implementarea proiectului

Coordonatele de contact ale
beneficiarului proiectului

Sud Muntenia

Agrement
Regiunea Sud Muntenia, jud. Prahova, Comarnic
Termen de finalizare
2018
24 luni
Primăria Comarnic
Primăria Comarnic
Primăria Comarnic
Str. Republicii, nr. 104
Comarnic, jud. Prahova
Cod poştal: 105700
Telefon: 0244-390931, 390930
Fax: 0244-390931
URL: www.primariacomarnic.ro

II. DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectivele proiectului
Obiectiv general

-îmbunătăţirea infrastructurii de agrement din localitate, în scopul creării de noi locuri de
muncă, îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei tinere, creşterii numărului turiştilor, a
duratei medii a sejurului şi valorificării patrimoniului natural specific zonei Comarnic.
Obiective specific
- Imbunătățirea și diversificarea serviciilor turistice de agrement din Orasul Comarnic prin crearea
unui complex destinat activităților de agrement;
- Crearea de noi locuri de muncă pentru deservirea complexului pentru activități de agrement creat
orasul Comarnic;
- Valorificarea resurselor naturale din orasul Comarnic, în scopul creșterii atractivității pentru
turismul practicat în zona Comarnic;

- diversificarea serviciilor turistice
Zonele ţintă şi /sau grupurile ţintă
Grupul ţintă identificat prin proiect: locuitorii oraşului Comarnic, turisti
Principalele activităţi din proiect
- Pregătirea logistică a proiectului
- Proiectare şi asistenţă tehnică
- Realizarea lucrărilor
- Raportarea finală, realizarea auditului final şi publicitatea proiectului
Justificarea proiectului: nevoi identificate în Regiune/ localitate

-imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor din zona;
-cresterea circulatiei turistice;
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-implementarea unor activitati nepoluante;
-amenajarea unei locatii de agrement destinate recreerii si petrecerii timpului liber.
III. STADIUL PROIECTULUI
Stadiul pregătirii proiectului

In pregatire

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR
Costul estimat al proiectului şi sursa de finanţare
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Sursă:
Buget local
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pentru perioada 2014 – 2020
FIŞĂ PROIECT
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT
Regiunea
Sud Muntenia
Reabilitarea Monumentului Eroilor din orasul Comarnic,
Titlul proiectului
zona ,,Centru”
Domeniul acoperit de proiect
Cultura
Regiunea Sud Muntenia, jud. Prahova, Comarnic
Localizarea proiectului
Anul depunerii cererii de
Termen de finalizare
finanţare (când estimaţi că
2017
finalizaţi proiectul)
1 an
Durata proiectului
Primăria Comarnic
Beneficiarul proiectului
Entitatea responsabilă cu
Primăria Comarnic
implementarea proiectului
Primăria Comarnic
Str. Republicii, nr. 104
Comarnic, jud. Prahova
Coordonatele de contact ale
Cod poştal: 105700
beneficiarului proiectului
Telefon: 0244-390931, 390930
URL: www.primariacomarnic.ro
II. DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectivele proiectului
Obiectiv general
- realizarea unui complex-monument arhitectural prin reabilitarea monumentului dedicat eroilor si reabilitarea
zonei imediat-limitrofe care sa conduca la o improspatare arhitecturala a zonei cat si o mai buna punere in
valoare a monumentului.
Obiectiv specific
- cresterea atractivitatii turistice a localitatii prin reabilitarea monumentului arhitectural si a zonei adiacente;
-marirea suprafetei destinate functiunii de agrement si a spatiilor verzi
- atragerea unui numar mai mare de vizitatori anual din afara localitatii.
Zonele ţintă şi /sau grupurile ţintă
Grupul ţintă identificat prin proiect: populatia Orasului Comarnic
Principalele activităţi din proiect
- Pregătirea logistică a proiectului
- Proiectare şi asistenţă tehnică
- Realizarea lucrărilor
- Raportarea finală, realizarea auditului final şi publicitatea proiectului
Justificarea proiectului: nevoi identificate în Regiune/ localitate
Monumentul se afla in prezent intr-o stare de degradare, bucati din placarea cu marmura neagra fiind desprinse
de pe platforma betonata.
- Amplificarea potentialului turistic al zonei;
- punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural;
- creşterea atracţiei turistice a localităţii;
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor orasului Comarnic.

III. STADIUL PROIECTULUI
Stadiul pregătirii proiectului
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR

în pregătire
467.580 lei, fara TVA
Sursă:
Buget local

Costul estimat al proiectului şi sursa de finanţare
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Strategia de dezvoltare locala a orasului Comarnic, Judetul Prahova
pentru perioada 2014 – 2020
FIŞĂ PROIECT
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT
Regiunea
Titlul proiectului
Domeniul acoperit de proiect
Localizarea proiectului
Anul depunerii cererii de
finanţare (când estimaţi că
finalizaţi proiectul)
Durata proiectului
Beneficiarul proiectului
Entitatea responsabilă cu
implementarea proiectului

Sud Muntenia

Sistematizarea orasului Comarnic, zona Pasarela
Breaza-Popas Cernica
Infrastructura
Regiunea Sud Muntenia, jud. Prahova, Comarnic
Termen de finalizare
2019
2 ani
Primăria Comarnic
Primăria Comarnic

Primăria Comarnic
Str. Republicii, nr. 104
Comarnic, jud. Prahova
Coordonatele de contact ale
Cod poştal: 105700
beneficiarului proiectului
Telefon: 0244-390931, 390930
URL: www.primariacomarnic.ro
II. DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectivele proiectului

Grupul ţintă identificat prin proiect: populatia Orasului Comarnic
Principalele activităţi din proiect
- Pregătirea logistică a proiectului
- Proiectare şi asistenţă tehnică
- Realizarea lucrărilor
- Raportarea finală, realizarea auditului final şi publicitatea proiectului
Justificarea proiectului: nevoi identificate în Regiune/ localitate
III. STADIUL PROIECTULUI
Stadiul pregătirii proiectului
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR
Costul estimat al proiectului şi sursa de finanţare
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în pregătire
8.000.000 lei fara TVA
Sursă:
Buget local

Strategia de dezvoltare locala a orasului Comarnic, Judetul Prahova
pentru perioada 2014 – 2020
FIŞĂ PROIECT
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT
Regiunea
Titlul proiectului
Domeniul acoperit de proiect
Localizarea proiectului
Anul depunerii cererii de finanţare
(când estimaţi că finalizaţi proiectul)
Durata proiectului
Beneficiarul proiectului
Entitatea responsabilă cu
implementarea proiectului

Coordonatele de contact ale
beneficiarului proiectului

Sud Muntenia
Actualizare plan urbanistic general
Infrastructura
Regiunea Sud Muntenia, jud. Prahova, Comarnic
Termen de finalizare
2018
6 luni
Primăria Comarnic
Primăria Comarnic
Primăria Comarnic
Str. Republicii, nr. 104
Comarnic, jud. Prahova
Cod poştal: 105700
Telefon: 0244-390931, 390930
URL: www.primariacomarnic.ro

II. DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectivele proiectului
Obiectiv general
- utilizarea rationala, echilibrata si eficienta a terenurilor necesare functiunilor urbanistice, ca o componenta
principala a dezvoltarii durabile.
Obiectiv specific
- Dezvoltarea activitatilor turistice
- Amenajare/consolidare maluri, văi, cursuri de apă
- Realizare sistem de canalizare
- Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa
- Asfaltare drumuri si amenajare trasee drumuri noi
Zonele ţintă şi /sau grupurile ţintă
Grupul ţintă identificat prin proiect: populatia Orasului Comarnic
Principalele activităţi din proiect
- Pregătirea logistică a proiectului
- Proiectare şi asistenţă tehnică
- Realizarea lucrărilor
- Raportarea finală, realizarea auditului final şi publicitatea proiectului
Justificarea proiectului: nevoi identificate în Regiune/ localitate
- optimizarea relatiilor localitatilor cu teritoriul lor administrativ si judetean
- valorificarea potentialului natural, economic si uman
- stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan
- organizarea si dezvoltarea cailor de comunicatie
- stabilirea si delimitarea zonelor construibile
- stabilirea si delimitarea zonelor functionale
- stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara si definitiva de construire
- stabilirea si delimitarea zonelor protejate
- modernizarea si dezvoltarea echiparii edilitare
- evidentierea detinatorilor terenurilor si a modului de circulatie juridica a terenurilor
- delimitarea suprafetelor pe care se preconizeaza realizarea obiectivelor de utilitate publica
- stabilirea modului de utilizare a terenurilor si conditiilor de conformare si realizare a constructiilor
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Strategia de dezvoltare locala a orasului Comarnic, Judetul Prahova
pentru perioada 2014 – 2020
III. STADIUL PROIECTULUI
Stadiul pregătirii proiectului
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR
Costul estimat al proiectului şi sursa de finanţare
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în pregătire
200.000 lei, fara TVA
Sursă:
Buget local

Strategia de dezvoltare locala a orasului Comarnic, Judetul Prahova
pentru perioada 2014 – 2020
FIŞĂ PROIECT
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT
Regiunea
Titlul proiectului

Construire Gradinita cu Program Prelungit Oras
Comarnic

Domeniul acoperit de proiect
Localizarea proiectului
Anul depunerii cererii de finanţare (când
estimaţi că finalizaţi proiectul)
Durata proiectului
Beneficiarul proiectului
Entitatea responsabilă cu implementarea
proiectului

Coordonatele de contact ale beneficiarului
proiectului

Sud Muntenia

Educatie
Regiunea Sud Muntenia, jud. Prahova, Comarnic
Termen de finalizare
2019
1 an
Primăria Comarnic
Primăria Comarnic
Primăria Comarnic
Str. Republicii, nr. 104
Comarnic, jud. Prahova
Cod poştal: 105700
Telefon: 0244-390931, 390930
URL: www.primariacomarnic.ro

II. DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectivele proiectului
Obiectiv general
Realizarea si asigurarea unor servicii specializate de educatie a copiilor si imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor prin
construire gradinita cu program prelungit
Obiectiv specific
-asigurarea cresterii nivelului de educatie al locuitorilor orasului,
- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor,
- dezvoltarea durabila a serviciilor;
- promovarea calitatii si eficientei serviciilor,
- realizarea unei infrastructuri edilitare moderne.
Zonele ţintă şi /sau grupurile ţintă
Grupul ţintă identificat prin proiect: populatia Orasului Comarnic
Principalele activităţi din proiect
- Pregătirea logistică a proiectului
- Proiectare şi asistenţă tehnică
- Realizarea lucrărilor
- Raportarea finală, realizarea auditului final şi publicitatea proiectului
Justificarea proiectului: nevoi identificate în Regiune/ localitate
Educarea copiilor preşcolari într-un mediu profesional , modern şi sigur.
Asigurarea numărului de locuri necesar copiilor pr eşcolari;
Asigurarea unei educaţii individualizate care să susţină nevoile şi potenţialul fiecărui copil;
Crearea de noi locuri de muncă;
Adaptarea la nevoile determinate de dorinta de a îmbunătăţi gradul şi calitatea ocupării forţei de muncă.

III. STADIUL PROIECTULUI
în pregătire

Stadiul pregătirii proiectului

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR
1.717.160 lei, fara TVA
Sursă:Buget local

Costul estimat al proiectului şi sursa de finanţare
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Strategia de dezvoltare locala a orasului Comarnic, Judetul Prahova
pentru perioada 2014 – 2020
FIŞĂ PROIECT
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT
Regiunea

Sud Muntenia
Achizitie utilaj multifunctional in orasul Comarnic,
judetul Prahova
Întreţinere drumuri şi poduri
Regiunea Sud Muntenia, jud. Prahova, Comarnic

Titlul proiectului
Domeniul acoperit de proiect
Localizarea proiectului
Anul depunerii cererii de finanţare
(când estimaţi că finalizaţi proiectul)
Durata proiectului
Beneficiarul proiectului
Entitatea responsabilă cu implementarea
proiectului

Coordonatele de contact ale beneficiarului
proiectului

2018
9 luni
Primăria Comarnic
UAT – Oras Comarnic
Primăria Comarnic
Str. Republicii, nr. 104
Comarnic, jud. Prahova
Cod poştal: 105700
Telefon: 0244-390931, 360.076
Fax: 0244-360.076
URL: www.primariacomarnic.ro

II. DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectivele proiectului
Obiectiv general:
- Îmbunătăţirea infrastructurii locale
Obiectiv specifice:
- Dezvoltarea locală prin îmbunătăţirea condiţiilor de acces către şi dinspre zonele rezidenţiale
- Asigurarea condiţiilor de securitate rutieră pentru pietoni
- Scurtarea timpului de tranzit către zonele rezidenţiale
Zonele ţintă şi /sau grupurile ţintă
Grupul ţintă identificat prin proiect: locuitorii oraşului Comarnic
Principalele activităţi din proiect
- Intocmirea dosarului cererii de finantarecu aplicarea prevederilor Ghidului Solicitantului aferent Masurii M2/6B
- Organizarea procedurii de atribuire a contractului de furnizare a utilajului
- Managementul proiectului in ceea ce priveste relatia beneficiarului cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor
Rurale (AFIR)
Justificarea proiectului: nevoi identificate în regiune/ localitate
- Crearea şi modernizarea infrastructurii
- Creştere constantă a volumului fluxurilor de mărfuri şi de călători
- Creşterea standardelor privind calitatea reţelelor de transport
- Necesitatea reabilitării şi modernizării infrastructurii de transport
- Creşterea accesului către zonele rezidenţiale

III. STADIUL PROIECTULUI
în pregătire

Stadiul pregătirii proiectului

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR
80.282,30 EURO, fara T.V.A.
Sursă: Bugetul local + atragere fonduri
nerambursabile

Costul estimat al proiectului şi sursa de finanţare
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