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MESAJ DIN PARTEA PRIMARULUI
Ca primar al acestei comune, am încercat ca tot ceea ce întreprind să fie în interesul
comunității, fiind conștient de gradul de responsabilitate pe care mi l-am asumat.
Am încercat să aduc periodic un suflu nou în viața cetățenilor, reușind în acest fel să stimulez
capacitatea de adaptare a cetățenilor la cultura schimbării. Consider importantă participarea
publică la tot ce înseamnă acțiuni organizate de autoritățile locale. Sunt mulțumit că am reușit
să induc simțul răspunderii, spiritual, eficient și tolerant și să trezesc setea și nevoia de mai bine.
Prin realizările atinse am dus la creșterea calității vieții, la prosperitate și la o permanentă
dorință de autodepășire și nu mă voi opri aici.
Dacă am ajuns la o serie de rezultate, este pentru că forța cu care am fost stimulat a fost și
este dată de gospodarii comunei, de oameni harnici și înțelepți de care sunt înconjurat și care
îmi alimentează ambiția.
Premisa de la care s-a plecat pentru a iniția proiectul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare
Locală a comunei MĂGURELE a fost necesitatea de a dispune de un document strategic care să
răspundă obiectivului central de îmbunătățire a calității vieții populației din comuna noastră,
beneficiarii finali ai Strategiei de Dezvoltare Locală.
Având tot mai multe responsabilități, autoritățile locale trebuie să demonstreze că sunt
capabile să le îndeplinească, să-și demonstreze creativitatea, eficacitatea și eficiența.
Reprezentanții locali trebuiesă se bucure de încrederea celor care i-au ales. Comunitățile locale
trebuie să identifice noi instrumente și strategii pentru a determina colaborarea între cetățeni,
instituții și reprezentanți ai diferitelor sectoare de activitate, învederea planificării viitorului
comunității.
Distinși concetățeni, vă mulțumesc pentru complexitatea experienței de viață pe care am
acumulat-o în acești ani, asigurându-vă că nu o irosesc, ci o pun în slujba dumneavoastră și în
anii următori și vă asigur ca voi fi reprezentantul d-voastră în toate întâlniri le mele.
Vă ofer această strategie ca o apropiere de autoritățile locale, ca un permanent partener și ca
un privilegiu de a face cunoscută și de a dezvolta comuna noastră.
Primarul Comunei MĂGURELE,
Vasilică Diaconu
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PREFAȚĂ
Dacă în perioada 2014-2020 Uniunea Europeana a promovat prin Strategia “Europa 2020”
un model de creștere inteligentă, durabilă și incluzivă, în prezent Comisia Europeană a reînnoit
inițiativa “Calea către excelență”, pentru a continua să ofere sprijin adaptat și expertiză regiunilor
rămase în urma. În ceea ce privește inovarea “Calea către excelență” este o altă modalitate prin
care Comisia Europeană ajută regiunile Europei să se pregătească pentru viitor, cu strategii de
inovare solide, sprijinite de fondurile U.E. în următorul buget european 2021-2027.
În acest sens, elaborarea unei strategii de dezvoltare locală integrată la nivel regional,
național și european îmbunătățește semnificativ șansele de dezvoltare economică și socială
durabilă, incluzivă și performantă. În contextul lipsei unei viziuni strategice pe termen mediu
(2021-2027) și lung, ar duce la creșterea vulnerabilității comunității și la apariția unor riscuri
sociale și economice prin imposibilitatea de a accesa fonduri comunitare. Evitarea unor astfel de
riscuri și vulnerabilități constituie un element definitoriu pentru a fi formulată o viziune strategică
globală asupra procesului de dezvoltare a localității Măgurele.
Strategia de Dezvoltare Locală a comunității din Măgurele pentru perioada 2022-2027 își
propune să antreneze toți actorii locali importanți, cu scopul de a lua decizii favorabile
dezvoltării locale, pentru a fi valorificate toate energiile și resursele locale, pentru a se atrage
finanțări guvernamentale și europene.
Administrația Publică Locală (Primăria și Consiliul Local) are rolul catalizator de a coagula
toate elementele decizionale, dar și responsabilitatea principală pentru implementarea acestei
strategii, însă eșecul sau succesul acestei implementări va influența dezvoltarea socială și
economică a comunității locale.
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CONTEXT GENERAL
România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Uniunii
Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale
Agendei 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU /RES/70/1, în cadrul Summitului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015. Concluziile Consiliului UE, adoptate în
data de 20 iunie 2017, „Un viitor durabil al Europei: răspunsul UE la Agenda 2030 pentru
Dezvoltare Durabilă” reprezintă documentul politic asumat de statele membre ale UE privind
implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.
România are nevoie de o schimbare a paradigmei prezente de dezvoltare pentru a face
față provocărilor secolului XXI. Trăim o perioadă marcată de procesul de globalizare, de
accentuare a inegalităților și de agravare a problemelor de mediu.
Dacă în ultimii zece ani țintele României erau stabilite în raport cu evoluția economiei
mondiale și în concordanță cu politicile UE, acum, atât România, cât și UE, trebuie să-și
reproiecteze prioritățile pe termen mediu și lung pentru atingerea obiectivelor din Agenda 2030
pentru Dezvoltare Durabilă, adoptată în cadrul Summit-ului Organizației Națiunilor Unite, în
septembrie 2015. Aceasta este o cale sigură prin care se poate realiza un viitor mai bun
generațiilor viitoare. România, alături de alte 192 de state, și-a asumat stabilirea cadrului național
pentru susținerea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, care include un set de 17 Obiective
de Dezvoltare Durabilă și Agenda de Acțiune de la Addis-Abeba. Planul de acțiune global, pe care
România alege să-l susțină în următorii ani, se adresează ameliorării sărăciei, combaterii
inegalităților, injustiției sociale și protejării planetei până în anul 2030. Este un plan de acțiune
pentru oameni, planetă și prosperitate, prin care se urmărește consolidarea unui climat de
siguranță și libertate, în care „nimeni nu va fi lăsat în urmă”.
Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a rezultat în urma unui proces internațional
îndelungat de analiză, care recunoaște că problemele globale se pot rezolva doar prin soluții la
nivel global. Modificarea percepției și conștientizarea evoluției fără precedent a societății,
creșterea natalității la scară globală, a accelerării economiilor țărilor în curs de dezvoltare și a
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disparităților sociale au pus în evidență limitele creșterii planetare. Creșterea prețurilor la
anumite resurse a evidențiat faptul că Pământul își poate epuiza resursele fizice regenerabile și
neregenerabile, conducând la un dezechilibru catastrofal. Bazele progresului în domeniul
protecției mediului, corelat cu dezvoltarea, au fost introduse pentru prima dată pe agenda
internațională la Conferința de la Stockholm (1972). Rezultatul a fost crearea Programului ONU
pentru mediu prin adoptarea unei Declarații privind protecția mediului în scopul de „a apăra și a
îmbunătăți mediul uman pentru generațiile prezente și viitoare”. La această conferință s-a
conferit legitimitate conceptului de dezvoltare durabilă cu cei trei piloni: economic, social și de
mediu.
ECHITATEA SOCIALĂ – prin care națiunile în curs de dezvoltare trebuie să aibă
posibilitatea de a-și satisface nevoile de bază în ceea ce privește ocuparea forței de muncă,
alimentația, asigurarea energiei, apei și canalizării;
CREȘTEREA ECONOMICĂ – la nivelul națiunilor în curs de dezvoltare pentru a se apropia
de calitatea vieții din țările dezvoltate;
MEDIUL – cu nevoia de a conserva și îmbunătăți baza de resurse disponibile prin
schimbarea treptată a modului în care trebuie să se dezvolte și să fie folosite tehnologiile. Această
abordare a fost posibilă prin punerea în evidență a conceptului de „depășire a limitelor”. S-a
conștientizat că resursele naturale, de care societatea are nevoie și care sunt limitate, au fost
depășite, creând în același timp un dezechilibru ecologic la nivel planetar, prin creșterea
economică iresponsabilă. Astfel, s-a constatat că numai prin susținerea simultană a celor trei
piloni – social, economic și de mediu – se poate ajunge la o dezvoltare durabilă și la un viitor
comun la nivel global.
Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă - Transformarea lumii noastre, este o versiune, a
cadrului conceptual al dezvoltării durabile, structurate pe un pachet de 17 obiective de
dezvoltare durabilă, susținute prin 169 de ținte subiacente. Agenda 2030 solicită acțiuni din
partea tuturor țărilor, sărace, bogate și cu venituri medii. Recunoaște că încetarea sărăciei
trebuie să fie însoțită de un plan care să contribuie la creștere economică și abordează o serie de
nevoi sociale, inclusiv educație, sănătate, protecție socială și locuri de muncă, abordând în același
timp problemele combaterii schimbărilor climatice și protecția mediului. Aceasta acoperă, de
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asemenea, aspecte precum inegalitatea, infrastructura, energia, consumul, biodiversitatea,
oceanele și industrializarea. Agenda promovează implicarea tuturor părților interesate, prin
democratizarea

procesului

decizional

pe

tema

dezvoltării

durabile.

Se

subliniază

responsabilitatea și rolul generațiilor tinere pentru crearea dezvoltării durabile.
În cadrul UE, începând cu anul 2006, conceptul de dezvoltare durabilă a fost integrat în
Strategia pentru o Europă Extinsă, într-o viziune strategică unitară și coerentă, având ca obiectiv
general îmbunătățirea continuă a calității vieții pentru generațiile prezente și viitoare, pentru
crearea unor comunități durabile, capabile să gestioneze și să folosească resursele în mod eficient
și să valorifice potențialul de inovare ecologică și socială al economiei, în vederea asigurării
prosperității, protecției mediului și coeziunii sociale. În 2010, ca o continuare a dezvoltării
durabile a UE, a fost adoptată Strategia Europa 2020 de promovare a creșterii inteligente (bazată
pe: educație, cercetare, inovare), durabile (bazată pe reducerea emisiilor de carbon, eficiență
energetică, resurse regenerabile) și incluzive (crearea de noi locuri de muncă, reducerea sărăciei
etc.).
Alături de statele membre și respectând principiul subsidiarității, UE s-a angajat să devină
lider în punerea în aplicare a Agendei 2030 și, implicit, a celor 17 Obiective de Dezvoltare
Durabilă. Comisia Europeană a prezentat în 22 noiembrie 2016 Comunicarea „Pașii următori
pentru un viitor european durabil”. Documentul prezintă răspunsul Uniunii Europene la Agenda
2030 și confirmă integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în cadrul politicii europene și în
prioritățile actuale ale Comisiei Europene, evaluarea situației și identificarea celor mai relevante
preocupări privind durabilitatea. Prin această comunicare, Uniunea Europeană s-a angajat în
favoarea unei dezvoltări durabile prin care „să asigure o viață demnă pentru toți, respectând
limitele planetei, care să reunească prosperitatea și eficiența economică, societăți pașnice,
incluziunea socială și responsabilitatea față de mediu”. Răspunsul UE la Agenda 2030 este de a
integra cele 17 ODD în politicile publice ale Uniunii, în scopul sprijinirii efortului global de
construire a unui viitor durabil în colaborare cu partenerii săi. Cele 17 ODD sunt deja urmărite de
multe dintre politicile Uniunii Europene, iar România, ca membră a acestei comunități, își
propune abordarea integrată a obiectivelor din Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Ca
membră a comunității internaționale, dar mai ales ca membră a Uniunii Europene, România are
9
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interesul de a implementa principiile dezvoltării durabile pe plan national. În vederea
implementării acestor obiective de dezvoltare durabilă, România a redactat un plan strategic din
care redăm, succint, principalele orizonturi și ținte pentru 2030*.
*Strategia Naționala pentru DEZVOLTAREA DURABILA a României 2030
1.

FĂRĂ SĂRĂCIE. Globalizarea a contribuit la reducerea sărăciei absolute, însă

este necesară continuarea eforturilor de reducere a sărăciei relative pentru a asigura o viață
demnă pentru toți. În acest scop, Agenda 2030 țintește segmentele periferice din societate și
încurajează orientarea societății într-o direcție care să asigure cetățenilor o viață echitabilă,
demnă și prosperă.
Obiective 2021-2027:
- Stabilirea unor standarde durabile de calitate și de cost pentru toate serviciile sociale, vizând în
mod special pe cele destinate grupurilor vulnerabile;
- Dezvoltarea unui sistem national de indicatori de incluziune social prin integrarea tuturor

bazelor de date din sfera asistenței sociale în regim digitalizat care să țină cont de mobilitatea
socială; monitorizarea anuală efectivă a rezultatelor pe baza acestor indicatori;
- Stimularea participării pe piața muncii a persoanelor apte de muncă aflate în risc de excluziune
prin dezvoltarea măsurilor active de consiliere și asistență socială.
Ținte 2030:
- Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii;
- Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc în sărăcie relativă;
- Consolidarea sistemului național unitar al serviciilor de intervenție de urgență, reabilitare
ulterioară și compensare a pierderilor în caz de calamități naturale, accidente industriale sau
evenimente climatice extreme.
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2.

FOAMETE „ZERO”. România a depășit, în mare măsură, problemele legate de

foamete, dar se dezvoltă noi provocări legate de nutriție. Pentru o societate mai sănătoasă,
trebuie dezvoltată o agricultură durabilă și conștientizarea importanței nutriției sănătoase.
România deține locul al șaselea în Europa din perspectiva suprafeței agricole utilizate, motiv
pentru care eficiența agricolă, consolidarea exploatațiilor agricole și a întreprinderilor de
procesare alimentară sunt o prioritate.
Obiective 2021-2027:
-

Dezvoltarea unor programe pentru promovarea consumului de alimente sănătoase;

-

Continuarea Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de

Irigații din România;
-

Susținerea producției și diversificarea speciilor autohtone cu valoare genetică

ridicată, dar deficitare pe piața internă, în domenii precum legumicultura, creșterea efectivelor
la rasele valoroase de ovine, taurine și bivoli, sectorul avicol, colectarea și comercializarea lânii,
apicultură, pescuit și acvacultură, inclusiv prin stimularea cercetării-dezvoltării în domeniul
agro-alimentar;
-

Creșterea numărului de produse recunoscute la nivel european / atestate tradițional

/ atestate ca rețete consacrate;
-

Susținerea și atragerea tinerilor fermieri;

-

Creșterea numărului de fermieri active, înregistrați în sistemul de agricultură

ecologică și creșterea suprafeței agricole certificate ecologic;
-

Creșterea numărului de grupuri aplicante/operatori economici înregistrați pe

scheme de calitate naționale și europene;
-

Promovarea bunelor practici agricole pentru prevenirea și combaterea poluării

solului.
Ținte 2030:
- Eradicarea malnutriției și menținerea ratei obezității sub 10%, similar cu nivelul înregistrat în
anul 2014;
- Finalizarea cadastrului agricol;
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-

Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, față de anul 2018;

-

Menținerea și extinderea diversității genetice a semințelor, a plantelor cultivate și a

animalelor de fermă și domestice și a speciilor sălbatice înrudite;
-

Creșterea gradului de valorificare a producției agricole autohtone;

-

Creșterea ponderii agriculturii ecologice în totalul producției agricole;

-

Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale de valorificare a

plantelor medicinale și a fructelor de pădure în zona montană;
-

Menținerea tradițiilor locale prin creșterea numărului de produse cu caracteristici

specifice în ceea ce privește originea geografică.

3.

SĂNĂTATE ȘI BUNĂSTARE. Îmbunătățirea serviciilor și accesului la asistență

medicală de calitate este esențială pentru funcționarea unei societăți durabile centrate pe
pacient și prevenție. Trebuie asigurat un cadru adecvat pentru promovarea unui mod de viață
sănătos și proactiv, favorizarea activităților sociale, prevenția și educația medicală. Abordarea
sănătății și bunăstării populației trebuiesă includă și abordarea bolilor psihice și a dizabilităților.
Obiective 2020-2027:
- Promovarea educației în sănătate, a prevenției și a unui mod de viață sănătos;
- Inițierea unui program național pentru susținerea serviciilor de îngrijire de lungă durată pentru
persoanele vârstnice sau cu dizabilități;
- Modernizarea și reabilitarea infrastructurii sănătății publice la media standardelor UE, cu accent
și pe zona rurală, inclusiv susținerea cercetării în medicină;
- Implementarea unui sistem transparent și fiabil de pătrundere și gestionare a medicamentelor,
dispozitivelor, aparaturii și tehnicii medicale pe piața din România, pentru creșterea accesului
populației la tehnologii de diagnostic și tratament cât mainoi și performante.
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Ținte 2030:
- Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și consiliere pentru
promovarea prevenției și adoptarea unui stil de viață fără riscuri;
- Digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit eliminarea documentelor și
registrelor tipărite pe suport de hârtie, pentru a eficientiza și a facilita intervențiile medicale,
pentru a asigura populației accesul rapid la servicii medicale de calitate, la tratamente și
medicamente, dar și pentru monitorizarea eficientă a nevoilor;
- Reducerea prevalenței mortalității materne și infantile, a incidenței cancerului la sân sau de
col uterin și a sarcinilor la adolescente, având ca obiectiv prioritar grupurile vulnerabile și
defavorizate;
- Reducerea mortalității materne și mortalității neonatale, astfel încât să se situeze sub media
UE;
- Creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim recomandat de OMS pentru fiecare
vaccin, prin dezvoltarea unei platforme comune de colaborare între autorități, medici,
pacienți, organizații internaționale cu experiență în acest domeniu, ai companiilor în
domeniu, precum și alți factori interesați;
- Promovarea conștientizării bolilor psihice, reducerea stigmatului și crearea unui mediu în
care cetățenii afectați se simt acceptați și unde pot cere ajutor;
- Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și combaterea hepatitei și a altor boli transmisibile;
- Reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de bolile netransmisibileprin
prevenire și tratament și prin promovarea sănătății și bunăstării mintale;
- Reducerea mortalității cauzate de boli cronice;
- Reducerea consumului de substanțe nocive.

4.

EDUCAȚIE DE CALITATE. Accesul și participarea la educație de calitate sunt
esențiale pentru funcționarea adecvată a unei societăți durabile. Educația nu este doar un
proces premergător intrării pe piața forței de muncă. Educația trebuie

13

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MĂGURELE, JUDEŢUL PRAHOVA
2022-2027

tratată ca un process care pregătește generațiile tinere pentru provocările viitorului și se
derulează pe tot parcursul vieții, încurajând inovația, meritocrația, gândirea critică
constructivă, curiozitatea, conduita și emanciparea.
Obiective 2021-2027:
- Creșterea accesului la o educație incluzivă și de calitate, inclusiv prin îmbunătățirea confortului
elevului și a curriculumului bazat pe competențe, implementarea pachetului social garantat,
crearea cadrului normative pentru serviciile de educațietimpurie;
- Promovarea culturii antreprenoriale și a deprinderilor necesare în tot sistemul de educație prin
reînființarea și/sau modernizarea atelierelor școlare în învățământul profesional și tehnologic;
organizarea de concursuri antreprenoriale bazate pe proiecte cu aplicare practică în și între
unitățile de învățământ; încurajarea activităților de mentorat voluntar și a parteneriatelor cu
mediul de afaceri pe plan local; extinderea societăților antreprenoriale studențești și încurajarea
conlucrării acestora cu agenții economici pe bază de contract prin dezvoltarea de parteneriate
între universități și reprezentanții mediului antreprenorial;
- Modernizarea infrastructurii în domeniul educației și formării profesionale conform
standardelor UE pentru întregul ciclu educațional, de la educația timpurie ante- preșcolară la
studiile post-doctorale și învățarea pe tot parcursul vieții pentru dobândirea de cunoștințe și
deprinderi relevante pe piața muncii și asigurarea egalității de șanse indiferent de statut social,
sex, religie, etnie sau capacități psihomotorii, îmbunătățirea coeficienților din formula de
finanțare astfel încât să sprijine mai mult scolile dezavantajate;
- Stabilirea cadrului normativ pentru desfășurarea programelor de formare continuă și
stimularea participării la asemenea programe; înființarea centrelor comunitare de învățare
permanentă de către autoritățile locale; cointeresarea companiilor în sprijinirea înrolării
angajaților în asemenea programe;
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- Susținerea procesului de învățământ prin programe educaționale extrașcolare și extracurriculare care să asigure educația pentru sănătate, educația civică, cultural- artistică, științifică,
ecologică și educația prin sport.

Ținte 2030:
- Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educational;
- Învățământ axat pe competențe și centrat pe nevoile elevului, căruia să îi fie oferită o mai mare
libertate în definirea priorităților de studiu, prin măsuri precum creșterea ponderii de materii
opționale;
- Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru

promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de
viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și nonviolenței, aprecierea diversității culturale și a contribuțieiculturii la dezvoltarea durabilă;
- Accentuarea rolului, în procesul educational, al educației civice, a principiilor și noțiunilor
despre o societate durabilă pașnică și incluzivă, egalitate de gen, despre valorile democrației și
pluralismului, despre valorile multiculturalismului, prevenția discriminării și înțelegerea
percepției „celuilalt”, despre importanța eradicării violenței cu accent pe fenomenul de violență
în școli;
- Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea metodologiilor de predare- învățare la
folosirea tehnologiilor informaționale și creșterea calității actului educațional ;
- Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special amenajate și dotate;

pregătirea personalului didactic bine calificat; elaborarea de curriculum potrivit cerințelor de pe
piața muncii prin dezvoltarea de parteneriate, incluziv cu mediul de afaceri;
- Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și perfecționarea continuă pe tot
parcursul vieții, sporirea considerabilă a participării la sistemele formale și nonformale de
cunoaștere în vederea apropierii României de media performanțelor din statele membre ale UE;
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- Extinderea rețelei de centre comunitare de învățare permanentă de către autoritățile locale;
continuarea cointeresării companiilor în sprijinirea înrolării angajaților în asemenea programe;
- Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe relevante, inclusiv
competențe profesionale, care să faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă decente și
antreprenoriatul;
- Creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor;
- Extinderea în educația formală universitară a dezvoltării durabile ca principii și specializare și

accentuarea rolului cercetării interdisciplinare în dezvoltarea unei societăți durabile.

5. EGALITATEA DE GEN. Într-o societate dezvoltată, genul cu care se naște cineva
nu trebuie să influențeze perspectivele, demnitatea și calitatea vieții persoanei. Populația
României este alcătuită din peste 51% femei. Deși s-au înregistrat progrese în domeniul
egalității de gen, persistă unele provocări legate de preconcepțiile populației în privința rolului
femeii în societate și familie, participarea femeilor la luarea deciziilor, disparitatea salarială și
violența împotriva femeilor.
Obiective 2021-2027:
- Organizarea de campanii de informare și sensibilizare privind partajarea echitabilă a
responsabilităților în cadrul gospodăriei și familiei, îmbunătățirea serviciilor sociale relevante și
concilierea obligațiilor profesionale cu viața personală și de familie având ca obiectiv creșterea
implicării bărbaților în viața de familie și frecventarea cursurilor pentru tineri părinți;
- Reglementarea funcției de expert în egalitatea de șanse între femei și bărbați și a posibilității
desemnării persoanelor cu aceste atribuții în toate instituțiile și autoritățile publice, precum și în
companiile private cu peste 50 de angajați;
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- Crearea unui sistem integrat de monitorizare și raportare privind cazurile de violență
domestică;
- Includerea perspectivei de gen în programa școlară și în manuale;
- Organizarea unor campanii de informare și sensibilizare pentru combaterea stereotipurilor
de gen în rândul tinerilor;
- Monitorizarea implementării dispozițiilor legale privind sănătatea sexuală și reproductivă și
organizarea de campanii de informare pentru prevenirea și combaterea abuzurilor sexuale
și respectarea drepturilor la nediscriminare și identitate.
Ținte 2030:
- Continuarea reducerii disparității salariale dintre sexe;
-

Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, în sferele
publice și private, inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a altor tipuri de exploatare;

-

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

6. APĂ CURATĂ ȘI SANITAȚIE. Pentru a prospera, ecosistemele planetei, societatea și
economia au nevoie de apă proaspătă și curată, în cantități suficiente. De mai mulți ani,
unul dintre elementele politicii UE este protecția sănătății cetățenilor săi prin accesul sigur
la apă potabilă de calitate și sanitație.
Obiective 2021-2027:
- Promovarea și valorificarea durabilă a resurselor considerabile ale României de ape minerale
(plate sau natural carbogazoase) pentru consum, precum și în scopuri terapeutice;
folosirea mai activă a apelor geotermale atât în scopuri energetice, cât și pentru turismul
de sănătate (spa);
- Monitorizarea strictă a calității apei potabile destinate consumului populației pentru
menținerea în parametrii bio-chimici acceptați;
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- Asigurarea accesului la apă potabilă și la canalizare în zonele periferice ale orașelor și
sprijinirea racordării unui număr sporit de gospodării la aceste rețele prin grija autorităților
locale.
Ținte 2030:
- Creșterea substanțială a eficienței folosirii apei în activitățile industriale, comercialeși agricole;
extinderea reutilizării raționale a apelor tratate și reciclate în perspectiva atingerii
obiectivelor economiei circulare;
- Creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele și asigurarea unui
proces durabil de captare și furnizare a apei potabile, pentru a face față deficitului de apă;
- Conectarea gospodăriilor populației din orașe, comune și sate compacte la rețeaua de apă
potabilă și canalizare în proporție de cel puțin 90%;
- Creșterea accesului la apă potabilă pentru grupurile vulnerabile și marginalizate;
- Îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea depozitării deșeurilor și
reducerea la minimum a produselor chimice și materialelor periculoase, reducând proporția
apelor uzate netratate și sporind substanțial reciclarea și reutilizarea sigură;
- Realizarea accesului la condiții sanitare și de igienă adecvate și echitabile pentru toți, acordând
o atenție specială celor în situații vulnerabile.

7.ENERGIE CURATĂ ȘI PREȚURI ACCESIBILE. Cererea de energie este în continuă
creștere la nivel global și numai prin eficientizarea și promovarea energiei regenerabile se
poate face față nevoilor actuale și ale generațiilor viitoare. Sectorul energetic contribuie în
mod esențial la dezvoltarea României prin influența profundă asupra competitivității
economiei, a calității vieții și a mediului.
Obiective 2021-2027:
- Revizuirea și completarea cadrului legal, inclusiv în privința legislației fiscale în domeniul
petrolului și gazelor; monitorizarea contractelor negociate și asigurarea
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transparenței procedurilor; întărirea puterii de decizie și independenței autorităților de
reglementare și control;
-

Liberalizarea și extinderea pieței de energie și interconectarea sistemelor energetice

la nivel național și regional în vederea realizării unei rețele complementare și interactive de
servicii (contorizare și rețele inteligente) și reducerii costurilor suportate de consumator;
-

Menținerea unui mix energetic optim prin valorificarea resurselor proprii,

diversificarea surselor de import și a destinațiilor de export, modernizarea și eficientizarea
instalațiilor existente viabile, promovarea surselor regenerabile de energie și a tehnologiilor de
conversie cu emisii reduse de carbon;
-

Consolidarea politicii de eficiență energetică și protecția consumatorilor;

-

Reducerea cu 19% a consumului intern de energie primară.
Ținte 2030:

- Extinderea rețelelor de transport și distribuție pentru energie electrică și gaze naturale în
vederea asigurării accesului consumatorilor casnici, industriali și comerciali la surse
sigure de energie la prețuri acceptabile;
- Asigurarea securității cibernetice a platformelor de monitorizare a rețelelor de producție,
transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale;
- Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și de degradarea mediului
prin sporirea considerabilă a eficienței energetice (cu minimum 27% comparativ cu
scenariul de status-quo) și folosirea extinsă a schemei EU ETS în condiții de piață
previzibile și stabile;
- Creșterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a combustibililor cu conținut scăzut de
carbon în sectorul transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv combustibili
alternativi;
-

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

8.MUNCĂ DECENTĂ ȘI CREȘTERE ECONOMICĂ. Dezvoltarea durabilă încurajează
delimitarea creșterii economice de impactul negativ asupra mediului și asupra societății.
Obiectivul urmărește creșterea economică durabilă și promovează munca și un trai decent
pentru toți, indiferent de gen, locație geografică și descendență. Devine vitală implementarea
principiului „nimeni nu rămâne în urmă”.
Obiective 2021-2027:
- Continuarea creării premiselor pentru aderarea la Zona Euro prin politici monetare prudente
și măsuri de sprijinire a productivității și competitivității economiei românești;
- Sprijinirea activității întreprinderilor mici și mijlocii, a antreprenoriatului în rândul tinerilor
prin încurajarea și susținerea financiară a start-up-urilor;
- Inițierea unor programe de formare profesională de bază cu finanțare UE în corelare cu
cerințele pieței muncii, cu accent pe segmentele tinere sau social vulnerabile ale
populației;
- Încurajarea încheierii de contracte de muncă cu orar flexibil și / sau telemuncă / teleworking
(munca de la distanță); asigurarea de facilități și servicii de sprijin pentru îngrijirea copiilor
și a membrilor de familie aflați în întreținere;
- Elaborarea și punerea în aplicare a unui program coerent pentru dezvoltarea turismului,
inclusiv a agroturismului, generator de locuri de muncă și venituri considerabile, prin
îmbunătățirea infrastructurii și căilor de acces la obiectivele turistice, profesionalizarea
personalului și valorificarea înțeleaptă a tradițiilor culturale și specificului national;
- Valorificarea potențialului piețelor de capital și altor instrumente de finanțare, inclusiv a
parteneriatelor public-privat.
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Ținte 2030:
- Păstrarea în continuare a unui ritm al creșterii PIB superior față de media UE pentru a susține
efortul de reducere a decalajelor în comparație cu țările europene avansate, paralel cu
aplicarea principiilor dezvoltării durabile și îmbunătățirea constantă a nivelului de trai al
populației;
- Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile productive, crearea
locurilor de muncă decente, antreprenoriatul prin startup, creativitatea și inovația, și care
încurajează formalizarea și creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, inclusiv prin acces
la servicii financiare;
- Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin diversificare, modernizarea
tehnologică și inovație, inclusiv prin accent pe sectoarele cu valoare adăugată sporită și
utilizarea intensivă a forței de muncă;
- Realizarea unui turism competitiv pe termen lung, dezvoltarea agroturismului, ecoturismului,
turismului rural, balnear și cultural și îmbunătățirea imaginii României ca destinație turistică;
- Consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a încuraja și a extinde accesul la
servicii bancare, de asigurări și servicii financiare pentru toți.

9.INDUSTRIE, INOVAȚIE ȘI INFRASTRUCTURĂ. Evoluția societății a impus un mod de
viață accelerat, în care pot fi competitive doar acele țări care încurajează inovația, pe lângă o
infrastructură rezilientă și o industrie durabilă.
Infrastructura modernă este susținută de inovație pentru o industrie eficientă și durabilă.
Promovarea industrializării necesită recunoașterea importanței „economiei bazate pe
cunoaștere” pentru avantajul competitiv necesar.
Obiective 2021-2027:
- Îmbunătățirea conectivității între localități și regiuni prin sporirea ponderii drumurilor
județene și comunale modernizate la 61% în 2020 (în comparație cu 39,4% în 2016);
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- Încurajarea și sprijinirea, în condiții de egalitate, a investițiilor străine directe ca și a
eforturilor investiționale proprii ale capitalului autohton cu accent pe sectoarele de înaltă și
medie tehnicitate, creatoare de valoare adăugată sporită și care înglobează realizările de
ultimă oră ale cercetării și dezvoltării tehnologice moderne, inclusiv îndomeniul industriei de
apărare;
- Creșterea bugetului alocat cercetării cu aproximativ 30% anual, cu asigurarea unei distribuții
bugetare echilibrate, destinate susținerii cercetării aplicative și inovării, a cercetării
fundamentale și de frontieră, cu accent pe domeniile de specializare inteligentă / cu
potențial de creștere;
- Dezvoltarea programelor sectoriale de finanțare a cercetării aplicative atât din bugetul de
stat, cât și prin stimularea investițiilor private și prin dezvoltare de parteneriate în acest
sector.
Ținte 2030:
-

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

-

Îmbunătățirea siguranței rutiere;

-

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

-

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

-

Întărirea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice ale sectoarelor
industriale; încurajarea inovațiilor și creșterea semnificativă a numărului de angajați în
cercetare și dezvoltare și sporirea cheltuielilor publice și private pentru cercetare și
dezvoltare;
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- Promovarea industrializării incluzive și durabile și sporirea ratei de ocupare;
- Creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă natură la servicii financiare,
inclusiv la credite accesibile, și integrarea acestora în lanțuri valorice și piețe externe.

10. INEGALITĂȚI REDUSE. Inegalitatea este un obstacol în procesul de dezvoltare a
unei societăți durabile. Inegalitatea apare în diferite domenii cum ar fi problemele de gen,
dificultățile în educație, aspectele financiare etc. Unele grupuri vulnerabile, cum ar fi
femeile cu dizabilități sau cele de etnie romă, se confruntă cu discriminare intersecțională,
prin care mai multe caracteristici ale grupului sunt supuse fenomenelor discriminatorii,
acesta devenind astfel în mod particular dezavantajat. Acest obiectiv al reducerii
inegalităților accentuează caracterul ideal și meritocratic al societății și, totodată, permite
tuturor accesul la resurse.
Obiective 2021-2027:
- Reducerea polarizării sociale prin asigurarea creșterii constante, pe bază anuală, a veniturilor
mici, alocațiilor pentru copii, tineri, vârstnici și persoane cu dizabilități, pensiilor, ajutoarelor
sociale pentru alte grupuri vulnerabile sau defavorizate într- un cuantum superior celui
mediu pe economie;
- Sprijinirea dezvoltării activităților economice productive în mediul rural, pe lângă cele
agricole, prin încurajarea antreprenoriatului, asigurarea accesului la internet pentru munca
de la distanță, accesul sporit la serviciile de microfinanțare;
- Creșterea intermedierii financiare în mod durabil cu asigurarea stabilității și credibilității
sectorului bancar;
- Promovarea fermă și monitorizarea permanentă a aplicării legislației existente în materie de
incluziune socială pentru toate categoriile de cetățeni, inclusiv a persoanelor aparținând
minorităților etnice sau de altă natură, în toate domeniile vieții politice, economice, sociale
și culturale.
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Ținte 2030:
- Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, în scopulreducerii
progresive a inegalităților, respectiv a proporției grupurilor dezavantajate;
- Aproprierea României de nivelul mediei UE, corespunzător anului 2030, din punctulde vedere
al indicatorilor dezvoltării durabile;
- Reducerea discriminării prin acordarea de sprijin organizațiilor neguvernamentalecare
activează în domeniul drepturilor omului.

11.ORAȘE ȘI COMUNITĂȚI DURABILE. În România, conform statisticilor Băncii
Mondiale, ponderea populației urbane a crescut la 54,4% în 2014, de la 34% în 1960.
Conform Eurostat, media UE era de 72,5% în 2014. Acest proces de urbanizare este într-o
continua creștere, obligând orașele să devină deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile,
pentru a face față schimbărilor socio- economice și de mediu.
Obiective 2021-2027:
- Creșterea procentului de proprietăți cadastrate și înregistrate în toate localitățile la 80%
pentru construcții și finalizarea înregistrării terenurilor agricole ce fac obiectul
subvențiilor acordate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ca
element de bază al planificării spațiale și amenajării teritoriului;
- Implementarea programelor existente și adoptarea de măsuri suplimentare pentru
avertizarea timpurie, intervențiile de urgență și acțiunile ulterioare de reabilitare
prin precizarea responsabilității tuturor factorilor cu atribuții în domeniu în caz de
calamități naturale (seisme, inundații, alunecări de teren) sau accidente (deversări
sau emisii nocive, incendii extinse etc);
- Pregătirea din vreme a unor planuri de contingență pentru prevenirea și limitareaefectelor
previzibile ale schimbărilor climatice;
- Îmbunătățirea calității aerului;

24

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MĂGURELE, JUDEŢUL PRAHOVA
2022-2027

- Creșterea capacității instituționale a autorităților cu responsabilități în domeniul calității
aerului de adaptare la cerințele de respectare a obiectivelor de calitate a aerului;
- Valorificarea resurselor culturale specifice pe plan local prin protejarea patrimoniului
cultural, identității culturale și îndeletnicirilor tradiționale (artizanale, artistice, culinare);
încurajarea dezvoltării în continuare a Agroturismului;
- Promovarea unui set de măsuri teritoriale pentru zonele urbane în vederea dezvoltării
acelor funcții și echipamente care pot asigura creșterea competitivității orașelor la nivel
european și international.
Ținte 2030:
- Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru toți cetățenii;
- Reducerea semnificativă a pierderilor economice provocate de inundații și alunecările de
teren, îmbunătățirea răspunsului colectiv și întărirea capacității de adaptare și revenire la
nivel funcțional în cel mai scurt timp după producerea evenimentului, reducerea impactului
inundațiilor sau a poluărilor generate de inundații și ale alunecărilor de teren asupra
ecosistemelor, inclusiv prin îmbunătățirea constantă a cadrului legislative;
- Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, accesibile și durabile
pentru toți, în special prin extinderea rețelelor de transport public, acordând o atenție
deosebită nevoilor celor aflați în situații vulnerabile, femei, copii, persoane cu dizabilități și în
etate;
- Elaborarea și punerea în aplicare a unui program general de planificare spațială și amenajare
a teritoriului în corelare cu strategiile sectoriale la nivel național prin aplicarea conceptului de
dezvoltare spațială policentrică și echilibrată, care săsusțină coeziunea teritorială;
- Educarea și responsabilizarea populației pentru situații de risc seismic;
-

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

-

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

-

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

12.CONSUM ȘI PRODUCȚIE RESPONSABILE. Decuplarea creșterii economice de
efectele negative asupra mediului necesită un nou model de consum și producție durabil.
Dezvoltarea durabilă propune soluția unei producții mai eficiente, a unuimanagement durabil
al deșeurilor și activități în concordanță cu principiile protecției mediului. În termeni de
consum, reciclarea este imperativă, acest lucrunecesitând tranziția spre o economie circulară
și conștientizarea cetățeanului de limitele planetei.
Obiective 2021-2027:
- Continuarea eforturilor pe plan national pentru ameliorarea productivității utilizării
resurselor prin includerea unor ținte precise, riguros monitorizate, în toate strategiile
sectoriale și de dezvoltare în profil teritorial în vederea alinierii la standardele europene și
pregătirii trecerii la modelul economiei circulare;
- Tranziția de la modelul economic actual bazat pe producție și consum la economia circulară
prin schimbarea mentalității prin educație, schimbarea comportamentului consumatorilor și
prin dezvoltarea de mecanisme financiare pentru susținereaperioadei de tranziție;
- Reducerea risipei de alimente pe întregul traseu producție-transport procesarecomercializare-consum, de la recoltarea în fermă la eliminarea finală a deșeurilor;
- Popularizarea și promovarea unor modele de producție și consum durabile prin campanii de
informare pentru publicul larg și demersuri pentru extinderea acestor bune practici în
programele educaționale școlare și extrașcolare;
- Încurajarea companiilor, în special a companiilor mari și transnaționale, să adopte practici
durabile și să integreze informațiile privind durabilitatea în ciclul de raportare;
- Promovarea instrumentelor care conduc la îmbunătățirea performanțelor de mediu, prin
campanii de informare și conștientizare privind avantajele obținerii etichetei UE ecologice
pentru produse și servicii, precum și a obținerii înregistrării în EMAS de către organizațiile
publice sau private;
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- Finalizarea cadrului legislativ privind promovarea achizițiilor publice verzi;
-

Ameliorarea procesului de urmărire statistico-economică și socială a modelelor de
consum și de producție durabilă la nivel național, regional și local;

-

Creșterea gradului de pregătire a societății pentru reutilizare și reciclare prin
aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor;

-

Introducerea unui cod al sustenabilității care permite o raportare complexă a
atitudinii companiilor privind aplicarea principiilor dezvoltării durabile de raportare.
Ținte 2030:

- Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe utilizarea rațională și responsabilă
a resurselor cu introducerea unor elemente ale economiei circulare, elaborarea unei foi de
parcurs;
- Înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei de alimente la nivel de vânzare cu amănuntul și de
consum și reducerea pierderilor de alimente de-a lungul lanțurilor de producție și de
aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-recoltare;
- Reciclarea în proporție de 55% a deșeurilor municipale până în 2025 și 60% până în2030;
- Reciclarea în proporție de 65% a deșeurilor de ambalaje până în 2025 (materiale plastice
50%; lemn 25%; metale feroase 70%, aluminiu 50%,sticlă 70%, hârtie și carton 75%) și 70%
până în 2030 (materiale plastic 55%; lemn 30%; metale feroase 80%, aluminiu 60%, sticlă 75%, hârtie
și carton 85%);

- Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022, a deșeurilorbiologice
până în 2023 și materialele textile până în 2025;
- Stabilirea de scheme obligatorii de răspundere extinsă a producătorilor pentru toate
ambalajele până în 2024;
- Implementarea practicilor durabile de achiziții publice verzi, în conformitate cuprioritățile
naționale și politicile europene.
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13.

ACȚIUNE CLIMATICĂ. Impactul schimbărilor climatice, inclusiv schimbarea

tiparelor climei, creșterea nivelului mării și a evenimentelor meteorologice extreme afectează
România de astăzi. Dacă nu se iau în continuare măsuri de adaptare și diminuare a efectelor
acestora, amenințările actuale, cum ar fi siguranța alimentară și deficitul de apă, pot lua
amploare.
Obiective 2021-2027:
- Integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în strategiile și politicile de
dezvoltare sectorială și armonizarea lor intersectorială;
- Conștientizarea iminenței schimbărilor climatice atât la nivelul politic al instituțiilor statului,
cât și în rândul tuturor cetățenilor, indiferent de vârstă.
Ținte 2030:
- Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare a României la riscurile legate de climă și
dezastre naturale;
- Îmbunătățirea capacității de reacție rapidă la fenomene meteorologice extreme intempestive
de mare intensitate;
- Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și instituționale privind atenuarea
schimbărilor climatice, adaptarea, reducerea impactului și alerta timpurie;
Intensificarea eforturilor României pentru a realiza tranziția la o economie „verde”, cu
emisii reduse de dioxid de carbon, rezilientă la schimbările climatice și pentru integrarea
măsurilor de adaptare la schimbările climatice în sectoarele vulnerabile economice, sociale și
de mediu, în conformitate cu politicile UE.
-
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14.VIAȚA ACVATICĂ. Viața marină, clima, economia și bunăstarea socială depind

de existența unor mări sănătoase. Schimbările climatice și concurența pentru resursele naturale
adaugă presiuni suplimentare asupra mediului marin. Schimbarea climei și exploatarea
nedurabilă a mediului acvatic constituie principalele amenințări pentru oceane și mări.
Obiective 2021-2027:
- Dezvoltarea colaborării internaționale cu statele dunărene pentru îmbunătățirea stării
ecologice a apelor Dunării și reducerea impactului negative al afluenților asupra ecosistemelor
marine la vărsarea în Marea Neagră;
- Gestionarea durabilă a resurselor acvatice vii printr-o abordare ecosistemică a activităților de
pescuit;
- Întărirea capacității României de combatere a pescuitului INN;
- Susținerea programelor de cercetare pentru protecția și conservarea ariilor protejate și a
resurselor acvatice vii.
Ținte 2030:
- Prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de toate tipurile, în special de la
activitățile terestre, inclusiv poluarea cu deșeuri marine și poluarea cu nutrienți;
- Minimizarea și gestionarea impactului acidificării mediului apelor marine, inclusiv prin

cooperare științifică sporită la toate nivelurile;
- Dezvoltarea responsabilă și sustenabilă a activităților de pescuit la speciile sălbatice și de
acvacultură cu respectarea cotelor și metodelor stabilite prin lege și menținerea, în limite
rezonabile, a viabilității îndeletnicirilor tradiționale în acest domeniu, inclusiv a pescuitului
sportiv și de agrement;
- Atragerea celorlalte state riverane Mării Negre în actul de management durabil al resurselor
acvatice vii.
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15. VIAȚA TERESTRĂ. Societatea umană a creat o „amprentă” imensă pe Pământ, iar
acest impact impune asumarea unei responsabilități sporite, un management responsabil și
activități corelate în domeniul protecției mediului. Pădurile sunt fundamentale pentru viața pe
planetă. Gestionarea durabilă a acestora are un rol esențial în abordarea provocărilor globale
actuale, precum și în combaterea reducerii biodiversității, a degradării solurilor și a prevenirii
schimbărilor climatice. În plus, pădurile reprezintă un furnizor important al unei game largi de
servicii ecosistemice care îmbunătățesc calitatea vieții, oferind numeroase avantaje pentru
mediu, societate și economie, cum ar fi asigurarea securității alimentare, creșterea
disponibilității apei și sporirea protecției așezărilor umane. România a intrat în UE cu un capital
natural valoros, în unele cazuri, acesta având caracter deunicat. Această contribuție trebuie să fie
recunoscută și apreciată ca atare, inclusiv sub raportul sustenabilității financiare a investițiilor
necesare pentru conservarea resurselor și menținerea serviciilor oferite de ecosistemele naturale
la standardelestabilite la nivelul ONU și UE.
Obiective 2021-2027:
- Păstrarea poziției României ca țară cu cea mai mare diversitate biogeografică din Europa atât
prin integrarea în continuare a politicilor de mediu în toate strategiile naționale și sectoriale
relevante, cât și prin îmbunătățirea infrastructurii de mediu, conform standardelor și
practicilor UE și prevederilor convențiilor internaționale asumate de România;
- Refacerea și completarea băncilor de date genetice, în special pentru speciile autohtone sau
endemice, precum și sprijinirea activităților de cercetare științifică înacest domeniu;
- Asigurarea conservării, restabilirii și utilizării durabile a ecosistemelor de apă dulce terestre și
interioare și a serviciilor acestora, în special păduri, zone umede, munți și terenuri aride, în
conformitate cu obligațiile prevăzute de acordurile internaționale;
-

Atragerea și cointeresarea comunităților locale și a organizațiilor neguvernamentale, inclusiv a
asociațiilor de vânătoare și pescuit sportiv, în acțiunile de combatere eficientă a braconajului,
precum și de conservare a habitatelor sensibile și a biodiversității; compensarea pierderilor de
venit ale proprietarilor de păduri sau de terenuri agricole situate în ariile naturale protejate.
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Ținte 2030:
- Dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea serviciilor oferite de ecosistemele naturale (în
special în luncile Dunării, afluenților acesteia și în Deltă) prin gestionarea integrată a bazinelor
hidrografice și zonelor umede;
- Conservarea și protejarea zonelor umede, între care se află și Rezervația Biosferei Delta
Dunării, zonă umedă unicat în Europa, ca parte a patrimoniului natural european și mondial;
- Asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversității acestora, în scopul de
a spori capacitatea acestora de a oferi beneficii esențiale pentru dezvoltare durabilă;
- Susținerea instituțiilor și infrastructurilor de cercetare-dezvoltare de interes national și
european pentru studierea, gestionarea, protejarea și conservarea diversității patrimoniului
natural.

16. PACE, JUSTIȚIE ȘI INSTITUȚII EFICIENTE. Dezvoltarea durabilă este și o
paradigmă de funcționare a unei societăți echitabile. Această abordare implică o societate
pașnică în care beneficiile dezvoltării durabile promovează accesul la justiție pentru toți și
crearea unor structuri legislative și instituționale eficiente, responsabile și incluzive la toate
nivelurile. Dezvoltarea durabilă poate deveni o abordare funcțională doar dacă societatea va
conștientiza și își va însuși această perspectivă ca pe o realitate firească.
Obiective 2021-2027:
- Aplicarea riguroasă a prevederilor legale existente privind combaterea și condamnarea
oricăror acte de violență, abuz, exploatare, trafic de persoane sau discriminare de orice fel,
îndeosebi în privința copiilor, femeilor sau persoanelor cu dizabilități, indiferent de rasă,
religie, gen sau orientare sexuală;
- Reforma regimului de executare a pedepselor prin modernizarea instituțiilor de detenție,
consolidarea sistemului de probațiune și aplicarea dispozițiilor legale privind reintegrarea
socială a persoanelor față de care s-au dispus sancțiuni privative sau neprivative de libertate;
- Măsuri pentru identificarea unor posibilități de continuare a colaborării interinstituționale, în
scopul facilitării reintegrării sociale a persoanelor care au fostsancționate penal;
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- Redactarea și începerea implementării unei strategii naționale pentru încurajarea creșterii
demografice;
- Asigurarea unui tratament corect și nediscriminatoriu pentru cetățenii români aflațitemporar la
muncă în străinătate prin intervenții oficiale de susținere a intereselor acestora pe lângă
autoritățile statelor respective;
- Utilizarea extinsă a tehnicilor digitale avansate în elaborarea și modelarea integratoare a
programelor și proiectelor de dezvoltare în vederea optimizării deciziilor privind stabilirea
priorităților și alocarea rațională a resurselor financiare pe criterii de rentabilitate și
competitivitate.
Ținte 2030:
- Administrarea justiției în condiții de imparțialitate și celeritate, în conformitate cu legile și
procedurile stabilite, cu respectarea principiului prezumției de nevinovăție;
- Asigurarea și susținerea dialogului cu minoritățile naționale în vederea îmbunătățirii actului
decizional, prin acces egal pentru toți cetățenii de a-și respecta și valorifica cultura, tradițiile,
limba maternă și de a participa la viața economică, socială și politică și pentru combaterea
preconcepțiilor, a prejudecăților și a discriminărilor în toate formele sale și promovarea
dialogului interetnic, valorilor comune, diversitățiiculturale și lingvistice;
- Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces conexe;
- Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și torturii copiilor;
- Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de armament, consolidarea recuperării
și returnării bunurilor furate și combaterea tuturor formelor de crimă organizată;
- Asigurarea procesului decisional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate
nivelurile;
- Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile;
-

Profesionalizarea și perfecționarea activității tuturor instituțiilor administrației
publice centrale și locale, mai ales a compartimentelor care intră în contact direct cu cetățenii,
pentru prestarea unor servicii prompte și civilizate; extinderea și generalizarea serviciilor pe
internet (on-line).
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17.PARTENERIATE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR. România, ca membră a
comunității internaționale și a familiei europene, își asumă responsabilitatea de a se implica în
efortul comun pentru sprijinirea dezvoltării durabile. Problemele globale impun soluții globale,
această abordare necesită și colaborare, respectiv finanțare publică (națională și internațională)
pentru atingerea obiectivelor din Agenda 2030.
Obiective 2021-2027:
- Sprijinirea unor soluții realiste, favorabile țărilor în curs de dezvoltare în cadrul dezbaterilor
interguvernamentale din cadrul UE, a ONU, precum și a instituțiilor sale specializate pe tema
dezvoltării durabile;
-

Încurajarea investițiilor și altor activități economice ale unor întreprinzători din
România, precum și a proiectelor bazate pe voluntariat, în special la inițiativa tinerilor, care au ca
obiect promovarea principiilor și practicilor dezvoltării sustenabile în țări mai puțin dezvoltate;

- Sprijinirea comunităților de români din străinătate prin asigurarea accesului la cursuri de limbă și
cultură românească și dezvoltarea lectoratelor de limbă și literatură română în cadrul
universităților din Europa și din lume.
Ținte 2030:
- Majorarea progresivă a cuantumului asistenței oficiale de dezvoltare acordate de România în
cadrul programelor ODA, în funcție de capacitatea de susținere a economiei naționale, având ca
obiectiv țintă atingerea cifrei de 0,33% din venitul național brut la nivelul anului 2030;
- Sporirea și diversificarea ajutorului oficial pentru dezvoltare pe măsura creșterii potențialului
economic al României și încurajarea agenților economici români să investească, pe baze
competitive, în economia țărilor mai puțin dezvoltate;
-

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

- Susținerea angajamentelor internaționale și implicarea proactivă pe plan european și
international.
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Prin strategia “Europa 2020” Uniunea Europeană a promovat, în perioada 2014-2020, un
model de creștere mai inteligent, mai durabil și mai incluziv, prin care s-a promovat noul concept
de dezvoltare europeană, în baza căruia se asigură suport financiar de la bugetul Uniunii
Europene și se deschid noi oportunități pentru valorizarea resurselor locale în condițiile unei
guvernanțe economice mai bine coordonate la toate nivelurile de administrare. În prezent,
Comisia Europeană a reînnoit inițiativa “Calea către excelență” pentru a continua să ofere sprijin
adaptat și expertiză regiunilor rămase în urmă în ceea ce privește inovarea. Inițiativa va ajuta
regiunile să-și conceapă, să-și actualizeze și să-și ajusteze strategiile de specializare inteligentă.
Altfel spus, strategiile de inovare care se bazează pe domenii de nișă dețin atuuri concurențiale,
înainte de începerea perioadei bugetare 2021-2027. Totodată, inițiativa va ajuta regiunile să
identifice resursele U.E. adecvate pentru finanțarea proiectelor inovatoare și să se asocieze cu
alte regiuni care dețin atuuri similare pentru a crea clustere de inovare. Alături de propunerile
Comisiei, privind viitoarea politică de coeziune și de noul program “Orizont Europa” și în
conformitate cu noua agendă pentru cercetare și inovare a Comisiei, inițiativa “Calea către
excelență” este o altă modalitate prin care Comisia ajută regiunile Europei să se pregătească
pentru viitor, cu strategii de inovare solide, sprijinite de fondurile U.E. în următorul buget pe
termen lung al U.E., pentru perioada 2021-2027.
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În acest sens, redactarea unei strategii de dezvoltare locală integrate în dezvoltarea
regională și însușirea acesteia de către factorii de decizie de la nivel local îmbunătățește șansele
unei creșteri economice și sociale durabile, incluzive și performante. Includerea proiectelor de
dezvoltare locală în noua strategie de dezvoltare locală crește impactul vizat de aceasta. Lipsa
unei strategii de dezvoltare locală, a unei viziuni strategice împărtășite de comunitate, ar
conduce la creșterea gradului de vulnerabilitate economică la apariția unor riscuri sociale și
economice. Evitarea unor astfel de riscuri și vulnerabilități constituie un element definitoriu
pentru a formula o viziune globală, coerentă și modernăasupra procesului de dezvoltare durabilă
a localității, pentru perioada 2021-2027, cu corelare cu cea a județului Prahova și a Regiunii SudMuntenia.
Astfel, prioritățile investiționale mijlocite optim de U.E. sunt:
- O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitilizare, transformare economică și sprijinirea
întreprinderilor mici și mijlocii;
- O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și
investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor
climatice;
- O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale;
- O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea
calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a
accesului egal la sistemul de sănătate;
- O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la
nivel local și a dezvoltării urbane durabile în U.E.
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Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Măgurele pentru perioada 2022 – 2027 își
propune să se alinieze la obiectivele generale prin:
-

reducerea șomajului și combaterea sărăciei prin dezvoltarea de noi locuri de muncă;

-

măsuri eficiente de incluziune socială;

-

implicarea activă în reducerea abandonului școlar în învațamântul preuniversitar;

-

creșterea eficienței energetice a gospodăriilor și locuințelor și creșterea spațiului de locuit
inclusiv prin dezvoltarea unor programe de realizare a unor locuințe sociale;

-

sprijinirea tinerilor, a micilor fermieri, dar și a întreprinderilor mici și mijlocii care doresc să
investească în sectorul agricol și non- agricol;

-

gestionarea riscurilor în cazul hazardelor naturale;

-

utilizarea eficientă a resurselor.
Principiile care stau la baza procesului de planificare
Necesitatea adaptării spațiului românesc la cerințele UE se răsfrânge prin necesitatea

fiecărei autorități locale de a se adapta la cerințele UE. Lucrarea prezentă analizează elementele
specifice comunei Măgurele , atât din punct de vedere economic, social, al infrastructurii, cât și
din punct de vedere al resurselor umane și al teritoriului. Pornind de la angajamentele pe care
România și le-a asumat pentru perioada 2021-2027, strategia de dezvoltare locală a comunității
din Măgurele își propune o dezvoltare durabilă a localității în contextul european. Strategia are
la bază informații obținute atât de la Institutul Național de Statistică, de la Uniunea Europeană,
cât și informații obținute în urma unor studii, rapoarte, cercetări, strategii și norme locale,
județene, regionale, naționale și europene. A fost, de asemenea, implicată populația comunei,
angajații din Primăria Comunei Măgurele, prin întâlniri cu lideri de opinie, întâlniri cu oameni de
afaceri locali, chestionare, studii.

36

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MĂGURELE, JUDEŢUL PRAHOVA
2022-2027

Pentru o punere în practică adecvată a strategiei, trebuie respectate următoarele condiții:
-acordul și susținerea din partea consiliului local și a comunității;
-susținerea din partea sectorului privat, îndeosebi a componentei economice;
-informarea permanentă a comunității cu privire la progresul punerii în aplicare;
-monitorizarea permanentă stadiului atingerii obiectivelor propuse.
Cele șapte caracteristici ale strategiilor sunt următoarele (CSaTH M., 1993): imagine asupra
viitorului, creativitate, flexibilitate, activitate, create pentru acțiune, orientare spre schimbare,
orientare spre un câștig durabil. O strategie nu doar reacționează la schimbări, prin faptul că ia
în considerare influențele diferiților factori interni și/sau externi ai regiunii țintă, dar conține și
elemente proactive, construind posibile planuri și programe ce urmează a fi aplicate pentru
diferite situații ce ar apărea pe parcurs. Principiul acțiunii care stă la baza unei strategii de
dezvoltare se datorează faptului că ea este compusă de programe, a căror aplicare implică
acțiune concretă direcționată spre îmbunătățirea situației regiunii țintă. Orientarea spre
schimbare reiese din faptul că strategiile urmăresc elaborarea unui pachet de programe care,
odată implementate, să ducă la schimbare pe plan social, la o mai bună valorificare a potențialului
local, precum și orientarea activităților de dezvoltare în concordanță cu procesele înregistrate pe
plan local.
Strategia de dezvoltare locală a comunei Măgurele s-a realizat la inițiativa autorităților
locale, în contextul în care cadrul de dezvoltare aplicat până in anul 2007 se rezuma doar la Planul
Urbanistic General. Cu alte cuvinte, era vorba de o viziune strict tehnică, limitată la perspectiva
amenajării teritoriului, ce s-a dovedit insuficientă pentru coordonarea eforturilor de rezolvare a
problemelor din ce în ce mai complexe și multisectoriale ale comunei. Noua abordare, prin
intermediul Strategiei, permite administrației publice și celorlalți actori locali (cetățeni, societăți
comerciale etc.) să își planifice acțiunile, dezvoltarea și afacerile, astfel încât să răspundă nevoilor
locale și să valorifice oportunitățile de dezvoltare identificate de Strategie. Pentru a asigura
eficiența eforturilor de elaborare a Strategiei, s-a optat pentru o metodologie precisă, care a
inclus elemente importante de implicare directă a comunității locale, prin solicitarea de puncte
de vedere, chestionare, interviuri, plecând de la premisele ca reprezentanții și liderii locali să aibă
interesul, bazele și cunoștințele necesare pentru a reprezenta diversele interese locale.
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Lipsa exercițiului democratic de implicare constructivă în viața comunității și unicitatea
acestui gen de activitate în mediul comunei au făcut dificilă realizarea acestui aspect
metodologic. Astfel, elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a presupus un efort asumat de
către autoritatea executivă de la nivel local - primar, cu sprijinul echipei de consultanță.
Procesul de elaborare a strategiei a cuprins urmatoarele etape:
1. Colectarea datelor și analiza acestora
În această etapă s-a urmărit evaluarea nevoilor pieței forței de muncă, baza economică a
localității , analiza capacității instituționale locale, premisele dezvoltării economice locale . Aceste
informații au fost obținute fie direct de la beneficiarii strategiei (angajații primăriei și locuitorii
comunei Măgurele), fie din surse statistice oficiale. Pentru această etapă principalul tip de
activitate este culegerea datelor care să permită o diagnoză cât mai clară a spațiului pentru care
s-a elaborat planul de dezvoltare locală. Pentru aceasta s-au urmărit elemente fizico-geografice
(forme de relief, plasare geografică, factori de risc natural, zone naturale protejate etc), populație
(mărimea populației, densitatea, evoluția și factori de creștere ai populației), locuințele (dotarea
locuințelor cu apă și canalizare, vechimea și siguranța locuințelor, materialele de construcție
folosite etc), echiparea localității în sistem centralizat (apă, iluminat public, racordarea la rețele
de telefonie, acces la căile de transport publice sau private), sociale (învățământ, comunicații,
mortalitate infantilă etc), mediu și ecologie (apă, aer, sol, păduri). S-a urmărit, de asemenea, și
identificarea atractivității localității din punct de vedere a turismului, a posibilităților de
petrecere a timpului liber, s-au identificat spațiile verzi și evenimentele culturale anuale specifice
zonei. Această cercetare s-a realizat cu aportul important al întregii echipe locale, constantânduse dificultăți, în principal, din cauza lipsei de integrare și coordonare a informațiilor locale,
precum și a lipsei unui mod sistematic și computerizat de arhivare a datelor care să faciliteze
sortarea și aranjarea multicriterială a acestora. Tot în această etapă se urmărește și analiza și
monitorizarea agenților de dezvoltare locală (instituții publice, organizații non-guvernamentale,
întreprinzători privați, biserica, școala etc). Tehnica folosită a fost aceea a anchetei sociologice.
Astfel, aflăm, atât gradul de implicare a agenților enumerați pentru bunul mers al localității, cât
și imaginea pe care aceștia o au la nivelul localității și în exteriorul ei.
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Culegerea datelor s-a făcut prin observații pe teren, interviuri, chestionare, dezbateri
publice. La finalul primei etape se poate face analiza SWOT a localității, piatra de temelie
pentru elaborarea strategiei de dezvoltarea localității.
2. Stabilirea strategiei de dezvoltare locală
Analiza SWOT evidențiază punctele forte (Strengths), slabe (Weaknesses), oportunitățile
(Opportunities) și amenințările (Threats) existente la nivelul comunei Măgurele. Au fost, de
asemenea, identificate forțele externe ce ar putea avea fie un efect pozitiv, fie negativ în
dezvoltarea ulterioară a localității. Se obțin, așadar, direcțiile de dezvoltare locală.
a) Identificarea obiectivelor strategice de dezvoltare - enumerarea obiectivelor pentru
care a fost elaborată strategia; menționarea metodologiei de elaborare și a agenților de
dezvoltare locală implicați în procesul elaborării strategiei de dezvoltare, precum și identificarea
câtorva domenii strategice de dezvoltare. Aceste domenii vor fi utilizate cu prioritate și in
identificarea obiectivelor operaționale.
b) Obiective operaționale dezvoltate în teritoriul supus investigației. Programul operativ
de dezvoltare locală trebuie gândit de către grupul de lucru ca un sistem coerent privind
dezvoltarea localității/micro-regiunii/regiunii. În alegerea subprogramelor, cel mai important
considerent trebuie să fie inițierea unor proiecte de dezvoltare convergente în vederea atingerii
obiectivelor stabilite. Condiția de bază pentru dezvoltare locală este păstrarea tradițiilor
economice și sociale comunitare. Astfel se ajunge la situația în care, pe baza realității existente
se pun bazele dezvoltării durabile a comunității.
3. Selectarea proiectelor de dezvoltare locală
În această etapă se analizează posibilele programe sau proiecte de dezvoltare ce vor fi
prinse în strategia de dezvoltare locală. Ele sunt grupate în mai multe scenarii, în funcție de
gradul de implicare a agenților de dezvoltare, de perioada necesară pentru implementare și de
locul acestora pe agenda persoanelor sau a organizațiilor însărcinate cu implementarea lor. Este
obligatorie o discuție și o analiză constructivă cu autoritățile publice locale, deoarece ele sunt
cele care pot da răspuns privitor la fondurile disponibile în bugetul local pentru finalizarea
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proiectelor propuse. Am intrat, de asemenea, în contact cu serviciile deconcentrate ale
ministerelor, autorități județene, companii naționale care activează pe raza județului Prahova și
în comuna Măgurele, cu scopul de a alege eventuale propuneri de proiecte ce pot spori și
dezvolta localitatea. Selectarea proiectelor are în vedere mai multe aspecte: proiectul să conducă
la o îmbunătățire reală a vieții comunității, urmările lui să fie suficient de consistente încât să
afecteze o parte importantă a comunității, să existe sau să poată fi găsite resurse necesare pentru
rezolvarea lui. Această etapă face și o analiză privitoare la viabilitatea proiectelor propuse, atât
din punct de vedere al comunității, cât și al economiei și al nevoilor populației.
1. Construcția planurilor de acțiune
Această etapă centralizează informațiile obținute în primele trei etape, etape ce țin mai
mult de partea strategică . Construcția planurilor de acțiune pregătește planurile de acțiune,
precizează toate resursele financiare sau de alt tip ce sunt necesare pentru finalizarea fiecărui
proiect) fie că este vorba de resurse din bugetul local, bugetul județean, național sau european,
fie de surse financiare externe ale agenților economici). Deși în fază inițială pot fi identificate mai
multe posibile scenarii de dezvoltare, în această etapă sunt alese acelea care asigură comunității
cele mai mari posibilități de progres și de creștere a nivelului de trai la nivelul populației. În
vederea atragerii de finanțări nerambursabile, după etapa de prioritizare a nevoilor locale se va
analiza modul în care obiectivele propuse se corelează cu obiectivele existente la nivelul
programelor europene. Primul lucru la care ar trebui să se gândească cei care concep un proiect
este cel legat de rezultatele obținute, ca urmare a implementării cu succes a proiectului. Proiectul
reprezintă un instrument care oferă mijloacele necesare pentru atingerea unor obiective
strategice. Dacă proiectele nu sunt văzute în acest mod, atunci un proiect încheiat ar putea să nu
aibă nici un efect asupra dezvoltării zonei. Se finalizează, de asemenea, și specificațiile tehnice
ale proiectelor (studii ce sunt necesare pentru fiecare proiect de fezabilitate, proiecte tehnice
etc., orarul pentru implementarea proiectelor, derularea programului financiar). Așadar, putem
considera că etapa de construcție a planurilor de acțiune este o etapă de implementare, de
verificare și monitorizare a proiectelor, după ce acestea au fost identificate.
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ACTORII IMPLICAȚI
Reprezentanții departamentelor, Unității Administrativ Teritoriale (UAT) Măgurele, vor
face toate demersurile necesare atingerii obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei
Măgurele pentru perioada 2022 – 2027.
Compartimentul / Structură

Numele și Prenumele

Primar

DIACONU VASILICĂ

Viceprimar

PĂTRAȘCU ANDREI IONUȚ

Secretar General

IONESCU MONICA

Administrator Public

LUNGU MIREL

Compartiment financiar contabilitate,
salarizare:
Consilier

MEHEDINȚU LUCICA

Consilier
Compartiment taxe și impozite locale,
casierie:
Consilier
Consilier
Compartiment asistență socială:
Consilier
Compartiment agricol:
Consilier
Referent
Compartiment achiziții publice:
Consilier
Compartiment urbanism:
Consilier
Culturâ
Director cămin cultural Măgurele

RADU DANIELA

MAREȘ AMALIA ZENAIDA
DOBRE ADRIANA
NEGOIȚĂ ANDREA
BREANĂ RODICA
VANGHELE CLARA ELENA
DRĂGAN ADRIANA
NEAGU ALINA
CUCULEANU MUNTEANU PETRE

41

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MĂGURELE, JUDEŢUL PRAHOVA
2022-2027

CAP II
PROFILUL SOCIO – ECONOMIC AL COMUNEI
MĂGURELE
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Localizare geografică

Comuna Măgurele este alcătuită din trei localități, cuprinzând satul Măgurele, ca reședință de
comună și satele: Iazu și Coada Malului. Comuna este strabătută de drumul național DN 1A
PloieștiBrașov, fiind situată la o distanță de 20 km de municipiul Ploiești și la 8 km de orașul Vălenii de
Munte.
Ca vecinătăți comuna Măgurele se limitează la Est cu comunele Gornet și Bălțești, la Nord cu
comuna Gura Vitioarei, la Sud cu comuna Lipănești și la Vest cu comuna Dumbrăvești (râul Teleajen).
Satele componente ale comunei s-au dezvoltat în general liniar și dispersat, cu prioritate de-a lungul
DN 1A și a căilor de acces la principala arteră de circulație rutieră.
Teritoriul administrativ al comunei Măgurele este cuprins între coordonatele:
- latidudine: 45º1’;- longitudine: 26º3’.
Comuna Măgurele are o întindere administrativ‐teritorială de 2747 ha, din care:
a. Suprafață intravilan 549,30 ha;
b. Suprafață extravilan 2197,70 ha.
Suprafața arabilă a Comunei Măgurele este de 2155,00 ha.
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SCURT ISTORIC
Localitatea Măgurele este comuna componentă a județului Prahova, situată în partea de Sud-Est a
județului Prahova. Cele mai vechi izvoare care vorbesc de oamenii ce au întemeiat așezarea și au creat
valori materiale, le constituie tezaurul dacic găsit la Coada Malului ce se compune dintr-un „colier realizat
din bară de argint cu secțiune pătrată și tensionat în jurul axului longitudinal”, „o bucată din bară de
format rotund”, „fibula cu piciorul aplatizat în formă de triunghi isoscel pe care e redat chipul unui
personajmasculin”, „încă o fibulă similară cu cea precedentă”, „o brățară plurispirală din sârmă, cu
secțiunea de 5 mm și un tub realizat prin înșurubarea unei plăcuțe dreptunghiulare”. Acest tezaur se
păstrează la Muzeul de Istorie al României. Tradiția locală susține că așezarea ar fi luat ființă acum mai
bine de 400 ani, din timpul lui Vlad Țepeș (1456-1564).
Numele vechi al comunei a fost „Măgureni”, probabil derivat de la „locuitorii din preajma
Măgurilor”, întrucât satul este străjuit de dealuri singuratice, care, popular înseamnă „măguri” adică
„măgură, deal mare, singuratic”. Cu acest nume este atestat în „Documentele de pe Valea Teleajenului”,
într-un document datat cu anul 1503, din vremea domnitorului Radu cel Mare. În 1639 se discută de satul
Măgureni din gura „Teleajenului”.
În 1831 Localitatea Măgurele făcea parte din „plasa Scaenilor” așa cum reiese din „Cartagrafia
Obștească a Țării Românești”. În 1852 se află în „plasa Podgorii”, în 1904 în „plasa Podeni”, iar în 1942 în
plasa Bălțești. După anul 1950 apar regiunile, raioanele, etc.
Documentele ce vor fi reproduse fac parte din lucrarea „Documente de pe Valea TeLeajenuLui, din
arhiva Domnului Gh. I. Cereșeanu”, documente publicate de Eleonora Alexiu, elevă a istoricului Nicolae
Iorga.
Primul document datează din 21 mai 1639. Importanța acestui document reiese din faptul că se
face referire la chiar prima atestare documentară a satului Măgureni, și anume un hrisov din anul 1503 al
domnitorului Radu cel Mare (sept. 1495-apr. 1508). Este menționat, de asemenea, un alt document în
care apare satul Măgureni, un hrisov din anul 1578, al domnitorului Mihnea Turcitul (sept. 1577-iulie
1583). Satul Măgureni era, așadar, atestat documentar încă din perioada medievală, existența sa fiind
cunoscută, așa cum se arată în documentul din 1693, „duprin zilele altor domni bătrâni”. Acest sat era
proprietatea boierului Staico biv Vel Logofăt din Bucov, fiind moștenit de către fiul acestuia, Pârvu și de
către fiicele acestuia, jupânesele Stana și Maria.
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În ordine cronologică, următorul document datează din 26 ianuarie 1651, document prin care Stana
Neguroaia vinde lui Dumitrașco spătar o vie în Dealul Negovanilor, partea ei și partea de zestre a fiului ei,
Neacșul. Aceeași dată are și documentul prin care Neacșul și soacra sa, Stana Neguroaia din Negovani,
vând lui Dumitrașco 5 pogoane de vie în Dealul Negovanilor.
Un alt document privind satul Măgureni este un zapis din 6 ianuarie 1704, prin care Duca sin Mirică
ot Bucov își vinde partea de moșie din Măgureni jupânesei Radei Filipeasa și Stolnicesei Maria Filipeasa.
Peste 14 ani, la 8 martie 1718, prin zapis, Constantin Căpitan sin Miricăi Comisul ot Bucov își vinde partea
de moșie din Măgureni sud Saac jupânesei Radei Filipeasca.
Un alt zapis prin care se înstrăinează o porțiune din moșia Măgureni este cel din 20 ianuarie 1750,
prin care Dumitrana, fata lui Anton Miricescu, împreună cu soțul său vinde o parte din moșie Logofătului
Scarlat.
Următorul document este datat la 9 iunie 1777 și reprezintă o copie de pe anaforaua veliților boeri
orânduiți în pricina dintre Mihalache Conduratul biv Vel Sluger și cumnatul său Manolache sin Stolnicul
Scarlat, pentru moștenirea din hotarul Măgureni.Tot din anul 1777, 5 iulie, datează și un document ce
conține o poruncă domnească de la Alexandru loan Ipsilanti Voievod prin care se orânduiesc veliți boieri
pentru judecarea pricinii Măgureni. Din 1 august 1777 datează un deosebit de interesant document, o
„Carte de blestem” dată de Cozma, episcopul de Buzău, în pricina dintre Mihalache Conduratul și
Mihalache sin Stolnicul Scarlat pentru Moșia Măgureni. Grave blesteme erau aruncate asupra celor care
ar fi încercat să ascundă adevărul cu privire la hotarele corecte ale moșiei Măgureni, obiect de litigiu între
Mihalache Conduratul și Mihalache sin Stolnicul Scarlat.
Din 5 noiembrie 1777 datează un document, prin care, „Mihalache Conduratul jeluiește că nu i s-a
dat de către cumnatul său Manolache sin Stolnic Scarlat hrisovul hotărât de boierii orânduiți pentru
judecarea pricinii dintre ei”.
Un document deosebit de important pentru istoria localității Măgurele este „Cartea de hotărnicie
pentru moșia Măgureni” din 31 octombrie 1778, ce cuprinde hotărârea domnitorului Alexandru Ipsilanti
în pricina privind moșia Măgureni.
Din anul 1778, moșia Măgureni este împărțită în două moșii, între Slugerul Mihalache Conduratu și
Stolnicesca Ancuța, până la împroprietărirea din 1864, când, din moșia Măgurele va mai rămâne numai o
mică porțiune. Moșia stăpânită de primul va apare în unele documente sub denumirea de Măgurelele de
Jos, iar cea de-a doua, Măgurelele de Sus.
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CADRUL NATURAL
RELIEFUL
Comuna Măgurele este situată în zona de contact a Câmpiei Ploieștiului cu dealurile
subcarpatice, fiind amplasată pe șesul aluvionar terasat al râului Teleajen. Aspectul general al zonei
este al unei câmpii înalte care însoțește marginea externă a subcarpaților, având aspectul unor trepte
ce domină întregul ținut al câmpiei. Cadrul natural de ansamblu al teritoriului comunei cuprinde în
limitele sale două forme de relief dispuse în trepte de la Nord la Sud :
•
-zona dealurilor subcarpatice;
•
-zona câmpiei piemontane alcătuită din văile râurilor Prahova și Teleajen.
Dealurile din zonă delimitează comuna în partea de NE și NV unde sunt cunoscute sub
denumirea de dealurile Ploieștilor. Ele au o extindere spre N, dincolo de o linie care unește localitățile
Tintea - Păulești - Blejoi - Bucov - Urlați. Dealurile cele mai înalte sunt cuprinse între 300 - 400 m
altitudine (dealul Boldanului). Câmpia Ploieștiului intră în alcătuirea cadrului natural de ansamblu al
zonei, înglobând întreg teritoriul comunei Măgurele.
CLIMA
Climatul în care se încadrează teritoriul este continental - temperat, cu temperaturi medii anuale
de 7-8 grade C, ierni geroase și veri calde. Precipitațiile medii ajung la 600 - 700 mm/an, din care în
sezonul de vegetație 485 mm, condițiile de mediu fiind favorabile vegetației naturale a pădurilor de
foioase (fag - stejar), și culturilor agricole: cereale, cartofi, sfeclă de zahăr, legume. Vânturile
dominante bat din direcția Nord-Vest (30%).
HIDROGRAFIA
Teritoriul localității Măgurele este străbătut de râul Teleajen care delimitează la vest comuna. Pe
teritoriul comunei se disting următoarele unități morfologice :
Albia majoră (lunca), identificată în lungul râului pe malul stâng al acestuia, care este plană, cu
microzone depresionare (foste văi) și cu praguri nemarcate prin denivelări ale zonei.
Terasa inferioară (joasă) numită și terasa „Măgurele” se urmărește continuu pe partea stângă a
râului Teleajen. De la Coada Malului spre sud, terasa se dezvoltă până la Blejoi cu altitudini mici și
include comuna Măgurele. Pretutindeni podul Terasei este foarte neted și rareori acoperit cu
depozite deluviale. Fruntea terasei (racordul terasă - luncă) este marcată prin denivelări mai ales în
locul unde râul acționează prin eroziune laterală.
VEGETAȚIA ȘI FAUNA
Legată de condițiile de climă, de soluri, de relief, vegetația este destul de bine dezvoltată.
Dealurile sunt acoperite cu păduri de gorun, cer, carpen, plop, tei și mai puțin fag și de o vegetație
spontană, ierboasă, amestecată cu vegetație lemnoasă de salcii, plopi, arini. Fauna, predomină
caracteristicile zonei pădurilor de foioase și câmpie (iepuri,fazani, vrabii, randunici, porumbei
salbatici,coțofene,vulpi,lupi,mistreti,caprioare,etc).
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SOLURILE
În urma mișcărilor orogenetice a luat naștere o succesiune de sinclinale și anticlinale orientate
Est - Vest. Forajele executate în zona Bălțești au scos în evidență faptul că suntem în prezența
unei cuvete delimitată de volume impermeabile în care au fost sedimentate Villafranchiene în
faciesul de Cândești (pietrișuri cu intercalații argiloase). Pe francurile sinclinalului se întâlnesc
formațiuni miocene și tortoniene reprezentate prin nisipuri, marne, gresii, calcare, tufuri și sare.
În subteranul zonei analizate nu există unități stratigrafice de interes pentru eventuale exploatări
de substanțe minerale utile și nici volume solubile care sub influența apelor subterane să poată
da naștere unor goluri cu potențial de prăbușire și efecte nedorite la suprafață. Balastul, singura
resursă în această zonă ca materie primă pentru construcții se poate exploata pe Valea
Teleajenului.
RESURSELE SOLULUI ȘI SUBSOLULUI
Resursele pe care se bazează potențialul economic al comunei sunt numai resurse
proprii (terenuri arabile, pășuni, fânețe, păduri, produse animaliere și vegetale).

RESURSE NATURALE
Fondul funciar agricol constituie principala sursă naturală a teritoriului comunei, funcția
dominantă în profilul economico-social fiind dezvoltarea agriculturii cu cele două ramuri
principale: cultura vegetală și creșterea animalelor.
Comuna nu beneficiază de rezerve naturale ce pot fi exploatate cum ar fi: rezerve
piatră, calcar, izvoare termale, cărbune, petrol etc.
Repartiția terenurilor în comuna Măgurele este influențată de caracteristicile reliefului,
caracteristicile climatice, cele edafice, de intervenția antropică în zonă, de apariția unor asociații
de vegetație, de specificul agricol al zonei.
Fondul funciar al comunei Măgurele este constituit de totalitatea terenurilor aflate în
limitele sale administrative. Principalele categorii de folosință a fondului funciar, în funcție de
destinația terenurilor, sunt: arabil, vii, livezi, pășuni, fânețe, păduri, ape, terenuri ocupate cu
clădiri, terenuri ocupate cu căi de comunicație, alte suprafețe.
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La nivelul anului 2014, suprafața fondului funciar din comuna Măgurele era de
2 747 ha, dintre care 2 155 ha reprezintă suprafața agricolă, iar 592 ha suprafața neagricolă.
Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, se observă că suprafața arabilă
reprezintă 79.6% din totalul suprafeței agricole. De asemenea, suprafața agricolă a comunei
Măgurele mai cuprinde și 14.6% suprafață de pășuni, 5.0% livezi, 0.5% fânețe și 0.3% vii și
pepiniere viticole. Cea mai mare parte din suprafața neagricolă de pe raza comunei
Măgurele este ocupată de păduri - 51.7%, următoarea pondere înregistrându-se pentru
suprafața ocupată cu căi de comunicații și căi ferate - 20.1%. Construcțiile ocupă 13.2% din
suprafața neagricolă a comunei, iar suprafața ocupată de ape și bălți reprezintă 11.0% din
totalul suprafeței neagricole din comuna Măgurele. Terenurile degradate și neproductive
reprezintă 4.0% din totalul suprafeței neagricole de pe teritoriul comunei.
Suprafața fondului funciar în hectare din comuna Măgurele la nivelul anului 2014
Modul de folosinta pentru suprafata agricola

Anul 2014

% din
suprafata
totala a
comunei

% din
fondul
funciar
agricol

% din
fondul
funciar
neagricol

UM: Ha
Hectare
Total suprafata UAT MAGURELE
Agricola Total, din care:
Arabila
Pasuni
Finete
Vii si pepiniere viticole
Livezi si pepiniere pomicole
Terenuri neagricole total, din care:
Paduri si alta vegetatie forestiera
Ocupata cu ape, balti
Ocupata cu constructii
Cai de comunicatii si cai ferate
Terenuri degradate si neproductive

2747
2155
1716
315
11
7
106
592
306
65
78
119
24

100%
78,45
62,47
11,47
0,40
0,25
3,86
21,55
11,14
2,37
2,84
4,33
0,87

100%
79,60
14,60
5,00
0,50
0,30
100%
51,70
20,10
13,20
11,00
4,00
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TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COMUNEI MAGURELE

Paduri si vegetatie
forestiera
11.14%

Ape
2.37%

Constructii si curti
2.84%

Alte terenuri
(neproductiv, etc.)
5.20%

Vii
0.25%
Livezi
3.86%
Pasune
11.47%

Arabil
62.47%
Fanete
0.40%

Arabil

Fanete

Pasune

Livezi

Vii

Paduri si vegetatie forestiera

Ape

Constructii si curti

Alte terenuri (neproductiv, etc.)

În ceea ce privește suprafețele ocupate de plantele de cultură, cele mai
frecvent întâlnite sunt cerealele (în special porumbul, care ocupă cca. 35.0% din suprafața
arabilă totală, la care se adaugă grâul și secara, cu 10.3%) și plantele tehnice (în special floareasoarelui, cu 17.2% din arabil dar, mai recent, și rapița pentru ulei și soia), acestea din urmă fiind
culturi cu productivitate ridicată și pentru care există cerere pe piață.
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POPULAȚIA
EVOLUȚIA POPULAȚIEI ȘI POTENȚIALUL DEMOGRAFIC
Populația comunei Măgurele nu a suferit evoluții spectaculoase în ultimii 30 de ani, chiar
dacă în majoritatea localităților din România și județul Prahova populația a scăzut constant,
există totuși o scădere a populației și în această comunitate. Evoluția populației din comuna
Măgurele prezintă un trend descendent în perioada 2011 - 2021, potrivit datelor furnizate de
Institutul Național de Statistică. În anul 2021, populația comunei Măgurele înregistra o valoare
de 4570 locuitori . Raportat la anul 2011, populația comunei Măgurele a scăzut cu 5,75% în anul
2021. Reducerea populației se datorează, în principal, migrației, care s-a accentuat puternic cu
câțiva ani înainte de aderarea României la Uniunea Europeană, dar și după aderare. Un alt
motiv al reducerii numărului de locuitori este sporul natural negativ, numărul persoanelor
decedate fiind cu mult mai mare decât numărul celor născute vii. De asemenea, și mortalitatea
infantilă accentuează reducerea populației. În

ceea ce privește distribuția populației din

comună pe sexe, se observă că populația de sex feminin este mai numeroasă comparativ cu cea
de sex masculin, în perioada 2011 - 2021. Comparativ cu anul 2011, în anul 2021 populația
masculină a scăzut cu aproximativ 6,02%, iar cea feminină cu aproximativ 5,49%. Scăderea
populației este un fenomen întâlnit și la nivel național, astfel România se află în al 30- lea an de
declin demografic. Comparând rezultatele de la recensământul din 2002 cu cele de la
recensământul din 2011, se poate observa că populația României a înregistrat o scădere cu
12.2%, fiind una dintre cele mai drastice scăderi de la nivelul Uniunii Europene. Alarmant este
faptul că în perioada următoare se previzionează scăderi și mai accentuate ale numărului de
locuitori din România, fenomen strâns corelat și cu reducerea ratei de natalitate. Conform
Recensământului Populației din anul 2011, populația stabilă în comuna Măgurele a fost de 4849
locuitori. Conform datelor statistice ale INS, populația după domiciliu a fost de 4681 locuitori în
anul 2018, 4669 locuitori în anul 2019, 4608 locuitori în anul 2020 și 4 5 7 0 locuitori în anul
2021.
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Populației pe sate componente:
Nr crt
1
2
3
4

Localitate (sat
component)
Comuna Măgurele
Măgurele
Coada Malului
Iazu

Populație 2021*

Procent

4570
3176 locuitori
813 locuitori
581 locuitori

100%
69,49%
17,78%
12,73%

2021; DJS Prahova,

Populația stabilă pe sexe și grupe de vârstă COMUNA MĂGURELE - INS 2021
Total
Sexe

<5
ani

59
ani

1014
ani

1519
ani

2024
ani

2529
ani

3034
ani

3539
ani

40 4544 49
ani ani

5054
ani

5559
ani

6064
ani

6569
ani

7074
ani

7579
ani

8084
ani

>85
ani

Ambele

162

165

235

250

242

256

292

298

372 431

448

263

291

312

194

157

127

75

4570

Masculin

70

79

123

128

117

138

176

135

194 211

243

122

133

127

79

63

59

17

2214

Feminin

92

86

112

122

125

118

116

163

178 220

205

141

158

185

115

94

68

58

2356

După structura pe sexe, comuna Măgurele, împreună cu localitățile componente, cu un
procent de 48,44% populație masculină și 51,56% populație feminină, se înscrie în tendința
manifestată la nivelul județului Prahova, respectiv 48,40% masculin și 51,60% feminin; pe total,
diferența între populația feminină și cea masculină indică un echilibru relativ.
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Numărul de născuți vii în anul 2012* a fost de 45, în anul 2013, de 31, în anul 2014, de
22, în anul 2015, de 23, în anul 2016, de 38, în anul 2017 ,de 29, în anul 2018, de 33, iar în anul
2020, de 27. În schimb, numărul de decedați a fost în anul 2012*, de 70, în anul 2013, de 55, în
anul 2014, de 56, în anul 2015, de 46, în anul 2016, de 78, în anul 2017, de 75, în anul 2018, de
61, în anul 2019, de 87, iar în anul 2020, de 81, rezultând un bilanț natural negativ, fiind
accentuat după anul 2011.
Numărul stabilirilor de reședință a fost în anul 1990 de 6, în anul 2011 de 23, în anul
2012 de 24, în anul 2013 de 25, în anul 2014 de 12, in anul 2015 de 26, in anul 2016 de 39, in
anul 2017 de 15, în anul 2018 de 33, în anul 2019 de 22, iar în anul 2020 de 27 persoane.
Plecările cu reședință au fost în anul 1990 de 156, în anul 2011* de 32, în anul 2012* de 40, în
anul 2013* de 63, în anul 2014 de 73, în anul 2015 de 53, în anul 2016 de 40, în anul 2017 de
55, în anul 2018 de 64, în anul 2019 de 69, iar în anul 2020 de 51 persoane, rezultand un
deficit migratoriu important în fiecare an, după RGP din 2011 si datele preluate de la INS .
*date INS tempo online
Analizând situația pe grupe de vârstă, se constată următoarele:
•

Grupele de vârstă 15 – 40 ani și 41 – 60 ani, care pot fi asimilate populației în vârsta de

muncă, reprezintă 62,40 % din populația totală a comunei, fiind apropiată de media pe județ
(59%).
•

Ponderea cea mai mică în totalul populației se regăsește la grupa de vârstă 0 - 15 ani,

respectiv 12,29 % din total, fiind însă puțin inferioară celei pe județ, respectiv de 13,69 %,
•

Grupa de vârstă de 60 de ani și peste înregistrează o pondere peste media pe județ

(25,31% față de 22%), tot aici constatându-se și cel mai mare dezechilibru între populația
masculină și cea feminină (58,66% femei față de 41,34% bărbați), procentul ridicat al populației
feminine din această grupă de vârstă regăsindu-se în valorile specifice atât pe total județ, cât și
pe mediul rural.
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În concluzie, putem spune că populația comunei Măgurele prezintă un echilibru relativ,
atât din punct de vedere al structurii pe sexe, cât și pe grupe de vârstă și se manifestă o
tendință a lipsei de vitalitate, pe fondul unui bilanț natural negativ și al unui bilanț migratoriu
negativ.
Populația pe naționalități*
Naționalitatea
Total
Română
Maghiară
Rromă
Alte naționalități

Număr de
persoane
4570
4493
1
72
4

*Sursa de date: DJS Prahova
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Structura populației de peste 10 ani după nivelul de instruire*
Nivel de instruire

Număr
persoane

Studii superioare

231

Postliceal și de maistri

121

Liceal

1134

Profesional, complementar sau de ucenici

994

Gimnazial

1643

Primar

1113

Fără școală absolvită

134

Persoane analfabete

67

Se remarcă ponderea populației cu instruire elementară (primară și gimnazială), această
categorie fiind urmată de cea cu studii liceale și profesionale, complementare sau de ucenici.
Ponderi reduse dețin persoanele cu studii superioare și cele cu studii postliceale și de maiștri.
Numărul mediu al șomerilor înregistrați în 2010 a fost de 188 persoane, în anul 2011 a fost de
152 persoane, în anul 2012 a fost de 156 persoane, în anul 2013 a fost de 148 persoane, în anul
2016 a fost de 151 persoane, în anul 2018 a fost de 90 persoane, iar în anul 2019 a fost de 88
persoane. Numărul mediu al salariaților a fost în 2014 de 406, în anul 2015 de 441, în anul 2016
de 415, în anul 2017 numarul mediu al salariatilor a fost de 434, în anul 2018 de 470, în anul
2019 de 460, iar în anul 2020 numărul mediu de salariați a fost de 477*.

*Date INS TEMPO - Online 2011 -2020
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INFRASTRUCTURA
INFRASTRUCTURA DE COMUNICAȚII ȘI TRANSPORT

Rețeaua rutieră
Din punct de vedere funcțional și administrativ‐teritorial, drumurile publice care străbat
Comuna Magurele se împart în următoarele categorii:
a. drumuri naționale (DN);
b. drumuri județene (DJ);
c. drumuri comunale (DC).
Drumurile publice cu valori mari de trafic sunt: DN1A, DJ100L, DJ231, DC45, DC44A.
Drumurile comunale și sătești au o lungime totală de 37,64 km, din care 95% au covor
asfaltic.
Rețeaua feroviară
Comuna Magurele este străbătută de Magistrala feroviară M 304, care face legătura între
Ploiești și localitățile de pe Valea Teleajenului (cap de linie Măneciu). Accesul este realizat
prin 3 statii CFR, Magurele Sud, Magurele Nord si Coada Malului.
Reabilitarea drumurilor comunale, extinderea și modernizarea trotuarelor în comună,
amenajarea șanțurilor și rigolelor pentru scurgerea apelor pluviale, modernizarea trecerilor
pentru pietoni, modernizarea pasajelor de trecere la nivelul căi ferate fac parte din proiectele
prioritare ale comunei Măgurele în următoarea perioadă.
Infrastructură tehnică
Alimentare cu apă, gaze și salubrizare
Rețeaua de alimentare cu apă
Satele componente ale comunei Măgurele dispun de o serie de rețele și echipamente
tehnico - edilitare caracterizate prîntr-un grad mărit de acoperire a teritoriului.
În comuna Măgurele există rețea de distribuție a apei potabile, iar gospodăriile
racordate la aceasta rețea în anul 2020 erau de 1680 de gospodării, ceea ce reprezintă 100 %.
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Lungimea rețelei de distribuție a apei potabile și cantitatea de apă potabilă distribuită în anul
2020, se prezintă astfel:
Lungimea totală a rețelei de distribuție

27 km

a apei potabile
Cantitatea de apă potabilă distribuită

120 mii mc

consumatorilor – total
Cantitatea de apă potabilă distribuită

118 mii mc

consumatorilor pentru uz casnic

*Date INS -2020.

Gazele naturale
În prezent rețeaua de alimentare cu gaz metan, acoperă întreaga comună și
deserveste 95% din gospodării.

Sistemul de alimentare cu gaze
Lungimea conductelor de
distribuire a gazelor naturale (km)
Gaze naturale distribuite în total
(mii mc)
Gaze naturale distribuite – uz
casnic (mii mc)

38,6

1921

1816

Sursa: Institutul Național de Statistică, pe anul 2020

Canalizare
Evacuarea apelor uzate din gospodării nu se realizează prin rețeaua de canalizare, investiție
care în prezent se află în curs de execuție. Gospodăriile sunt prevăzute atât cu haznale de tip rural
nevidanjabile și fose septice, cât și cu haznale vidanjabile sau fose septice vidanjabile. Apele uzate se
deversează în puțuri absorbante și fose septice. Precizăm că, în conformitate cu Directiva Consiliului
nr. 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate în localitățile cu aglomerări de peste 2000 locuitori
echivalenți, trebuie să existe stație de epurare cu tratare secundară a apelor uzate, realizarea
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întregii rețele de alimentare cu apă, a celei de canalizare și utilarea corespunzătoare a acestora,
înscriindu-se din această perspectivă, ca principale probleme de rezolvat în viitorul apropiat. De
asemenea, prezența apelor uzate menajere laolaltă cu cele meteorice reprezintă un factor de risc
major pentru sănătatea populației și conduce la degradarea mediului înconjurător. Se dorește ca
în perioada 2022 – 2027 să se realizeze rețeaua de canalizare în sistem centralizat pentru toți
locuitorii comunei. Realizarea rețelei de canalizare și a stației de epurare sunt proiectele
prioritare ale comunei în perioada 2022 – 2027.
Salubrizarea
La nivelul Comunei Măgurele, administrarea și gestionarea serviciului

public de

salubrizare se realizează prin gestiune delegata prin contract de concesionare către SC ROSAL
GRUP SA. Gradul de acoperire a populației cu servicii de salubritate este de peste 95%.

Energie Electrica

Toti locuitorii comunei Măgurele sunt racordati la retea. Alimentarea comunei se face cu o
retea de distributie de medie tensiune (LEA 20 KV), care vine din reteaua de 110 KV. Lungimea
rețelei de distribuție 27 km.
Reteaua de joasă tensiune, tip aerian, destinata consumatorilor casnici și iluminatului
public, este racordata la posturi de tip aerian. Rețelele electrice sunt pe stâlpi din beton
precomprimat tip RENEL, iar sistemul de iluminatul public a fost modernizat in ultima perioada
prin înlocuirea lămpilor cu vapori de mercur cu lămpi fotovoltaice tip led ecologice si cu consum
redus. În anul 2020, locuințele racordate la reteaua de electricitate erau în procent de 100 %.
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Infrastructură socială
Educație și Învățământ
Educația preșcolară și școlară se realizează prin grădinițe și școli gimnaziale. În anul 2022, în
comuna Măgurele funcționează o unitate de invatamant cu personalitate juridica: - ȘCOALA
GIMNAZIALĂ MĂGURELE ce are in coordonare:
- Grădinița de Copii cu Program Normal "Micul Prinț" Măgurele;

- Grădinița de Copii cu Program Normal Coada Malului Măgurele;

- Grădinița de Copii cu Program Normal Iazu Măgurele;
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- Scoala Învățământ Primar I-IV Măgurele;

- Scoala Gimnazială Măgurele cu cls. V-VIII

Unitățile de învățământ își desfășoară activitatea în clădiri proprii, corespunzătoare, din
punct de vedere funcțional, și cursurile sunt susținute de către 42 de cadre didactice.
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Populația școlară pe niveluri de educație din comuna Măgurele
Anul

2020

2021

2022

79

89

77

Elevi în învățământul primar (și special)

167

159

150

Elevi în învățământul gimnazial (și special)

152

148

147

Totalul populației școlare

398

396

374

Copii înscriși la grădinițe

Sănătatea și serviciile sociale
Instituții din domeniul sănătății
Sănătatea umană
În comuna Măgurele, asistența medicală este aigurată de către un centru medical uman,
înființat în anul 2007, situat în satul Măgurele. Deservirea se face de către 2 medici de familie, 1
stomatolog și 4 cadre sanitare medii. Dispensarele din Comună au un nivel mediu de dotare.
La nivelul comunei există un punct farmaceutic, iar deservirea se face de către un asistent de
farmacie.
Spațiile în care funcționează cabinetele medicale se afla în proprietatea publica a Comunei
Magurele.
Sănătatea veterinară
La nivelul Comunei Magurele exista un dinspensar veterinar unde activează un medic veterinar
și un tehnician.
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Instituții din domeniul asistenței sociale
Asistență și protecție socială – compartiment din aparatul de specialitate al primarului.
Comuna Măgurele înregistrează un număr de 11 dosare cuprinzând 14 beneficiari de asistați sociali
în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
Beneficiari ai Legii nr. 277/2010, republicată, privind alocația pentru susținerea familiei sunt în
număr de 104 persoane. Nu există beneficiari ai OUG nr. 102/1999 privind protecția specială și
încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap. Beneficiari indemnizatii persoane cu handicap ai
Legii nr.448/2006 in numar de 47 persoane. Asistenti personali ai persoanelor cu handicap in baza
Legii nr.448/2006 in numar de 10 persoane.
Cultura, culte, recreere, sport
Instituții din domeniul culturii
În Comuna Magurele există doua biblioteci, din care una publica, infiintata la etajul 1 al
sediului Primariei, cealalta fiind in cadrul Scolii Gimnaziale Magurele, ce conțin circa 16.000 de
volume.

În Comuna Magurele, satul Magurele, funcționează un Cămin Cultural

ce a fost

reabilitat si modernizat in totalitate in anul 2015.
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Sportul este reprezentat prin echipa de fotbal AS VOINTA 2015 Magurele care este
afiliată la Asociația Județeană de Fotbal Prahova, activand in Liga I a Campionatului Județean
Prahova.
Satul Magurele dispune de un teren de fotbal omologat pentru jocurile oficiale din Liga
Judeteana Prahova, cu tribună acoperită și 500 locuri pe scaune.
Pe raza Comunei există două terenuri de mini‐fotbal cu gazon artificial ce
funcționează unul pe lângă Scoala Gimnaziala Magurele, care are în plus ca dotări instalație de
nocturnă, pista de alergare si un teren de minibaschet și celălalt in incinta Parcului Agrement
Magurele ce are ca dotări instalație de nocturnă și tribună cu 50 de locuri.
PARCUL AGREMENT MAGURELE investitie în curs de realizare (stadiu execuție 90%) se
întide pe o suprafata de cca.7500 m.p și dispune de : scenă de spectacole, centru
multifuncțional , teren de mini‐fotbal cu gazon artificial și instalatie iluminat nocturna,
foișoare, locuri de joaca pentru copii, bănci, mese de sah si tenis de masa, alei pietonale, spații
verzi, etc
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Culte
Spiritualitatea creștin - ortodoxă din comună este reprezentată prin 4 parohii care au
împrumutat unele elemente din orientul ortodox din Veneția, și din folclorul tracic al înaintași
lor noștri reușind să se deosebească în linii mari și să creeze astfel stilul local original
"Muntenesc":
Biserica „Sfânta Treime” din partea de „sus” a satului, a fost zidită în anul 1780, cu un
stil arhitectonic simplu, legat de formele artei populare, iar în 1820 a fost arsă de către turci,
rămânând numai zidurile. În anul 1830 și ulterior, în anii 1904-1906, biserica a fost reparată din
temelii, lucrări efectuate cu cheltuiala sătenilor din comună. În timpul Primului Război Mondial,
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strănile din biserică și podeaua au fost deteriorate de către armatele austro-ungare, care au
folosit lăcașul pentru grajd de vite și magazie pentru muniție. Între anii 1925-1927 s-a construit
clopotnița bisericii, iar în anul 1929 s-au cumpărat cele două clopote. Cu fonduri de la epitropie,
primărie și prefectură, între anii 1935 -1936 s-a refacut întreaga pictură de către pictorul Gr.
Constantinescu din comună Gornet.
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Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din partea de „jos” a satului, așezată între
poalele dealului Măgurele și râul Teleajen este cea mai veche biserică din sat.
După săpăturile care s-au făcut în jurul bisericii, cu prilejul unor reparații, s-a constatat
că pe fundația respectivă a fost o altă biserică, mult mai veche decât cea existentă. În anul
1780, biserica a fost zidită din temelie, iar în anul 1820 a fost arsă de către turci, rămânând
numai zidurile. După plecarea turcilor, domnița Ruxandra, sora domnitorului Alexandru Șuțu,
zidește din temelii această biserică: „Această Sfântă și Dumnezeiască biserică este făcută pe
locul meu, în vecinătătea boierului Mihăilescu, ca să slăvească și să cânte mare nume și peste
toate numele marelui și numai singur veșnicului și atotfăcătorului Dumnezeu”.
În anul 1830 și ulterior 1904-1906, biserica a fost reparată din temelii, lucrări efectuate
cu cheltuiala sătenilor din comună.
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-Biserica „Sf. Dumitru” din satul lazu a fost construită prin anul 1875, de către
cetățenii din sat, construită din cărămidă și alte materiale, care au rezultat din demolarea altei
biserici care era pe „Valea Bisericii”, din pădurea de langă satul Nou, ce aparține în prezent de
comuna Lipănești. În cutremurul din anul 1940, biserica a fost deteriorată complet,
nemaiputându-se repara. Cetățenii satului au construit o capelă, din materialele rezultate de la
fosta biserică, iar în anul 1943 și aici la acest sat s-a înființat parohia Iazul prin scindare de la
parohia Măgurele II.
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-Biserica „Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil” din satul Coada Malului este construită în anul
1942, pe fundație de piatră sub formă de cruce. Construcția a fost făcută din paiantă și
cărămidă și acoperită cu tablă zicantă. A fost pictată de monaha Cursaru Gabriela de la
mănăstirea Ghighiu, județul Prahova. În anul 1977 s-au început lucrările de mărire ale bisericii
satului din fonduri proprii și donații. A fost terminată în anul 1980. Pictura a fost făcută de
pictorul Moroșanu loan, din donațiile enoriașilor evlavioși.

Eroii comunei se cinstesc de ziua "Inălțării Domnului", prilej cu care se comemorează și
în memoria cărora s-au ridicat două monumente.
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Urbanism
Suprafața locuibilă existentă în comuna Măgurele la nivelul anului 2014 a fost de 101 350
metri pătrați (toată suprafața fiind în proprietate privată), iar la sfârșitul anului 2020 suprafața
locuibilă existentă în comuna Măgurele era de 105727 metri pătrați, potrivit datelor furnizate de
I.N.S. înregistrând o creștere cu 4,14 % față de anul 2014.
Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, la sfârșitul anului 2014, în
comuna Măgurele existau 1 647 locuințe, iar la sfârșitul anului 2020 existau 1690 locuințe toate
fiind în propietate privată. Numărul locuințelor existente la sfârșitul anului 2020 în comună a
crescut 43 de locuinte fata de anul 2014

ECONOMIA LOCALĂ
Principalul vector în dezvoltarea socială și economică a comunei Măgurele au fost
reprezentate de apropierea de orașul Ploiești si Vălenii de Munte, de artera rutieră DN 1 A, de
relieful și clima favorabile dezvoltării agriculturii și pomiculturii. În ultimii 15-25 ani, s-au
dezvoltat o serie de întreprinderi în sectorul privat, în domeniul agricol, transporturi, comerț și
alte tipuri de servicii. Activitatea care s- a dezvoltat constant în ultimii ani, o reprezintă comerțul
alimentar și nealimentar cu amănuntul și într-o mai mică măsură alimentația publică. Turismul a
cunoscut o oarecare dezvoltare, mult prea puțin față de potențialul zonei.
În continuare sunt prezentate firmele, instituțiile publice și ONG-urile din Comuna Măgurele *.
* liste-firme.ro; firme.info.ro; Primaria Măgurele.
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DENUMIRE FIRMĂ

DOMENIU DE ACTIVITATE

Nr
crt
1.

SC EWE MĂGURELE SRL

2.

SC ARVA METAL & STEEL SRL

3.

S.C.TEOMED S.A.

PARC SOLAR - CENTRALA ELECTRICĂ
FOTOVOLTAICĂ
COMERCIALIZAREA ȘI PRODUCȚIA DE
PIESE SI SEMIFABRICATE DIN OTELURI
SI ALIAJE SPECIALE
LUCRARI AGRICOLE

4.

S.C. BLUE RIDGE SRL

DEPOZIT

5.

S.C. ASTRA SELECT SRL

CONFECTII METALICE

6.

S.C. COMELECTRO SRL

PRELUCRARE LEMN

7.

S.C. CRISTIAN IMPEX SRL

COMERT SI ALIMENTATIE PUBLICA

8.

S.C. CIPA SRL

CONFECTII METALICE

9.

S.C. SPAROM SRL

COMERT MAT CONSTR

10.

S.C. VIETTA SRL

CONFECTII METALICE

11.

S.C. ECOFERM

LUCRARI AGRICOLE

12.

S.A. DUMBRAVA

LUCRARI AGRICOLE

13.

S.C. DITOP PAN SRL

COMERT SI PRODUCTIE MOBILIER

14.

S.C. TOROBISI TRICOTEX

CONFECTII

15.

S.C. RAZMISI COM SRL

COMERT MAT. CONSTR

16.

S.C. CONSTRUCTII INSTALATII ASTRA SRL PRESTARI SERVICII INSTALATII GAZE

17.

S.C. DIDINA PROD SRL

COMERT

18.

OANCEA ROMICA AF

COMERT

19.

ONE TO ONE INVESTIMENT SRL

LUCRARI AGRICOLE

20.

S.C. PACIRO PROD SRL

COMERT MAT CONSTR

21.

S.C. SAUDAX SRL

22.

ROMPETROL DOWSTREAM SRL

LUCRARI AGRICOLE SI
COMERT
STATIE PECO

23.

SC ALIMEX MILITARU

COMERT
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24.

S.C. VAE COM SRL

PRELUCRARE LEMN

25.

S.C. AGROSEMCU SRL

LUCRARI AGRICOLE

26.

S.C. KINI CONSTRUCT SRL

CONSTRUCTII

27.

S.C. TAMAVA SRL

COMERT

28.

S.C. ALYSTEC COM SRL

COMERT

29.

S.C. SFERIS COM SRL

COLECTARE FIER VECHI

30.

S.C. FIABIL COMIND SRL

COMERT

31.

S.C. MAGAGRO FOREST SRL

PRELUCRARE LEMN

32.

S.C. ANGINO SRL

COMERT

33.

S.C. IRYLEN TRADE SRL

ALIMENTATIE PUBLICA

34.

RESTAURANT MOFFT

ALIMENTATIE PUBLICA

35.

RAFIGI SERVICE SRL

COMERT

36.

PROFI MAGURELE

SUPERMARKET
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CAP III
ANALIZA SWOT

PUNCTE
TARI

PUNCTE
SLABE

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI
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Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este descriptiv:
Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunități), Threats (riscuri
sau amenințări). Primăria Comunei Măgurele trebuie să-și însușească și să promoveze o viziune
strategică în ceea ce privește dezvoltarea sa în viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o
activitate administrativă dezorganizată în cadrul căreia se pot rata oportunități și se pot
consuma irațional resurse prețioase.
Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare
a comunității pe o perioadă de 7 ani. Etapele metodologice principale ale PPS au fost
următoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a
comunității, analiza sectorială a domeniilor strategice principale și articularea documentului
strategic. Principiile care au stat la baza PPS au fost asigurarea validității științifice, implicarea
comunității, transparența, obiectivitatea, coerența și continuitatea demersului. Pentru a da
roade, însă, planificarea strategică trebuie însoțită de promovarea, la nivelul administrației
publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil să identifice și să
speculeze oportunitățile apărute în beneficiul comunității. Pentru a avea certitudine că politicile
și programele existente corespund necesităților de dezvoltare a comunei Măgurele, în cadrul
limitărilor impuse de resursele locale disponibile și pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea
Europeană susține politica de dezvoltare regională s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare
locală pentru perioada 2022-2027. Punctele forte și cele slabe sunt legate de comuna Măgurele
și de strategiile acesteia, de modul cum se compară cu concurența. Oportunitățile și
amenințările vin dinspre mediul de piață și din direcția concurenței; de regulă sunt factori asupra
cărora zona, în general, nu are niciun control. Analiza SWOT ia în considerare organizarea așezării,
performanțele acesteia, produsele cheie și piețele strategice.
Analiza SWOT permite concentrarea atenției asupra zonelor cheie și realizarea de
prezumții (presupuneri) în zonele asupra cărora există cunoștințe mai puțin detaliate. În urma
acestei analize se poate decide dacă zona își poate îndeplini planul și în ce condiții. Amenințările
pot fi concrete sau potențiale.
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SWOT LOCALIZARE TERITORIALA
PUNCTE
TARI

✓ Localitatea Măgurele este comuna componentă a județului Prahova,
situată în partea de Sud-Est a județului Prahova;
✓ Comuna este străbătută de drumul național DN 1A Ploiești-Brașov,
fiind situată la o distanță de 20 km de municipiul Ploiești și la 8 km de
orașul Vălenii de Munte;
✓ Satele componente ale comunei s-au dezvoltat în general liniar și
dispersat, cu prioritate de-a lungul DN 1A și a căilor de acces la
principala arteră de circulație rutieră;
✓ Teritoriul localității Măgurele este străbătut de râul Teleajen care
delimitează la vest comuna;
✓ Comuna Măgurele este situată în zona de contact a Câmpiei
Ploieștiului cu dealurile subcarpatice.

PUNCTE
SLABE

✓ Comuna Măgurele dispune de un buget local limitat, venituriile
proprii acoperind cheltuielile de functionare, investitiile in
infrastructura din anii anteriori si din viitor fiind posibile decat prin
atragerea de fonduri guvernamentale si europene nerambursabile;
✓ Comuna nu beneficiază de rezerve naturale ce pot fi exploatate cum
ar fi: rezerve piatră, calcar, izvoare termale, cărbune, petrol etc.

OPORTUNITATI

✓ Posibilitatea accesării fondurilor structurale în vederea valorificării
resurselor zonei;
✓ Existența programelor autorităților județene și naționale destinate
dezvoltării zonelor rurale;
✓ Posibilitatea încadrării ariilor geografice ale comunelor în ariile de
eligibilitate a programului de finanțare prin fonduri structurale ale
Uniunii Europene
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AMEN INTARII
✓ Insuficiența resurselor financiare pentru contribuția
proprie la proiectele finanțate prin Fonduri
Structurale din mediul rural.

SWOT AGRICULTURĂ

PUNCTE
TARI

✓ Condiții naturale favorabile pentru producția agricolă;
✓ 78.4% din suprafața fondului funciar al comunei Măgurele este
reprezentată de suprafața agricolă;
✓ Zonă cu potențial forestier ridicat, 51.7% din totalul suprafeței
neagricole este ocupată cu păduri;
✓ În sezonul de vegetație precipitațiile sunt de 485 mm, condițiile de
mediu fiind favorabile vegetației naturale a pădurilor de foioase (fag
- stejar), și culturilor agricole: cereale, cartofi, sfeclă de zahăr, legume;
✓ Doar 4.0% din totalul suprafeței neagricole este ocupată de terenuri
degradate și neproductive;
✓ Peste jumătate dintre culturile agricole de pe raza comunei sunt
ocupate de porumb și grâu, condițiile zonei fiind favorabile pentru
cultivarea acestora;
✓ Existența forței de muncă calificată în agricultură;
✓ Existența condițiilor și tradiției pentru dezvoltarea activității agricole
în general;
✓ Existența mai multor societăți comerciale, PFA -uri , AF-uri sau ÎI ce au
și activități agricole ca domeniu de activitate;
✓ Suprafață agricolă bună;
✓ Suprafață mare ocupată cu terenuri arabile;
✓ Existența rețelelor de comunicații pentru vânzarea și promovarea
produselor agricole;
✓ Utilizarea redusǎ a pesticidelor și ingrǎṣǎmintelor chimice;
✓

Existența mai multor organizații de profil în localitate;

✓

O bună tradiție în domeniul agricol.
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PUNCTE
SLABE

✓ Investiții insuficiente în agricultură;
✓ Populația comunei deține și cultivă suprafețe mici de teren;
✓ Doar 24.1% dintre locuitori fac parte din Asociațiile Agricole din
comună;
✓ Lipsa echipamentelor specializate a micilor fermieri;
✓ Neaplicarea de către populația comunei a metodologiilor agricole
moderne, existând încă mentalitatea unei agriculturi tradiționale
slab competitive economic;
✓ Temerile micilor producători în ceea ce privește piața de desfacere a
produselor agricole realizate în gospodărie.
✓ Organizarea ineficientă a producătorilor în vederea comercializării
produselor agricole și numărul mic de contracte de preluare a
producției;
✓ Lipsa unui sistem centralizat de desfacere al produselor agricole;
✓ Utilaje agricole insuficiente pentru efectuarea la timp a lucrărilor
agricole;
✓ Îmbătrânirea forței de muncă în agricultură;
✓ Migrația tinerilor din localitate și neatractivitatea domeniului de
activitate;
✓ Lipsa resurselor financiare din partea micilor fermieri, pensii mici
pentru agricultori, ceea ce reprezintă insuficiența investițiilor în
agricultură de către aceștia;
✓ Dotarea tehnică slabă a tuturor sectoarelor din zootehnie și sectorul
vegetal;
✓ Lipsa unor specialiști în cadrul exploatațiilor agricole;
✓ Lipsa unor centre de prelucrare a produselor agricole;
✓ Atragerea unor sume mici din fondurile europene, pentru
dezvoltarea agriculturii.
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O
P

✓ Înființarea/modernizarea fermelor agricole;

O

✓ Atragerea tinerilor în activități agricole prin preluarea de către aceștia
a unor exploatații agricole și acordarea unor prime de instalare prin
fonduri europene;
✓ Dezvoltarea sectorului prelucrării produselor agricole prin găsirea
unor piețe de desfacere avantajoase;

R
T
U
N
I
T
Ă
Ț
I

✓ Sprijinirea exploatațiilor agricole (fermelor) mici;
✓ Înființarea unor asociații profesionale și a unor organisme de sprijin
a producătorilor;
✓ Potențialul agricol ridicat în vederea înființării unor noi ferme
agricole;
✓ Existența cadrului legislativ pentru întemeierea și dezvoltarea
exploatărilor agricole;
✓ Comasarea terenurilor agricole prin înființarea unor forme asociative
sau prin vânzarea terenurilor de către micii proprietari;
✓ Implementarea unor programe de instruire în domeniul agricol în
vederea creșterii nivelului de instruire al forței de muncă existente.
✓ Dezvoltarea mediului non-guvernamental ce activează în domeniul
agriculturii ecologice;
✓ Tendință de creștere a sectorului de produse ecologice;
✓ Creșterea numărului de alimente tradiționale de calitate înregistrate
la nivel național;
✓ Creșterea anuală cu 10.0% a subvenției de la Uniunea Europeană
pentru domeniul agricol;
✓ Existența unui cadru legislativ favorabil pentru înființarea și
dezvoltarea exploatațiilor agricole;
✓ Existența Fondului European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală;
✓ Existența Programului Fermierul ce susține dezvoltarea mediului de
afaceri în domeniul agriculturii;
✓ Facilități legislative pentru arendarea suprafețelor agricole;
✓ Existența Programului Rabla pentru utilaje agricole;
✓ Sprijinul oferit din partea Oficiului Județean pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale Prahova pentru Consultanță Agricolă cu privire la
accesarea fondurilor europene;
✓ Existența Grupurilor de Acțiune Locală care sprijină micii fermieri;
✓ Existența Planului Național pentru Dezvoltare Rurală
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A
M
E

✓ Eroziunea și degradarea calității solurilor ce pot conduce la scăderea
randamentului;

I

✓ Cunoștințe insuficiente de antreprenoriat a întreprinzătorilor din domeniul
agricol la nivel național (2.6%) comparativ cu media Uniunii Europene
(29.4%);

N

✓ Concurența acerbă de pe piața produselor agroalimentare;

Ț

✓ Slaba informare a agricultorilor cu privire la normele europene;

Ă

✓ Cunoștințe insuficiente a agricultorilor în ceea ce privește elaborarea și
implementarea proiectelor finanțate din Fondurile Structurale FEADR;

N

R
I

✓ Cadru legislativ instabil și insuficiența cunoașterii acestuia în rândul
populației din mediul rural;
✓ Frecvența ridicată a perioadelor secetoase, în alternanță cu ploi torențiale;
✓ Numărul de concurenți în creștere pentru produsele agroalimentare de pe
piațaUniunii Europene;
✓ Sprijin redus din partea altor autorități publice;
✓ Creșterea prețurilor la combustibil, energie electrică, gaze, a forței de
muncă și a altor materii primeagricole și silvice;
✓ Slaba informare a agricultorilor cu privire la normele europene;
✓ Migrația populației tinere din satele componente;
✓ Îmbătrânirea accentuată a populației și implicit a forței de muncă în
agricultură și silvicultură;
✓ Scăderea continuă a nivelului de instruire a forței de muncă;
✓ Dispariția sau restructurarea instituțiilor locale din domeniul agricol sau
silvic.
✓ Apariția unor hazarde naturale și antropice, inclusiv biologice.
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SWOT DEMOGRAFIE
PUNCTE
TARI

✓ Diferența dintre populația feminină și cea masculină nu este
semnificativă, ponderea femeilor fiind cu doar 3, 12 % mai ridicată față
de cea a bărbaților;
✓ Rata de îmbătrânire demografică a populației din comună este de
22.7%, ceea ce arată faptul că populația nu este îmbătrânită;
✓ Ponderea persoanelor căsătorite din comună reprezintă 66.9% din
totalul populației;
✓ În perioada de analiză, numărul căsătoriilor din comună a fost mai
ridicat decât numărul divorțurilor;
✓ În ceea ce privește rata de mortalitate, comuna Măgurele înregistrează
o valoare mai scăzută (11.7‰) comparativ cu valorile înregistrate la
nivel județean și regional.

PUNCTE
SLABE

✓ Populația comunei Măgurele a scăzut în anul 2021 cu 5,75%
comparativ cu anul 2011;
✓ Densitatea populației din comună (176 pers/kmp), prezintă o valoare
superioară celei de la nivel județean, regional și național;
✓ Vârsta medie a localnicilor din comuna Măgurele este de 51 ani;
✓ În perioada 2011 - 2021, comuna Măgurele a înregistrat un spor
natural negativ, numărul născuților vii fiind mai scăzut comparativ cu
cel al decedaților;
✓ Rata de natalitate din comuna Măgurele (4.4‰) înregistrează o
valoare mai scăzută comparativ cu cea de la nivel județean, regional
și național;
✓ Raportul de dependență demografică (44.6%)prezintă o valoare mai
ridicată în comuna Măgurele comparativ cu valorile înregistrate la
nivel județean și național.
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OPORTUNITATI

✓ Promovarea zonei de către populația plecată în afara ei;
✓ Încurajarea tinerilor să rămână în mediul rural prin posibilitatea
accesării fondurilor europene în vederea dezvoltării unei afaceri;
✓ Majoritatea măsurilor din PNDR favorizează investițiile realizate de
către tinerii din mediul rural, oferind posibilitatea reducerii
migrației forței de muncă;
✓ Mobilitatea populației este generatoare de aport de capital în zonă,
de idei noi, tehnologii noi, respectiv inițiative de afaceri noi;
✓ Potențiale noi influențe pozitive în zonă legate de cultură,
civilizație, obiceiuri etc.

AMEN INTARI
✓ Ritmul de scădere al populației crește de la an la an,
iar generațiile tinere sunt din ce în ce mai puțin
numeroase comparativ cu cele adulte și vârstnice;
✓ Redresarea natalității nu mai poate împiedica
scăderea și îmbătrânirea populației active până în
anul 2030;
✓ Menținerea ratelor actuale de fertilitate (1.3 copii la
o femeie) va conduce la un derapaj demografic în
anii 2025-2030;
✓ Promovarea agresivă la nivel național a metodelor
contraceptive;
✓ Adaptarea mai lentă a populației vârstnice la
schimbările și provocările lumii actuale.

79

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MĂGURELE, JUDEŢUL PRAHOVA
2022-2027

SWOT INFRASTRUCTURĂ ȘI MEDIU
PUNCTE

✓ Comunei Măgurele îi aparțin următoarele localități: Măgurele , Coada

TARI

Malului, Iazu;
✓ Orașe importante apropiate: Ploiești, Vălenii de Munte;
✓ Din punct de vedere funcțional și administrativ‐teritorial, drumurile
publice care străbat Comuna Magurele se împart în următoarele
categorii:
a. drumuri naționale (DN);
b. drumuri județene (DJ);
c. drumuri comunale (DC).
Drumurile publice cu valori mari de trafic sunt: DN1A, DJ100L, DJ231,
DC45, DC44A. Drumurile comunale și sătești au o lungime totală de
37,64 km, din care 95% au covor asfaltic.
✓ Comuna Magurele este străbătută de Magistrala feroviară M 304, care
face legătura între Ploiești și localitățile de pe Valea Teleajenului (cap
de linie Măneciu). Accesul este realizat prin 3 statii CFR, Magurele Sud,
Magurele Nord si Coada Malului
✓ Transport rutier organizat;
✓ Stații auto;
✓ Rețea de electricitate ce acoperă toată localitatea;
✓ Rețea de telefonie mobilă și rețea de telefonie fixă;
✓ Rețea de apă;
✓ Suprafețe mari ocupate cu vegetație;
✓ Eforturi ale autorităților locale de aplicare a legislației privind protecția
mediului.
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PUNCTE

✓ Lipsa rețelei de canalizare;

SLABE

✓ Interesul scăzut al agenților economici în aplicarea legislației privind
protecția mediului înconjurător;
✓ Dotarea insuficientă cu mijloace tehnice și personal specializat pentru
intervenții în caz de situații de urgență;
✓ Neefectuarea de lucrări de stabilizare în zonele ce prezintă pericole de
eroziune a terenurilor;
✓ Educația ecologică este superficială;

O

✓ Implementarea unor proiecte cu finanțare națională sau europeană, pentru

P

realizarea următoarelor investiții:

O

•

Înființarea rețelei de canalizare și a stației de epurare;

R

•

Modernizarea drumurilor comunale;

T

•

Piste pentru biciclisti si amenajarea cu trotuare si rigole a drumurilor
comunale;

•

Începerea sau extinderea lucrărilor de regularizarea a pâraielor și

U
N
I
T

torenților de pe raza localității;
•

Organizarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor, realizarea

Ă

unei stații de transfer și valorificare a deșeurilor, realizarea unui

Ț

transport ecologic a deșeurilor către spațiul de depozitare ;

I

•

Lucrări de modernizare a rețelei de iluminat public în localitățile
componente;

•

Implementarea unor mijloace de supraveghere și sistematizare a
traficului;

•

Semnalizarea și protejarea trecerilor de pietoni, în mod deosebit în
proximitatea unităților de învățământ și a parcului de agrement

✓ Atragerea de alte fonduri prin facilități oferite potențialilor investitori.
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A
M

✓ Lipsa resurselor financiare, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor
europene pentru îndeplinirea obiectivelor de investiții propuse;

E

✓ Cunoștințe insuficiente legate de elaborarea și administrarea proiectelor

N

finanțate din fondurile europene pentru proiecte de infrastructură și

I

mediu;

N
Ț

✓ Lipsa informațiilor legate de normele europene de mediu în rândul micilor
întreprinzători;

Ă

✓ Mentalitatea de indiferență față de protecția mediului;

R

✓ Lipsa informației în legatură cu programele de finanțare europeană.

I

SWOT ECONOMIE

PUNCTE
TARI

✓ Potențial existent pentru obținerea de produse ecologice, produse
tradiționale sau produse ce înglobează înaltă tehnologie;
✓ Existența unor materii prime variate, cum ar fi cereale, legume, plante
tehnice, fructe, etc;
✓ Pozitia geografica a localitatii in raport cu orasele din jur;
✓ Structură extinsă de învățământ preuniversitară;
✓ Tradiție economică în diferite ramuri, în special în agricultură;
✓ Suportul administrației locale oferit noilor investitori;
✓ Comerțul cu amănuntul de mărfuri alimentare și nealimentare, cât și cu
diverse produse agricole (cereale, legume, fructe etc.), animale și păsări vii,
articole de uz casnic și gospodăresc, în cadrul unor magazine specializate, etc;
✓ Atragerea de investitori în ramuri economice industriale și de servicii.
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PUNCTE
SLABE

✓ Lipsa unui sistem de sprijin pentru implementarea noțiunilor de
marketing;
✓ Slaba implementare a sistemului de asigurare a calității producției și
produselor;
✓ Slaba preocupare pentru introducerea noilor tehnologii și pentru
activitatea de cercetare-dezvoltare;
✓ Lipsa canalelor de colectare a produselor agricole;
✓ Informarea succintă cu privire la normele europene;
✓ Resurse financiare la nivel local, insuficiente pentru susținerea /
promovarea unor investiții;
✓ Folosirea unor tehnologii vechi, cu productivitate și eficiență economică
scăzute;
✓ Migrația populației tinere și adulte;
✓ Lipsa locurilor de muncă;
✓ Nivel salarial scăzut.

O
P

✓ Identificarea oportunităților de parteneriat public-privat în vederea
demarării de activități în domeniul industrial;

O

✓ Informarea cetățenilor asupra programelor de finanțare nerambursabilă;

R

✓ Organizarea de evenimente, în parteneriat cu AJOFM pentru promovarea

T
U
N
I

culturii antreprenoriale în rândul tinerilor;
✓ Existența resurselor locale, puțin sau necorespunzător valorificate în
prezent;
✓ Creșterea capacității anteprenoriale în rândul persoanelor cu inițiativă;

T
Ă
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Ț

✓ Atragerea unor noi investitori prin facilitățile pe care administrația locală le

I

pune la dispoziție;
✓ Oportunități de finanțare a Uniunii Europene;
✓ Dezvoltarea cooperării locale;
✓ Promovarea oportunităților de investiții în zonă;
✓ Creșterea competitivității sectorului IMM;
✓ Posibilitatea accesării creditelor cu dobândă subvenționată pentru
crearea de noi locuri de muncă;
✓ Programe guvernamentale în derulare de susținere a sectorului IMM.

A

✓ Instabilitatea legislativă;

M

✓ Îmbătrânirea populației;

E

✓ Migrația populației;

N

✓ Interes redus al investitorilor pentru demararea de afaceri, din cauza

I

infrastructurii fizice de bază neadecvate, raportat la potențialul zonei;

N

✓ Lipsa de receptivitate și flexibilitate a populației locale la cerințele pieței

Ț

care determină decalaje economice mari, greu de recuperat;

Ă

✓ Oferte de creditare greu accesibile (garanții mari);

R

✓ Rata ridicată a dobânzii la credite;

I

✓ Reducerea ponderii populației active ;
✓ Scăderea continuă a producției prin scăderea productivității muncii;
✓ Creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieței
muncii, economiei locale și asistenței sociale în perspectivă.
✓ Hazarde naturale ce se pot transforma în dezastre.
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SWOT TURISM

PUNCTE

✓ Potențial ridicat de dezvoltare a agroturismului și turismului rural;

TARI

✓ Existența unor unități de cazare tip hotel și pensiune turistică;
✓ Existența unor servicii de masă tip restaurant, pizzerie, fast-food;
✓ Există rezervatii naturale in apropiere, dar și suprafețe întinse cu peisaje
unice semi-naturale;
✓ Conservarea tradiților și ospitalitatea locuitorilor din satele comunei;
✓ Diversitatea resurselor turistice rurale;
✓ Existența obiectivelor culturale de interes turistic;
✓ Distanțe mici față de obiectivele turistice de pe Valea Prahovei, Cheia,
Slanic, etc.

PUNCTE

✓ Resurse financiare insuficiente, investiții autohtone și străine insuficiente;

SLABE

✓ Insuficiența locurilor de cazare;
✓ Inexistența unor forme de promovare a turismului rural și agroturismului
pentru creșterea numărului de turiști pe teritoriul localității;
✓ Inexistența unor unități de cazare tip hotel și pensiune turistică;
✓ Reticența investitorilor față de o zonă cu slabă tradiție în acest domeniu.
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O

✓ Îmbunătățirea condițiilor infrastructurii fizice și de utilități;

P

✓ Amenajarea parcurilor;

O

✓ Valorificarea potențialului turistic din zonă;

R

✓ Disponibilitatea unor resurse suplimentare, posibil a fi accesate prin

T

utilizarea programelor de finanțare ale Uniunii Europene;

U

✓ Promovarea intensă a zonei și punerea în valoare a condițiilor naturale;

N

✓ Diversificarea produselor turistice;

I

✓ Accesarea fondurilor de investiții pentru dezvoltarea unor forme de turism

T
Ă
Ț

recreațional;
✓

Creșterea gradului de instruire în domeniul turistic din partea
potențialilorinvestitori sau a viitorilor angajați.

I

A
M

✓ Reacția redusă a mediului local la schimbările și provocările zilelor
noastre;

E

✓ Nepromovarea suficientă a zonei pentru atragerea turiștilor;

N

✓ Migrarea turistică către alte regiuni;

I

✓ Produse turistice neatractive;

N

✓ Infrastructura turistică neadecvată;

Ț

✓ Migrarea forței de muncă;

Ă

✓ Venituri insuficiente pentru a menține o afacere turistică;

R

✓ Capacitate redusă de cazare;

I

✓ Calamități naturale.

86

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MĂGURELE, JUDEŢUL PRAHOVA
2022-2027

SWOT EDUCAȚIE, SPORT ȘI CULTURĂ
PUNCTE

✓ Existența unei infrastructuri școlare adecvate pentru nevoile comunității;

TARI

✓ Rețeaua școlară a Comunei Bârnova este formată dintr-o unitate de
învățământ cu personalitate juridică (Școala Gimnazială Măgurele) și 4
unități arondate (Școala Gimnazială Măgurele , Școala Îvățămant Primar
Măgurele, Grădinița cu Program Normal ,,Micul Prinț’’Măgurele, Grădinița
cu Program Normal Coada Malului și Grădinița cu Program Normal Iazu);
✓

Starea generală a imobilelor unităților de îvățământ este foarte bună;

✓ Materialele didactice, mobilierul și echipamentele tehnice din cadrul
unităților de învățământ sunt de o calitate foarte bună
✓ Toate unitățile de învățământ au acces la internet;
✓ Existența mai multor unități de cult;
✓ Existența unei săli de sport în curs de execuție și a mai multor terenuri de
fotbal;
✓ Existența Parcului Agrement Măgurele investitie în curs de realizare (stadiu
execuție 90%) ce se întide pe o suprafata de cca.7500 m.p și dispune de :
scenă de spectacole, centru multifuncțional , teren de mini‐fotbal cu
gazon artificial și instalatie iluminat nocturna, foișoare, locuri de joaca
pentru copii, bănci, mese de sah si tenis de masa, alei pietonale, spații
verzi, etc;
✓ Existența unei echipe de fotbal la nivelul comunei;
✓ Existența unei biblioteci comunale și a mai multor biblioteci școlare;

✓ Existența unui cămin cultural reabilitat și modernizat;
✓ Management școlar adecvat în unitățile de învățământ public;
✓ Personal calificat într-un procent de peste 98% în toată structura
invățământului preuniversitar;
✓ Rezultate foarte bune ale elevilor la concursurile și olimpiadele școlare;
✓ Integrarea rapidă a absolvenților pe piața muncii.
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PUNCTE
SLABE

✓ Populația școlarizată în învățământul primar și învățământul gimnazial în
scădere ;
✓ Populație preșcolari în scădere;
✓ Procent ridicat din populație cu vârsta de peste 60 ani
✓ Lipsa unor programe de reconversie profesională a forței de muncă
disponibilizată;
✓ Lipsa unor centre alternative de educație, puncte de informație;
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O
P
O
R
T
U
N
I
T
Ă
Ț

✓ Inființarea unei creșe pentru copii
✓ Constructia unui bazin de înot în localitate
✓ Continuarea modernizării și reabilitării tuturor școlilor și grădinițelor din
localitățile componente;
✓ Dotarea cu mobiler nou a școlilor și grădinițelor;
✓ Amenajarea și dotarea de spații sau centre de joacă pentru copii în toate
localitățile componente;
✓ Reabilitarea tuturor bisericilor din comună;
✓ Dezvoltarea parteneriatelor culturale și de dezvoltare locală între comuna
Măgurele și alte unități admninistrativ teritoriale din spațiul UE;
✓ Organizare și dezvoltare periodică de programe și acțiuni cultural - artistice
în comună.

I

A

✓ Îmbătrânirea populației ;

M

✓ Migrarea populației;

E

✓ Reducerea populației școlare din cauza declinului natalității;

N

✓ Tendința de reducere a exigenței în procesul de evaluare didactică;

I

✓ Buget încă insuficient alocat învățământului public generând fenomene de

N

dotare materială la limita necesarului unităților;

Ț

✓ Lipsa personalului calificat în accesarea de fonduri europene și naționale;

Ă

✓ Neimplicarea factorilor de decizie la nivelul județului sau ministerelor;

R

✓ Neimplicarea liderilor locali și a cetățenilor în luarea decizilor.

I
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SWOT RESURSE UMANE – PIAȚA MUNCII
PUNCTE

✓ Populația comunei Măgurele în număr de 4570 persoane ;

TARI

✓ Tinerii și adulți, cu vârsta între 15 și 60 ani, 62,40 % ;
✓ Copiii, preșcolari și scolari cu vârsta de maximum 15 ani, într-un procent
de 12,29 %;
✓ Persoane vârstnice, peste 60 ani, în procent de 25,31% ;
✓ Rata infracționalității extrem de redusă.

PUNCTE
SLABE

O
P
O
R
T
U
N
I
T
Ă
Ț
I

✓ Îmbătrânirea populației (spor natural negativ și migrarea tinerilor
spre centre urbane mari);
✓ Adaptarea mai lentă a populației mature și vârstnice la schimbările și
provocările lumii actuale, în general, și la fenomenul mobilității și
reconversiei profesionale, în special;
✓ Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban mare și străinătate, mai
cu seamă a celor cu pregătire profesională înaltă;
✓ Capacitatea financiară relativ scăzută a locuitorilor zonei.

✓ Atragerea de programe cu finanțare europeană pentru stimularea
ocupării forței de muncă;
✓ Existența unor reglementări ce acordă facilități angajatorilor care creează
noi locuri de muncă pentru șomeri, tineri absolvenți de studii superioare;
✓ Organizarea de cursuri de formare și reconversie profesională;
Accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea profesională a
persoanelor active din comuna Măgurele;
✓ Îmbunătățirea și perfecționarea competențelor profesionale a
persoanelor adulte care activează în domeniile agriculturii și industriei
agro-alimentare , prin cursuri derulate de beneficiari ai unor proiecte
finantate prin POCU;
✓ Calificarea/recalificarea, instruirea și perfecționarea persoanelor ocupate
în agricultura de subzistență;
✓ Monitorizarea stării ocupaționale a populației.
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✓ Îmbătrânirea populației;
✓ Scăderea numărului persoanelor calificate, prin ieșirea acestora din viața
activă;
✓ Creșterea șomajului în rândul absolvenților de liceu și a celor cu studii
superioare;
✓ Migrarea forței de muncă;
✓ Amplificarea pregătirii teoretice a forței de muncă în detrimentul
aspectelor aplicative;
✓ Creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieței
muncii, economiei locale și asistenței sociale în perspectivă;
✓ Salarii neatractive.

91

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MĂGURELE, JUDEŢUL PRAHOVA
2022-2027

SWOT SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

PUNCTE
TARI

✓ Existența în comună a unui dispensar medical umane și a unui cabinet
stomatologic;
✓ Ponderea populației cu nevoi de asistare este relativ mică;
✓ Dezvoltarea dialogului social, la nivel teritorial;
✓ Accesul facil la serviciile sociale publice de asistență socială;
✓ Activități de prevenire, limitare și înlăturare a efectelor temporare sau
permanente ale unor situații care pot genera marginalizarea sau
excluderea unor persoane aflate în situații de risc social;
✓ Număr mic de copii abandonați de familie.

PUNCTE

✓ Serviciile acordate sunt afectate de bugetul insuficient;

SLABE

✓ Număr insuficient de medici;
✓ Fonduri insuficiente destinate asistenței medicale;
✓ Plata sau coplata unor servicii medicale;
✓ Sistemul de ajutor social nu încurajează reintegrarea activă;
✓ Personal insuficient pentru asistență socială;
✓ Societatea civilă insuficient implicată;
✓ Informare insuficientă cu privire la alte fonduri sociale;
✓ Dificultăți în asigurarea unei protecții sociale adecvate, din cauza
cadrului legal;
✓ Creșterea riscului de marginalizare a persoanelor în vârstă;
✓ Insuficiența promovare a procedurilor de ocupare a posturilor publice;
✓ Nedeclararea posturilor vacante de persoanele juridice din localitate.
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✓ Utilizarea mai eficientă a capacităților de asistență socială existente în
comună, inclusiv a celor aflate în proprietate privată;
✓ Dezvoltarea capacității serviciului de asistență socială publică din
comună;
✓ Programe complexe de urmărire a stării de sănătate a populației;
✓ Programe consistente destinate asistenței sociale reale;
✓ Dezvoltarea economică a comunei care va permite mărirea fondurilor
destinate asistenței sociale;
✓ Dezvoltarea de parteneriate publice private;
✓ Politica socială susținută din partea Uniunii Europene;
✓ Promovarea organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale care
luptă împotriva fenomenelor deviante si delincvente la copii și tineri prin
promovarea unor programe specifice;
✓ Direcționarea unei cote din profitul firmelor către ONG-uri cu activități
sociale.
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✓ Costurile ridicate pentru serviciile medicale și sociale conduc la
renunțarea din partea populației a acestor servicii, având drept
consecință creșterea mortalității;
✓ Pragul de rentabilitate pentru furnizorii privați depinde de numărul de
persoane active asistate;
✓ Politici de specializare zonală a centrelor de asistență sanitară.
✓ Cadru legislativ în schimbare;
✓ Migrarea personalului medical către piața națională și europeană, din
cauze diverse;
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✓ Creṣterea continuă a costurilor (preţuri in creştere la medicamente,
material sanitare reactive);
✓ Lipsa fondurilor pentru investiții de la Ministerul Sănătăţii;
✓ Risc ridicat ca unii intreprinzători să nu-şi manifeste interesul faţă de
proiecte de asistenţă socială, din cauză că nu sunt familiarizaţi cu
criteriile de selecţie şi de implementare a acestora;
✓ Gradul de sărăcie generează fenomene de depopulare, de plecare a
tinerilor şi adulţilor pentru a lucra în străinătate, adaugându-se şi
îmbătrânirea populaţiei.

SWOT ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

PUNCTE
TARI

✓ Personal calificat pentru posturile ocupate;
✓ Implicarea efectivă a conducerii la nivel de vârf în procesul de
conștientizare și aplicare a acțiunilor legate de reformă în administrație;
✓ Existența procedurilor ce reglementează fluxul de documente în instituție;
✓ Existența unor proceduri care să descrie modul de realizare a activităților
și subactivităților ce vizează organizarea muncii în instituție;
✓ Existența în cadrul Primăriei Măgurele a mai multor compartimente;
✓ Aplicarea metodologiei de evaluare a performanțelor personalului angajat
în administrația publică;
✓ Transparență în recrutarea și în promovarea personalului;
✓ Participarea, în limita fondurilor, a tuturor categoriilor de personal la
activități de formare continuă;
✓ Existența la nivelul instituției a unei strategii de formare continuă a
funcționarilor publici;
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✓ Existenţa unor

programe de contabilitate, salarii şi încasare taxe şi

impozite;
✓ Existenţa unui cadru legal coerent şi stabil privind liberul acces la
informaţia de interes public şi transparenţa actului administrative.

PUNCTE
SLABE

✓ Rezistența la schimbare manifestată de o parte din personalul
instituției;
✓ Resurse financiare insuficiente destinate modernizării și dezvoltării
activităților instituției;
✓ Imposibilitatea promovării pe post a salariaților, din cauza legislației
în vigoare;
✓ Posibilități reduse de motivare financiară a personalului și de
atragere a persoanelor cu calificare superioară în structurile
funcționarilor publici;
✓ Resurse financiare limitate pentru susținerea programului de
pregătire;
✓ Încărcarea cu sarcini suplimentare peste cele prevăzute în fișa
postului;
✓ Nu se realizează testarea periodică a funcționarilor publici;
✓ Existența

fondurilor

limitate

alocate

formării

continue

a

funcționarilor publici;
✓ Imposibilitatea de motivare suplimentară a personalului;
✓ Dificultăți legate de aplicarea curentă a noilor acte normative din
cauza multitudinii și complexității acestora;
✓ Resurse financiare insuficiente pentru informatizarea administrației
publice locale (colectarea on-line a taxelor și impozitelor).
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✓ Dotarea cu mijloace specifice a serviciului pentru intervenții în caz
de situații de urgență;
✓ Posibilități de accesare a unor fonduri externe destinate în mod
special modernizării administrației publice;
✓ Dezvoltarea capacității administrative a primăriei Măgurele prin
introducerea unor departamente noi pentru a veni în sprijinul
nevoilor cetățenilor;
✓ Dezvoltarea unor legături puternice între consiliul județean și
autoritățile locale;
✓ Mai multe posibilități de instruire a personalului prin programe de
formare cu finanțare europeană.
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✓ Inerție mare privind implicarea factorilor responsabili, dar și a
comunității în programele de dezvoltare;
✓ Fluctuația funcționarilor publici – din cauze financiare sau alte cauze,
pe de o parte, pe de altă parte, imposibilitatea angajării imediate a altor
funcționari publici, influențând în mod negativ continuitatea
activităților;
✓ Dificultatea realizării unei strategii și a unor planuri de acțiune care să
reziste schimbărilor politice;
✓ Schimbări legislative prea frecvente pentru a fi asimilate eficient.
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În urma analizei SWOT au fost identificate la nivelul comunei Măgurele o serie de
aspecte pozitive (puncte tari) ce fac din această localitate un punct de atractivitate și de influență
pentru localitățile din jur, dar mai ales pentru populația activă din orașul Buzău care dorește să
trăiască într-un mediu ecologic.
Un aspect negativ, întâlnit de altfel în toată România, constă în scăderea populației la
nivelul localității. Acest lucru poate deveni dramatic în următoarele decenii pentru viabilitatea
localității. O populație în continuă scădere și din ce în ce mai îmbătrânită reprezintă o populație
neviabilă care nu poate a se dezvolta economic, social și cultural, ci poate doar a fi susținută
financiar de la bugetul local sau central.
Sectorul primar (agricultura) are un specific cerealier, legumicol, pomicultor și parțial
viticol, însă există și exploatații agricole mici, ceea ce demonstrează practicarea unei agriculturi
de subzistență, fărămițarea terenurilor fiind o altă problemă, chiar dacă mult diminuată în
această localitate datorită caracteristicilor reliefului. Localitatea beneficiază de suprafețe întinse
de terenuri agricole predominând terenurile arabile, urmate la mare distanță de suprafețele
ocupate cu vii, pășuni, existând totuși și plantațile cu pomi fructiferi.
În vederea elaborării „ Strategiei de dezvoltare locală“ pentru perioada 2021-2027 trebuie
să existe în atenția conducerii Primăriei Comunei Măgurele și a Consiliului Local Măgurele mai
multe direcții prioritare.
➢

Componenta economică. Are nevoie de facilități și informații pentru atragerea de

investitori și crearea de noi locuri de muncă. Sectorul primar (agricultura) poate fi revigorat prin
atragerea de finanțări europene și naționale. În acest sens, administrația locală se poate
preocupa mai mult pentru informarea cetățenilor despre oportunitățile de finanțare din acest
domeniu de activitate. Sectorul secundar și cel terțiar pot beneficia la rândul lor de astfel de
fonduri de dezvoltare, inclusiv prin fonduri europene, administrația locală putând fi implicată mai
mult prin diminuarea unor taxe, facilități legate de asigurarea utilităților, etc.
➢

Un alt domeniu prioritar este cel legat de infrastructură. Infrastructura de bază, de la

drumuri, alimentare cu apă, canalizare, trebuie în permanență întreținută, dar este necesară și
realizarea unor investiții în extinderea și modernizarea acesteia. Asfaltarea drumurilor,
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modernizarea rețelei alimentării cu apă, înființarea rețelei de canalizare și a stației de epurare,
modernizarea sistemului de iluminat public, trebuie să reprezinte o preocupare permanentă a
administrației locale.
➢

Un al treilea domeniu prioritar ar fi legat de dezvoltarea serviciilor medicale, a serviciilor

sociale și chiar a serviciilor educaționale. În acest sens, administrația locală trebuie să fie
preocupată pentru modernizarea continuă a serviciilor medicale din comună, prin modernizarea
și dotarea cabinetului medical, prin motivarea personalului medical în general, prin accesarea de
fonduri europene în realizarea unor investiții în infrastructura medicală, prin preocuparea în
realizarea unor parteneriate cu UAT-urile vecine în realizarea unor proiecte comune de susținere
a înființării unui centru medical de permanență. Serviciile sociale de bază trebuie dezvoltate
pentru categoriile cele mai vulnerabile. Un alt aspect important este legat de realizarea unor
locuințe sociale pentru tineri și persoane defavorizate. Serviciile educaționale la nivelul
preșcolarilor și școlarilor trebuie îmbunătățite în permanență prin implicarea cadrelor didactice
în programe specifice, prin accesarea de fonduri și investiții europene. Totodată sunt necesare
programe de educație a adulților, programe de formare profesională și reconversie profesională,
aspecte ce pot fi coordonate de către administrația locală.
➢

Un al patrulea domeniu prioritar îl reprezintă cultura, programele și spațiile de recreere.

Baza culturală este bine dezvoltată. Există în continuare un potențial de creștere a activității
culturale și în permanentizarea unor programe culturale și educaționale. Programele și spațiile
de recreere trebuie dezvoltate nu doar în localitatea de reședință. De asemenea, proiectele de
implicare comunitară a tinerilor ar trebui să reprezinte o preocupare permanentă a
administrației locale.
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CAP IV
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ
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VIZIUNE

ZONE DE
INTERVENŢIE

OBIECTIVE
STRATEGICE

STRATEGIA
DE
DEZVOLTARE
LOCALĂ

OBIECTIVE
SPECIFICE

PRIORITĂŢI

TEME
ORIZONTALE

VIZIUNEA STRATEGIEI LOCALE

Viziunea strategiei stabilește cu claritate alternativele de dezvoltare ale comunei
Măgurele pentru perioada 2022-2027 și constituie diferența dintre ceea ce reprezintă astăzi și
ceea ce trebuie să devină comuna Măgurele în următorii 5 ani. În viziunea reprezentanților
autorității publice locale, comuna Măgurele va deveni până în anul 2027, o comună mult mai
prosperă, cu o economie aflată în dezvoltare și durabilă, care va tinde spre îmbunătățirea
100

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MĂGURELE, JUDEŢUL PRAHOVA
2022-2027

continuă a calității vieții, spre gestionare ṣi utilizarea eficientă a resurselor, pentru o valorificare
a potențialului de inovare ecologică și socială a economiei, astfel încât să se asigure prosperitatea,
protecția mediului și coeziunea socială.

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locală este: Dezvoltarea durabilă a comunei
Măgurele prin creșterea competitivității economiei locale, diversificarea activităților economice
și atractivitatea socio-culturală a localității.
Pentru atingerea obiectivului general este nevoie de împărțirea acestuia în obiective specifice:
- va îmbunătăți condițiile de viață ale populației comunei prin asigurarea accesului la utilitățile de
bază, dezvoltarea infrastructurii de transport și crearea de noi locuri de muncă;
- va realiza creștere economică prin atragerea de noi investitori în agricultură, industrie, servicii,
prin oferirea de consultanță orientate către toate categoriile de populație și întreprinzatori, prin
atragerea de noi fonduri nerambursabile, prin creșterea gradului de pregătire a resurselor umane
din comună;
- va oferi oportunități pentru intervenția sectorului privat în operațiunile comunei, fie sub forma
investițiilor directe în proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor sau consultărilor
permanente între parteneri;
- va sprijini transformările din învățământul local și va menține calitatea actului didactic și a
condițiilor de derulare a acestuia, prevenirea și combaterea abandonului școlar și promovarea
conceptului de învățare continuă, astfel încât toate categoriile socio-profesionale și de vârstă să
participe și să se identifice cu comunitatea;
- va îmbunătăți accesul la bunăstare al grupurilor dezavantajate, precum și garantându-se
protecția factorilor de mediu și utilizarea eficientă a resurselor naturale locale.
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OBIECTIVELE STRATEGICE GENERALE
Principalele obiective strategice globale ale comunei Măgurele constau în:
1. Asigurarea

condițiilor

pentru

crearea

unor

activități

rentabile

în

agricultură,

pomicultură,industrie, servicii;
2. Garantarea accesului neîngrădit al populației și al consumatorilor economici la infrastructură
(apă, canalizare, căi de transport, telefonie, internet);
3. Protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu din Uniunea
Europeană pe care România va trebui să le atingă în totalitate;
4. Să direcționeze comuna spre dezvoltare economică cu scopul de a crea mai multe locuri de
muncă;
5. Să dezvolte un proces comun de organizare pentru a stabili prioritățile comunei, strategia și
acțiunile sale;
6. Optimizarea sistemului de sănătate și protecție socială în comună;
7. Reabilitarea și modernizarea instituților publice conform standardelor europene;
8. Luarea de măsuri pentru excluderile sociale, a înlăturării dezechilibrelor sociale și creșterea
ratei de ocupare prin crearea de noi oportunități investiționale.
Realizarea obiectivelor strategice globale se întemeiază pe aplicarea unui management
care să conducă la dezvoltare și/sau regenerare rurală. Politicile, planificarea strategică, precum
și realizarea programelor și proiectelor se vor face cu respectarea următoarelor principii:
•

dezvoltarea durabilă, astfel încât pe termen lung să se producă schimbări majore
de cultură și atitudine în ceea ce privește utilizarea resurselor de către populație
și operatorii de piață;

•

întărirea capacității instituționale: prin management eficient, definirea serviciilor
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publice în raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltării
durabile, precum și cu cerințele populației;
•

rețea rurală în scopul schimbului de informații între localități cu privire la
utilizarea celor mai bune practici (în managementul rural sau managementul de
proiect);

•

realizarea programelor și proiectelor prin parteneriat public-privat;

•

realizarea acelor programe și proiecte pe care sectorul privat nu le poate realiza;

•

integrarea politicilor atât pe orizontală, pentru a se realiza un efect sinergic
simultan între sectoare, cât și pe verticală, având în vedere corelarea și integrarea
politicilor de dezvoltare a comunei cu politicile de dezvoltare ale județului și ale
regiunii din care face parte;

•

managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse
energetice, materiale, financiare și umane, precum și integrarea fluxurilor de
resurse energetice și materiale într-un ciclu natural;

•

utilizarea mecanismelor de piață pentru a atinge ținta durabilității, respectiv
emiterea de reglementări pentru eco-taxe și funcționarea utilităților publice în
sistem de piață, evaluarea investițiilor după criterii de mediu, luarea în
considerare a problemelor de mediu la întocmirea bugetului local;

•

descentralizarea managementului în sectorul energetic;

•

design-ul durabil arhitectonic în temeiul căruia se stabilesc reguli privitoare la
materialele de construcții, design-ul unei clădiri, bioclimatul, densitatea clădirilor
într-un areal, orientarea spațială a clădirilor, „structuri verzi” în jurul clădirilor,
microclimat, eficiență energetică;

•

interzicerea multiplicării serviciilor publice, dacă acestea nu servesc unei nevoi
locale;

•

fixarea regulilor de utilizare rațională a terenurilor pentru toate proiectele de
dezvoltare în baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare
spațială;

•

analiza capacității tehnice de execuție;
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•

evaluarea eficienței utilizării resurselor financiare și umane;

•

evaluarea viabilității financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor
fiscale obținute;

•

identificarea nevoilor comunității locale și a priorităților acesteia;

•

corespondența între lansarea unui program sau proiect și nevoile comunității;

•

evaluarea nevoilor comunităților sărace și a capacității administrației locale de a
asigura accesul acestora la locuință, locuri de muncă și serviciile publice de bază;

•

protecția mediului;

•

realizarea unui program sau proiect în parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea
unui program sau proiect de către sectorul privat, pentru a transfera costurile
unei investiții, dacă există oportunitatea de a obține profituri viitoare;

•

asigurarea publicității informațiilor cu impact în investiții (informații topografice,
informații statistice privind economia locală și regională, regulamentul de
urbanism, planul de urbanism general și planurile de urbanism zonal).

OBIECTIVELE GENERALE

➢ Obiectivul general al comunei Măgurele în domeniul agriculturii este:
Dezvoltarea unei agriculturi moderne, aliniată principiilor economiei de piață ce va genera
creșterea nivelului de trai. Schimbarea mentalității fermierilor în legătură cu valorificarea
reziduurilor din ferme precum și informarea lor în legatură cu influența negativă a acestora
asupra mediului înconjurător și a sănătății umane.
➢ Obiectivul general în domeniul industriei este:
Apariția și dezvoltarea acelor ramuri industriale care să valorifice durabil resursele naturale
și umane existente în comunitatea locală, să realizeze acea competitivitate necesară pentru o
dezvoltare durabilă, pe termen mediu și lung, în concordanță cu strategiile de mediu, cele privind
104

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MĂGURELE, JUDEŢUL PRAHOVA
2022-2027

energia și schimbările climatice.
➢ Obiectivul general în domeniul mediului este:
Implementarea și promovarea măsurilor de mediu în comunitatea locală.
➢ Obiectivul general în domeniul sănătății și serviciilor sociale este:
Creșterea calității vieții și a stării de sănătate a populației.
➢ Obiectivul general în domeniul amenajării teritoriului și infrastructură este:
Utilizarea optimă a teritoriului comunei și îmbunătățirea infrastructurii de transport,
extinderea rețelelor de utilități actuale, îmbunătățirea calității apei și epurarea apelor uzate,
introducerea rețelei de canalizare.
➢ Obiectivul general în domeniul administrației publice este:
Întărirea capacității administrative.
➢ Obiectivul general în domeniul educației este:
Dezvoltarea resurselor umane și îmbunătățirea infrastructurii educaționale, dar ṣi asigurarea
accesului la diferite forme de educație a populației.
➢ Obiectivul general pentru domeniul cultură, sport, agrement este:
Crearea unui mediu plăcut, sănătos ṣi sustenabil pentru generațiile prezente ṣi viitoare,
asigurând standarde ridicate de protecție ṣi management al spațiilor verzi, utilizarea eficientă a
energiei ṣi apei, utilizarea infrastructurii culturale și sportive, dezvoltarea de programe culturale,
sportive și de timp liber.
➢ Obiectivul general în domeniul turismului este:
Dezvoltarea , valorificarea și promovarea potențialului turistic, agroturistic și ecoturistic local.
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➢ Obiectivul general în domeniul altor activități terțiare este:
Promovarea și dezvoltarea serviciilor conexe cum ar fi sistemul bancar, serviciile legate de
existența infrastructurii comerciale, de evidența populației, etc.

TEME ORIZONTALE

Egalitate de șanse
Conform Regulamentului 1083/2006 al Consiliului Uniunii Europene, egalitatea de șanse
constituie unul dintre principiile de intervenție ale Fondurilor Europene. Problematica promovării
egalității de șanse în viața socială pentru ambele sexe constituie o cerință esențială pentru
societatea românească, fiind considerată o componentă de bază a preocupării pentru
respectarea drepturilor fundamentale ale oamenilor. În elaborarea strategiei s-a urmărit
coordonarea programelor și politicilor sectoriale (servicii sociale, educație, sănătate) în funcție
de problemele teritoriale în vederea eliminării disparităților de dezvoltare prezente în zonele din
mediul rural și incluziunii grupurilor defavorizate sau expuse riscului. În procesul de definire a
problemelor prioritare s-a avut în vedere analizarea situațiilor discriminatorii și promovarea
șanselor egale între bărbați și femei, tineri și vârstnici, majoritari și minorități etnice, nevoilor
persoanelor cu dizabilități și promovarea integrării lor în viața socială și economică.
Comuna Măgurele nu se confruntă cu probleme deosebite de egalitate de șanse –
analiza indicatorilor nu evidențiază existența discriminării de gen pe piața muncii, în domeniul
educațional sau la nivelul altor indicatori generali de dezvoltare umană.
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Dezvoltare durabilă
Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor și metodelor de
dezvoltare socio-economică, al căror fundament îl reprezintă, în primul rând, asigurarea unui
echilibru între aceste sisteme socio-economice și elementele capitalului natural. Cea mai
cunoscută definiție a dezvoltării durabile este cu siguranță cea dată de Comisia Mondială pentru
Mediu și Dezvoltare (WCED), cunoscut și sub numele de Raportul Brundtland: „dezvoltarea
durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite
posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi". Durabilitatea pleacă de la
ideea că activitățile umane sunt dependente de mediul înconjurător și de resurse. Sănătatea,
siguranța socială și stabilitatea economică a societății sunt esențiale în definirea calității vieții.
Dezvoltarea economică nu poate fi oprită, dar strategiile trebuie schimbate astfel încât să se
potrivească cu limitele ecologice oferite de mediul înconjurător și de resursele planetei.
Dezvoltarea durabilă a reprezentat punctul de plecare în definirea direcțiilor de dezvoltare ale
comunei Poșta Câlnău prezentate în Strategie, direcții prin care se urmărește transformarea
comunității locale într-o societate durabilă. O societate durabilă este una puternică, sănătoasă și
justă. Îndeplinește nevoile tuturor oamenilor, precum și pe cele ale generațiilor viitoare,
promovând bunăstarea personală, coeziunea și incluziunea socială și facilitând oportunități egale
pentru toată lumea. Pentru aceasta s-au propus atât măsuri de dezvoltare a infrastructurii,
inclusiv cea socială, educațională și medicală, cât și măsuri pentru construirea unei societăți și
economii puternice, stabile și susținute, capabilă să asigure prosperitate și oportunități pentru
toți locuitorii din comuna Măgurele, în care costurile inechității sociale și cele de mediu sunt
suportate de cei care le creează, iar consumul eficient de resurse este încurajat.
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PRIORITĂȚILE DE DEZVOLTARE LOCALĂ
Obiective specifice pe termen mediu și lung
I. Populația
a) Demografie:
•

condiții de viață atractive pentru tineri, atât pentru cei din localitate, cât și pentru cei din
exterior (care ar dori să se stabilească în comună);

•

condiții și facilități pentru familiile tinere cu copii.

b) Servicii medicale și sociale:
•

acces facil la servicii sociale și medicale de calitate, prompte și suficiente;

•

populație educată privind starea generală de sănătate și modalitățile de a duce o viața
sănătoasă;

•

eliminarea factorilor de risc privind calitatea vieții.

c) Forța de muncă activă:
•

locuri de muncă suficiente și în domenii variate de activitate, cu venituri îndestulătoare
pentru satisfacerea nevoilor de trai;

•

posibilitatea de a urma cursuri de reconversie profesională în domenii căutate pe piața
muncii.

d) Educația:
•

posibilitatea neîngradită de împlinire individuală prin educație;

•

acces la un sistem educațional perfomant, flexibil și adaptat condițiilor din mediul rural;

•

infrastructura și baza materială suficientă și capabilă să satisfacă nevoile legate de actul
educațional;

•

posibilitatea de formare continuă pentru adulți;

•

practicarea de sporturi individuale și de masă, cu baze materiale corespunzătoare.
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e) Cultura:
•

practici tradiționale revitalizate, ușor de transmis generațiilor viitoare;

•

activități tradiționale puse în valoare;

•

acces facil la surse de informație tradiționale sau moderne;

•

infrastructura corespunzătoare cerințelor unei societăți moderne.

II Infrastructură
a) Dotări edilitare:
•

dotări edilitare funcționale și capabile să deservească cetățenii localității în condiții
civilizate.;

-

dotări edilitare extinse pentru diversificarea serviciilor publice arondate spațiului rural.
b) Transporturi:
•

rețea de drumuri functională care să deservească nevoile curente ale locuitorilor și
activităților economice fară să afecteze starea mediului înconjurător;

•

sistem de transport modern de persoane și mărfuri;

c) Infrastructura de apă, apă uzată și epurare:
•

sistem de furnizare a apei curente și de canalizare, capabile să deservească locuitorii
întregii comune;

•

populație informată asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate în locuri
neamenajate, asupra utilizării durabile a resurselor de apă și a prevenirii poluării mediului
înconjurător;

•

realizarea de microstații de epurare.
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III Economia
a) Agricultura:
•

practici de agricultură durabilă, adaptate condițiilor climaterice și solului din spațiul
local;

•

activități agricole diversificate și generatoare de venit la bugetul local;

•

asocierea producătorilor;

•

îmbunătățirea practicilor agricole;

•

politici de marketing eficiente;

•

utilizarea eficientă a fondurilor de dezvoltare rurală.

b) Industria:
•

activități industriale pliate pe specificul local;

•

valorificarea resurselor naturale locale;

•

valorificarea potențialului uman;

•

îmbunătățirea practicilor de mediu în domeniul industrial;

•

îmbunătățirea productivității muncii;

•

promovarea eficientă a produselor și practicilor industriale;

•

accesarea de fonduri europene.

c) Comerțul, turismul și alte servicii:
• utilizarea eficientă a tradițiilor și resurselor locale;
•

diversificarea serviciilor;

•

politici eficiente de marketing;

•

diversificarea produselor turistice.

IV Mediul înconjurător
Degradarea solului, a aerului și a apei:
•

promovarea practicilor de agricultură ecologică;

•

realizarea unor cursuri de educație ecologică;

•

curățarea cursurilor de apă și a domeniului public;
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•

montarea de coșuri de gunoi pe domeniul public, nu doar în localitatea de reședință;

•

crearea unor mecanisme de colectare selectivă a deșeurilor;

•

realizarea unei stații de transfer a deșeurilor ;

•

regularizarea pâraielor și a torenților de pe teritoriul localității, prin construirea de
microbaraje, consolidarea malurilor, construirea de podețe și alte astfel de lucrări
hidrotehnice;

•

împădurirea suprafețelor degradate.

ZONE SPECIFICE DE INTERVENȚIE
Atingerea progresivă a țintelor pe termen mediu și scurt presupune realizarea unui Plan de
Acțiune Locală. Acest plan este un document elaborat ca o necesitate în vederea implementării
Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Măgurele pentru perioada 2021-2027. Planul de
acțiune conține asumarea sarcinilor, calendarul desfășurării acțiunilor, resursele financiare,
materiale și umane alocate, monitorizarea și evaluarea acțiunilor întreprinse.
Planul de acțiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ scurt, care
utilizează resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de obicei într-o zonă bine
definită. Planul de acțiune va fi revizuit periodic, astfel încât obiectivele fixate să țină cont de
evoluția economică la nivel național, starea economiei la nivel regional și local, precum și de
opiniile comunității locale cu privire la implementarea lui.
Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare a comunei
Măgurele, reprezintă un pachet de măsuri și proiecte necesare schimbării comunității locale
pentru atingerea unor parametrii specifici societății moderne, astfel ca durabilitatea dezvoltării
să devină punctul forte al acesteia.
Rolul Planului de Acțiune îl reprezintă prezentarea principalelor măsuri și proiecte necesare
fazei de planificare și implementare a dezvoltării economico - sociale, astfel încât procesul să
poată fi evaluat continuu prin indicatorii selecționați ca relevanți pentru comuna Măgurele.
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Necesitatea unui plan de acțiune este dată de amploarea și complexitatea acțiunilor care
trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite. În timp, pentru a realiza un
management unitar sunt necesare 3 faze distincte, astfel încât procesele necesare atingerii
obiectivelor să poată fi bine coordonate:
a. Planul de dezvoltare (planificarea activităților)
b. Planul de executare (implementarea activităților)
c. Planul de monitorizare (evaluarea activităților).
Pentru a avea o dezvoltare închegată, suportul necesar trebuie să fie asigurat de către:
-Administrația Locală - prin Instituția Primăriei și Consiliul Local, care trebuie să-și replanifice
dezvoltarea instituțională pentru acordarea unui suport logistic complex necesar planului de
acțiune;
-Comunitatea Locală - cetățenii și organizațiile, actorii principali ai dezvoltării locale, prin
atitudine și participare activă;
- Mediul de afaceri - firme și instituții finanțatoare, ca suport financiar și logistic (informații și
tehnologii moderne).
Planul Local de Acțiune, prezintă principalele măsuri și proiecte necesare fazei de
planificare și implementare a dezvoltării durabile, astfel: în procesul de dezvoltare să poată fi
evaluat continuu complexitatea factorilor sociali, economici, de mediu și tehnologici prin
indicatorii de dezvoltare durabilă selectionați ca relevanți pentru comuna Măgurele. Utilitatea
unui plan de acțiune este dată de amploarea și complexitatea acțiunilor ce trebuie executate
pentru atingerea obiectivelor strategice definite în Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei.
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Principalele funcții de implementare a strategiei de dezvoltare locală sunt:
1. Funcția de previziune - cuprinde activități care privesc:
- realizarea obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare locală cu alocarea resurselor
și mijloacelor de realizare pe anii 2022 – 2027.;
- întocmirea planurilor anuale prin preluarea obiectivelor din strategia de dezvoltare și
realizarea acelora care au un grad ridicat de certitudine;
- elaborarea de proiecte de finanțare, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, studii de
marketing, analize cost-beneficiu care să fundamenteze modalitățile și mijloacele necesare
pentru realizarea obiectivelor propuse.
2. Funcția de organizare- cuprinde procesele de management, de grupare de atribuții și
responsabilități, delegare de competențe cuprinse în strategia de dezvoltare ierarhizate astfel:
persoane individuale, agenți economici, grupuri și comitete, primărie, comisii de specialitate din
consiliul local.
3. Funcția de coordonare- cuprinde activitățile prin care se armonizează hotărârile, deciziile și
acțiunile persoanelor implicate în structura de implementare a strategiei de dezvoltare în cadrul
funcțiilor de mai sus (previziune și organizare).
4. Funcția de antrenare- cuprinde acțiunile de implicare și motivare a cetățenilor, a structurilor
constituite și a grupurilor de interese pentru implementarea obiectivelor din strategia de
dezvoltare locală.
5. Funcția de control și evaluare -cuprinde activitățile prin care performanțele obținute sunt
măsurate și comparate cu obiectivele stabilite inițial în vederea gradului de avansare a
programului pentru a se elimina rămânerile în urmă. Se vor determina cauzele care determină
abateri de la planificare și se stabilesc măsuri pentru corectarea abaterilor și pentru continuarea
aplicării strategiei de dezvoltare locală.
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În vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, Primăria Comunei Măgurele, ca
autoritate publică locală, trebuie să-și întărească capacitatea instituțională la toate nivelurile de
decizie și execuție, aceasta presupune atragerea și furnizarea de resurse financiare suficiente și
mobilizarea resurselor umane, identificarea celor mai eficiente mecanisme de comunicare, dar și
analizarea cadrului administrativ de alocare a responsabilităților. Pentru a putea fi rezolvate
problemele curente, dar și cele ce pot apărea în viitor, administrația publică locală trebuie să
adopte un management eficient.
Materializarea capacității instituționale este un proces de durată în care Administrația
publică trebuie să acționeze pentru schimbarea radicală a atitudinii funcționarului public față de
accesul cetățenilor la activitatea administrației. Administrația Publică Locală, fiind o interferență
între cetățean și instituțiile statului, trebuie să dezvolte un sistem de administrare bazat pe
promovarea autonomiei locale și să realizeze consolidarea cadrului instituțional. În acest sens,
autoritatea publică locală va realiza o dezvoltare durabilă a comunității prin unirea eforturilor
tuturor cetățenilor, va dezvolta infrastructura comunitară, va ajusta cheltuielile bugetare la
posibilitățile reale ale veniturilor la bugetul local. Eficientizarea gestionării mijloacelor publice se
va realiza prin stoparea creșterii volumului de cheltuieli, sporirea responsabilităților persoanelor
cu funcții de răspundere, se va organiza licitații de cumpărare pentru achiziția de bunuri, lucrări
și servicii pentru necesitățile urgente ale instituției publice. Consolidarea bugetului local și a
finanțelor publice se va realiza prin asigurarea surselor financiare, vor fi întreprinse măsuri
concrete pentru acumularea veniturilor proprii, vor fi accesate fonduri naționale și europene, se
va susține antreprenoriatul local. Dezvoltarea capacității administrației locale va putea fi realizată
și prin stabilirea unor parteneriate cu organizațiile neguvernamentale ce iși desfășoară activitatea
în folosul cetățeanului, dar și cu sectorul economic în cadrul unor proiecte sociale, culturale, de
mediu, de tineret.
Consolidarea managementului administrației publice locale constă în:
-Dezvoltarea managementul resurselor umane prin pregătirea continuă a funcționarilor
publici;
- Dezvoltarea nivelului de pregatire profesională prin identificarea unui sistem de training
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adecvat, identificarea necesităților și oportunităților de instruire, corelarea necesităților cu
potențialul uman;
- Utilizarea eficientă a resurselor umane prin identificarea regulamentului de organizare
și funcționare a personalului și a regulamentului de ordine interioară, unde personalul angajat
lucrează în domenii bine definite;
- Creșterea responsabilității și a independenței profesionale prin responsabilizarea
funcționarilor publici, conștientizarea importanței activității fiecărui angajat, transparența
funcționării sistemului, acordarea de stimulente financiare în funcție de eficiență și
competitivitate;
- Eficientizarea raportului dintre cetățean și administrația locală prin orientarea în folosul
cetățeanului a serviciului public, prin eliminarea sau atenuarea blocajelor birocratice, prin
participarea cetățeanului la luarea deciziilor, prin implementarea unor indicatori de calitate.
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CAP V
ESTIMAREA NECESITĂȚII DE FINANȚARE
Pentru a fi atinse obiectivele propuse prin Strategia de Dezvoltare Locală se urmărește
atragerea de fonduri europene și naționale (inclusiv private) într-un procent cât mai mare și
micșorarea fondurilor provenite de la bugetul de stat. Un subiect foarte dezbătut în ultimii ani în
legătură cu fondurile europene se referă la capacitatea de absorbție. S-au făcut analize în această
direcție, încercându-se să se măsoare capacitatea de absorbție și să se compare cu gradul de
absorbție al altor state. Unul dintre studiile realizate arată că există trei factori care influențează
în mod decisiv capacitatea de absorbție: situatia macroeconomică, situația cofinanțării,
capacitatea administrativă.
Etapele în accesarea fondurilor europene sunt:
•

elaborarea strategiei de dezvoltare a județului/localității, identificarea și
prioritizarea proiectelor;

•

consultarea comunității pe parcursul acestui proces;

•

dezvoltarea proiectului în parteneriat sau cu resurse proprii;
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•

găsirea unei surse de finanțare;

•

completarea și depunerea Dosarului de finanțare;

•

evaluarea și selecția proiectului depus;

•

semnarea Contractului de finanțare;

•

implementarea proiectului;

•

evaluarea și auditarea proiectului.

În cazul proiectelor de infrastructură care implică o documentație laborioasă, odată
identificat un proiect pentru dezvoltarea acestuia, se parcurg următorii pași:
•

realizarea unui studiu de prefezabilitate ;

•

elaborarea caietului de sarcini pentru realizarea studiului de fezabilitate;

•

atribuirea contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate;

•

elaborarea studiului de fezabilitate, inclusiv analiza cost-beneficiu;

•

elaborarea bugetului;

•

elaborarea studiului de impact asupra mediului de către o firmă de
specialitate,dacă este cazul;

•

aprobarea studiului de fezabilitate;

•

elaborarea cererii de finanțare pe baza studiilor efectuate de către o firmă de
consultanță sau cu resurse proprii, dacă este cazul;

•

elaborarea altor documente, dacă este cazul (strategie de marketing, strategie de
vizitare, matricea cadrul logic etc.);

•

completarea dosarului proiectului cu celelalte documente solicitate care țin de
beneficiar;

•

depunerea proiectului.

Principalele etape în verificarea, evaluarea și selecția proiectelor sunt:
•

verificarea conformității administrative;

•

verificarea eligibilității (solicitantului, proiectului);

•

evaluarea tehnică și financiară.
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Atât cofinanțarea proiectelor, cât și realizarea proiectelor tehnice, a studiilor de
fezabilitate, întocmirea documentației trebuie susținute din fondurile rezultate de la bugetul
local. Se va acorda o atenție deosebită și întocmirii documentelor referitoare la aspectele
financiare ale proiectului prezentate prin intermediul studiilor de fezabilitate și proiectelor
tehnice. Un aspect foarte important al oricărui proiect îl reprezintă modul de satisfacere a
nevoilor comunității locale. Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atenție și monitorizat pe
tot parcursul derulării proiectului. Cheltuielile, care urmează să se efectueze în vederea realizării
proiectului, nu vor avea o structură omogenă și, din acest motiv, trebuie să se facă distincția între
diferitele destinații ale resurselor de care dispune bugetul local. O primă distincție importantă
este cea dintre cheltuielile inițiale – care vor fi efectuate pentru a pune în mișcare noul proiect –
și cele aferente realizării efective a proiectului. Primele trebuie efectuate de regulă o singură
dată, în perioada inițială. Cea de-a doua categorie de cheltuieli va avea un nivel mai stabil în timp,
dar este și mai îndepărtată în timp față de momentul întocmirii studiului de fezabilitate și/sau
proiectului tehnic. Este foarte important să existe un grafic al celor două categorii de cheltuieli și
să se determine cu precizie momentul în care proiectul să se realizeze.
Structura veniturilor și a cheltuielilor bugetelor locale evidențiază gradul de autonomie a
administrației locale față de bugetul județului sau bugetul central și legăturile existente între
diferitele administrații teritoriale; fluxurile formării veniturilor și efectuării cheltuielilor
administrațiilor locale; modalitatea de finanțare a cheltuielilor pe destinații și de acoperire a
deficitelor.
Structura veniturilor și a cheltuielilor bugetelor locale este comună cu cea a bugetului de
stat (central) și se prezintă astfel:
VENITURI
1. Veniturile proprii ale bugetelor locale sunt reglementate prin Legea privind finanțele
publice și Legea privind finanțele publice locale și cuprind: impozitele, taxele și vărsămintele de
venituri cuvenite de la agenți economici și instituții publice de importanță locală; impozitele și
taxele locale (de la populație sau de la persoanele juridice).
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2. Venituri atribuite, în care intră sumele defalcate din anumite venituri cuvenite, potrivit
legii, bugetului de stat.
3. Transferuri acordate de la bugetul de stat pentru finanțarea unor obiective de interes
național, dar care sunt organizate și controlate eficient de către organele locale.
4. Împrumuturile contractate pe piața financiară internă sau externă, fie direct, în numele
organelor administrației publice locale, fie garantate de către Guvern.

CHELTUIELI
1. Autoritățile executive (Serviciile publice generale);
2. Învățământ, sănătate, cultură și religie, asistență socială, ajutoare și indemnizații ;
3. Servicii, dezvoltare publică și locuințe;
4. Transporturi, agricultură, alte acțiuni economice ;
5. Alte acțiuni;
6. Fondul pentru garantarea împrumuturilor externe, plata dobânzilor și a comisioanelor
aferente;
7. Plăți de dobânzi și comisioane ;
8. Rambursări de împrumuturi ;
9. Fonduri de rezervă;
10. Cheltuieli cu destinație specială .
Planificarea strategică din punct de vedere financiar este greu de realizat din cauza
schimbărilor legislației. Din aceeași cauză, bugetul local pe următorii 5 ani nu se poate exprima
exact. Estimarea va reprezenta necesitățile financiare ale comunei Măgurele în perioada
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2022-2027 și va cuprinde totodată o serie de previziuni cu privire la investițiile care vor fi realizate
în această perioadă. De asemenea, estimarea va fi corelată cu volumul fondurilor efectiv utilizate
în comună în scopul susținerii unor investiții similare în perioada 2014-2021.
În fiecare an, previziunea bugetară se va revizui în funcție de bugetul din anul precedent,
în funcție de alocările bugetare de la nivelul județului, în funcție de accesarea fondurilor
comunitare previzionate și executate și va fi distribuit, de asemenea, pe domenii prioritare și de
interes pentru dezvoltarea comunității locale, lucru asumat și prin Hotarărea Consiliului Local.

120

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MĂGURELE, JUDEŢUL PRAHOVA
2022-2027

CAP VI
INDICATORI DE REALIZARE A
OBIECTIVELOR DIN STRATEGIA DE
DEZVOLTARE LOCALĂ

Atingerea obiectivelor strategice din Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Măgurele
pentru perioada 2021-2027 se va face prin:
- elaborarea unor planuri anuale de acțiune locală, ce se vor aproba în cadrul Consiliului Local
Măgurele;

- identificarea, selectarea și implementarea proiectelor strategice de la nivelul comunei, în
vederea găsirii celor mai bune soluții de atingere a obiectivelor și priorităților propuse;
- monitorizarea și evaluarea implementării proiectelor strategice.
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Obiectivul General al Strategiei de Dezvoltare Locală este: Dezvoltarea durabilă a comunei
Măgurele

prin creșterea competitivității economiei locale, diversificarea activităților

economice și atractivitatea socio-culturală a localității.
Indicatorii de realizare a obiectivului general sunt:
-

Aducerea infrastructurii la nivel european;

-

Educarea și formarea resurselor umane;

-

Sprijinirea mediului de afaceri;

-

Încurajarea și promovarea antreprenoriatului;

-

Dezvoltarea ecoturismului și agroturismului local;

-

Încurajarea dezvoltării activităților non-agricole;

-

Consolidarea fermelor de subzistență și dezvoltarea lor;

-

Creșterea numărului de locuri de muncă și a veniturilor salariale;

-

Stoparea sau limitarea depopulării prin migrația populației;

-

Diversificarea serviciilor pentru populație;

-

Încurajarea și sprijinirea tinerilor pentru întemeierea unei familii;

-

Motivarea tinerilor de a se stabili in localitate.
Indicatorii de realizare a obiectivelor strategice pe domenii sunt:
Domeniul agricultură.
Scopul intervenției este acela de a contribui la dezvoltarea unei agriculturi competitive,

durabile, bazată pe inițiativă privată, pentru a proteja patrimoniul natural al localității. Acest
lucru se poate realiza prin:
•

Modernizarea instalațiilor agricole;

•

Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență;

•

Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi;

•

Diversificarea producției, ajustarea profilului, nivelului și calității producției la cerințele
pieței, inclusiv a celei ecologice;
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•

Politici de marketing eficiente în domeniul agriculturii;

•

Activități agricole diversificate și generatoare de venit la bugetul local;

•

Îmbunătățirea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin creșterea valorii
adăugate aproduselor agricole;

•

Încurajarea înființării grupurilor de producători din sectorul agricol și silvic în vederea
obținerii de produse de calitate care îndeplinesc standardele comunitare, prin aplicarea
unor tehnologii de producție unitare;

•

Studiu privind potențialul de dezvoltare agricol și de agroturism al comunei
Măgurele;

•

Împădurirea terenurilor neproductive;

•

Dezvoltarea pomiculturii și valorificarea florei spontane;

•

Promovarea inițiativelor de dezvoltare locală;

•

Dezvoltarea activităților de consultanță agricolă;

•

Dezvoltarea prestatorilor de servicii în agricultură;

•

Îmbunătățirea potențialului genetic al animalelor;

•

Dezvoltarea și încurajarea agriculturii ecologice;

•

Menținerea și conservarea calității solului;

•

Conservarea și ameliorarea biodiversității fondului forestier.

Domeniul infrastructură ( de transport și de utilități)
Scopul intervenției este de a dezvolta calitatea infrastructurii de transport sau de utilități prin:
•

Modernizarea și reabilitarea drumurilor și străzilor comunale;

•

Extinderea trotuarelor și aleilor pietonale;

•

Construcția de piste pentru bicicliști;

•

Extindere rețea canalizare;

•

Realizarea de microstații de epurare și tratare a apelor reziduale în toate localitățile
aparținătoare;
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•

Modernizarea rețelei de iluminat public din toată comuna;

•

Implementarea unor mijloace de supraveghere și sistematizare a traficului, semnalizarea
și protejarea trecerilor de pietoni în mod deosebit în proximitatea unităților de
învățământ;

•

Zonarea funcțională a teritoriului comunei în acord cu tendințele de dezvoltare a acestuia;

•

Reabilitarea rețelelor de utilități existente;

•

Ȋmbunătățirea infrastructurii de transport astfel încât să fie reduse influențele negative
asupra mediului ṣi confortului populației;

•

Clarificarea aspectelor de proprietate și domenialitate asupra teritoriului comunei;

•

Modernizarea sectorului de transport în scopul asigurării unei protecții sporite a mediului,
a sănătății umane și îmbunătățirii siguranței pasagerilor;

•

Îmbunătățirea parametrilor curentului electric.

Domeniul mediu înconjurător
Scopul intervenției este de a îmbunătăți calitatea mediului înconjurător prin creșterea
eficienței colectării deșeurilor menajere și industriale, protejarea comunității de riscurile unor
hazarde naturale, creșterea gradului de informare, educare și conștientizare a cetățenilor privind
importanța calității mediului. Aceste aspect pot fi atinse prin:
•

Lucrări de regularizare a râului Teleajen;

•

Organizarea sistemului de colectare selectivă, a spațiului de depozitare temporară și
transportul deșeurilor;

•

Dotări cu utilaje și echipamante pentru serviciul de gospodărire comunală;

•

Limitarea schimbărilor climatice și a costurilor și efectelor sale negative pentru mediu;

•

Minimizarea impactului infrastructurii de transport asupra economiei, societății și
mediului;

•

Promovarea modelelor de producție și consum durabile;
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•

Evitarea supraexploatării resurselor naturale;

•

Dezvoltarea de măsuri care să încurajeze prevenirea generării de deșeuri ;

•

Creșterea ratei de reciclare și îmbunătățirea calității materialelor reciclate;

•

Promovarea valorificării deșeurilor din ambalaje;

•

Reducerea impactului produs de carbonul generat de deșeuri;

•

Încurajarea producerii de energie din deșeuri.

Domeniul economie și mediul de afaceri
Scopul intervenției este acela de a contribui la dezvoltarea economică a comunei Măgurele
prin crearea condițiilor apariției unui mediu de afaceri prosper, bazat pe competiție, pe
dezvoltarea nevoilor de afaceri locale, pe valorificarea resurselor naturale și umane locale. Acest
aspect poate fi atins prin:
•

Realizarea condițiilor pentru funcționarea zilnică a unei piețe agroalimentare;

•

Dezvoltarea unor activități industriale bazate pe resursele naturale locale;

•

Informarea cetățenilor cu privire la oportunitățile de finanțare nerambursabile;

•

Organizarea de evenimente, în parteneriat cu AJOFM, în vederea promovării
oportunităților de formare profesională și angajare;

•

Menținerea investițiilor actuale, sprijinirea și atragerea de noi investiții, în principal cele
ce utilizează capacități de producție nepoluante;

•

Promovarea bunurilor și serviciilor locale;

•

Alte activități specifice.
Domeniul educației, cultură și sport
Scopul intervenției este acela de a contribui la creșterea atractivității sociale și culturale a

comunei Măgurele, atât pentru locuitorii acestuia, în special pentru tineri, cât și pentru
locuitorii comunităților vecine și nu numai. Un aspect esențial este acela de a valorifica baza
materială existentă, prin implicarea cadrelor didactice, a părinților și a altor persoane interesate.
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Aceste aspecte pot fi atinse prin:
•

Modernizarea, reabilitarea și dotarea școlilor și grădinițelor din comună;

•

Amenajarea, întreținerea și modernizarea locurilor de joacă pentru copii;

•

Reabilitarea bisericilor;

•

Sprijinirea proiectelor educative și a tuturor formelor de creativitate școlară;

•

Promovarea diversității culturale;

•

Modernizarea, reabilitarea și dotarea tuturor așezămintelor culturale;

•

Crearea condițiilor pentru existența unor programe culturale permanente în cadrul
Căminului Cultural;

•

Încurajarea utilizării tehnologiei informației de câți mai mulți locuitori;

•

Inițierea și dezvoltarea unor programe de formare continuă a cadrelor didactice, a
părinților și a adulților;

•

Integrarea copiilor și tinerilor cu probleme sociale și economice în viața socială și
economică a comunității;

•

Încurajarea unei mentalități antreprenoriale, în special în rândul tinerilor;

•

Lărgirea accesului la o serie de forme creative de exprimare, atât prin intermediul
învățământului formal, cât și prin activității nonformale și informale pentru tineret;

•

Oferirea mijloacelor care să permită cetățenilor să-și îmbunătățească oportunitățile de
angajare în toate domeniile în care creativitatea și capacitatea de inovare joacă un rol
important;

•
•

Promovarea noțiunilor de bază în materie de protecție a proprietății intelectuale;
Menținerea în stare optimă a exponatelor și stabilirea unor programe clare, cu ordine
depriorități, pentru lucrările necesare de întreținere și restaurare;

•

Includerea muzeelor și colecțiilor în ansambluri culturale care să constituie poli de
atracție pentru vizitatori și dezvoltarea infrastructurii aferente;

•

Adoptarea unor măsuri suplimentare pentru asigurarea integrității și securității fizice a
bunurilor culturale muzeale împotriva furtului, distrugerii sau deteriorării și a altor factori
de risc naturali sau antropici;
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•

Diversificarea tipurilor de ofertă și a formelor de expresie artistică, inclusiv prin
susținerea proiectelor care vizează organizarea de festivaluri, gale, concursuri de creație
și de interpretare la nivel național, regional și local;

•

Actualizarea și completarea colecțiilor de bibliotecă; modernizarea incintelor și a
serviciilor oferite;

•
•

Sporirea interesului publicului pentru artele vizuale;
Dezvoltarea infrastructurii pentru practicarea sportului și organizarea de competiții
sportive;

•

Valorificarea resurselor naturale ale comunei pentru crearea infrastructurii de agrement;

•

Protejarea zonelor verzi existente si amenajarea de noi zone verzi după normele
urbanistice;

Domeniul social și resurse umane
Scopul acestei intervenții este de a contribui la dezvoltarea resurselor umane ale comunei
prin încurajarea formării profesionale în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății
bazate pe cunoaștere, conectarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii; creșterea
calității vieții persoanelor marginalizate social sau aflate în stare de vulnerabilitate prin
implementarea unor proiecte într-un cadru partenerial eficient administrație publică – societate
civilă. Aceste aspecte pot fi atinse prin:
•

Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane dezavantajate;

•

Construirea de locuințe sociale pentru tineri și persoane defavorizate;

•

Măsuri active de ocupare a forței de muncă;

•

Program de instruire și formare profesională continuă a personalului din învățământ și
asistența socială;

•

Îmbunătățirea și perfecționarea competențelor profesionale a persoanelor adulte care
activează în domeniile agriculturii și industriei agro-alimentare;

•

Prevenirea creșterii numărului de persoane implicate în agricultura de semi-subzistență;

•

Calificarea și recalificarea, instruirea și perfecționarea persoanelor ocupate în agricultura
de subzistență;
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•

Dezvoltarea capacității serviciului de asistență socială - Primăria Comunei Măgurele.
Domeniul turism
Scopul intervenției este acela de a contribui la o mai bună valorificare a potențialului

turistic natural și antropic, la dezvoltarea serviciilor turistice și agroturistice, la valorificarea
unor oportunități de finanțare în acest domeniu. Aceste aspecte pot fi atinse prin:
•

Valorificarea resurselor naturale ale comunei pentru crearea infrastructurii de
agrement, introducerea obiectivelor turistice importante din comunitate într-un circuit
alături de obiectivele din comunele învecinate;

•

Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru dezvoltarea
durabilăa resurselor naturale pentru creșterea calității serviciilor de turism;

•

Valorificarea oportunităților de finanțare în turismul ecologic și agroturism.
Domeniul administrației publice
Scopul intervenției este acela de a contribui la o mai bună valorificare a resurselor umane

angajate în sectorul administrației, transparența serviciilor oferite și a deciziilor adoptate,
servirea promptă a cetățeanului, îmbunătățirea relației între funcționarul public și cetățean.
Aceste aspecte pot fi atinse prin:
•

Ȋmbunătățirea capacității administrative;

•

Ȋmbunătățirea relației cu cetățenii ṣi mediul de afaceri;

•

Introducerea de noi instrumente și tehnologii;

•

Reactualizarea Planului Urbanistic General;

•

Ȋmbunătățirea calității ṣi furnizării de servicii;

•

Ȋmbunătățirea sistemelor de raportare a performanței;
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•

Dezvoltarea unei culturi a evaluării la nivel local;

•

Îmbunătățirea eficacității organizaționale;

•

Îmbunătățirea capacității de absorbție a fondurilor de dezvoltare;

•

Sprijinirea procesului de descentralizare sectorială a serviciilor;

•

Instruirea personalului din administrație;

•

Stabilirea procedurilor de recrutare, gestiune și formare a funcționarilor publici prin
norme și reguli care pot fi puse efectiv în aplicare;

•

Ameliorarea imaginii administrației publice prin creșterea transparenței actului
administrativ și luarea unor măsuri anticorupție ferme, vizibile pentru opinia publică.

•

Dotări pentru intervenții în caz de situații de urgență;

•

Dotări ale administrației locale;

•

Sistem informatic integrat de colectare a taxelor și impozitelor (inclusiv on-line de la
cetățeni).
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CAP VII
SISTEMUL DE IMPLEMENTARE
Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Măgurele 2022-2027 depinde
de capacitatea administrației locale de a atrage fondurile europene și naționale în exercițiul
bugetar 2022-2027, pentru a putea fi finanțate acțiunile și proiectele selectate. Absorbția
acestor fonduri depinde, pe de o parte, de eligibilitatea acțiunilor, iar pe de altă parte, de
capacitatea instituțională a adminsitrației locale de a iniția proiecte, dar și de a lucra în
parteneriat cu mediul de afaceri și societatea civilă, pentru atingerea obiectivelor strategice.
Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Măgurele 2021-2027 reprezintă un document
legal de lucru al Consiliului Local Măgurele. Documentul are caracter normativ și prospectiv și
este supus la o permanentă reevaluare și optimizare a opțiunilor de dezvoltare a comunității
pentru a fi în concordanță cu realitățile economice și sociale.
Procesul de implementare va cuprinde următoarele activități:
-Elaborarea planurilor anuale de acțiune, și aprobarea acestor planuri prin hotărâre de consiliul
local;
-Identificarea, selectarea și dezvoltarea proiectelor strategice de la nivelul localității (fișe de
proiecte identificate, analiza și corelarea proiectelor identificate în raport cu obiectivele
sectoriale și strategice, precum și cu dezvoltarea teritorială, impactul estimat al proiectului local),
în vederea identificării celor mai bune soluții pentru atingerea obiectivelor și priorităților locale
propuse;
-

Urmărirea calendarului de implementare a proiectelor strategice;
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- Implementarea prin realizarea acțiunilor, activităților, măsurilor și proiectelor concrete de
dezvoltare;
- Monitorizarea progreselor realizate;
- Evaluarea implementării prin analiza indicatorilor prevăzuți în strategie;
-

Analiza impactului prin care se apreciază dacă proiectul răspunde politicilor formulate și
cum influențează criteriile de performanță privind dezvoltarea eficientă a comunei.
Planificarea acțiunilor și monitorizarea trebuie să fie realizate anual, prin prezentarea în

cadrul consiliului local a progreselor înregistrate și a problemelor întâmpinate. Această
monitorizare anuală va avea în vedere proiectele strategice implementate sau în implementare
ori care urmează a fi implementate la nivel local și efectele pe care le produc la nivelul comunei.
Odată aprobată în ședință de consiliu, strategia exprimă opțiunea Consiliului Local
Măgurele de a aborda integrat fenomenul economic, social și de protecție a mediului și de a se
deschide spre parteneriatul constant cu societatea civilă și cu comunitatea mediului economic.
Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală este un proces complex, care necesită un
management și control adecvat, realizat de o structură organizatorică, un proces unitar de
implementare și evaluare a rezultatelor obținute. Pentru a implementa Strategia, se va constitui
un Grup de Acțiune ale cărei funcții constau în: - Urmărirea și conducerea procesului de
implementare; - Analizarea și aprobarea planurilor anuale de implementare; - Propuneri de
completare periodică a strategiei; - Analizează și aprobă bugetul anual de implementare .
Etapa de implementare, monitorizare și control reprezintă etapa de realizare a
proiectelor, a programelor și politicilor prevăzute de strategie, de recoltare și raportare a
informațiilor asupra desfășurării proiectelor și asupra succesului și impactului acestora la
dezvoltarea comunei.
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CAP VIII
MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA STRATEGIEI
DE DEZVOLTARE LOCALĂ
Scopul monitorizării și evaluării implementării Strategiei de Dezvoltare Locală este:
- Evaluarea atingerii obiectivelor în timp util și în bugetul local;
- Constatarea dacă proiectele implementate sunt durabile;
- Succesul realizării Strategiei depinde, în mare măsură, de participarea tuturor locuitorilor la
procesul de implementare și monitorizare a acesteia.
În procesul implementării prezentei Strategii vor fi implicați mai mulți actori, fiecare
respectând responsabilități bine determinate, îndeplinind rolul de implementator sau de control
al proiectelor planificate. În plan instituțional, principalii actori ai implementării strategiei vor fi:
o Administrația publică locală –Primarul, Consiliul Local, Primăria;
o Agenții economici;
o Investitorii;
o Societatea civilă.
Performanța implementării strategiei va fi evaluată pe baza unor rapoarte strategice,
elaborate de Unitatea Administrativ Teritorială Măgurele. În elaborarea raportului strategic se
va avea în vedere includerea de date relevante pentru evaluarea eficacității și eficienței
măsurilor aplicate. Aceste rapoarte strategice vor fi realizate în 2023, 2025 și 2027, fiind
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prezentate în cadrul ședințelor de Consiliu Local și date publicității.
În cadrul rapoartelor vor fi evidențiate situația și evoluția socio-economică la nivel local;
realizările, problemele și perspectivele în ceea ce privește implementarea strategiei; propunerile
de modificare, completările și adaptările strategiei la noile realități sociale și economice.
Rapoartele vor sintetiza evoluțiile relevante în implementarea strategiei, deficiențele și
întârzierile constatate, recomandările privind ajustarea strategiei și a planurilor anuale de
acțiune, fiind supuse aprobarii Consiliului Local Măgurele.
Evaluarea finală a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Măgurele va
urmări modul de folosire a resurselor financiare și umane; realizarea indicatorilor propuși;
eficiența intervențiilor. Vor fi evidențiați factorii de succes și de eșec, dar și sustenabilitatea
rezultatelor și impactul strategiei.
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CAP IX
PARTENERIATUL

ADMINISTRAȚIA
PUBLICĂ LOCALĂ

MEDIUL DE
AFACERI

COMUNITATE
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Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Măgurele s-a realizat cu implicarea directă a
locuitorilor comunității locale, ținându-se cont de nevoile și problemele cetățenilor. Viziunea
locuitorilor este în spiritul dezvoltării zonei din punct de vedere economic și social, printr-o mai
bună valorificare a resurselor locale materiale și umane, atragerea de investiții și investitori,
atragerea de finanțări europene și valorificarea oportunităților de finanțare, protejându-se
mediul înconjurător și păstrându-se tradițiile, dar și obiceiurile locale.
Atât Strategia de Dezvoltare Locală, cât și mecanismele instituționale implicate în
procesul de implementare trebuie să țină cont de interesele comunității, care au fost exprimate
prin intermediul sondajului de opinie și se regăsesc în portofoliul de proiecte prioritare ale
comunei.
Consultarea publică s-a realizat prin aplicarea de chestionare la nivelul comunei Măgurele,
pentru aflarea atitudinii locuitorilor cu privire la prioritățile de dezvoltare ale comunei pe
următorii 5 ani.
Rezultatele chestionarului sunt prezentate în paginile ce urmează.

CENTRALIZATOR UAT MĂGURELE

La sondajul de opinie au participat cetățeni din toate localitățile componente comunei
reprezentând aproximativ 2 % din totalul populației stabile la nivelul comunității.

Procentul populatiei feminine a fost ușor mai mare decât procentul populației masculine.
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SEXUL
Maculin

Feminin

48%
52%

Nivelul de educație al celor care au participat la sondajul de opinie, potrivit propriilor declarații.

NIVELUL DE EDUCAŢIE
Primar şi gimnazial
25%
Superior
15%

Liceal
60%

136

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MĂGURELE, JUDEŢUL PRAHOVA
2022-2027

La sondajul de opinie, potrivit propriilor declarații, au participat salariați, pensionari,
șomeri sau persoane fără loc de muncă, elevi sau studenți, patroni sau întreprinzători. Structura
ocupațională se prezintă astfel: PATRONI 3%, ELEVI SAU STUDENȚI 15%, ȘOMERI /PERSOANE
FARA LOC DE MUNCĂ 5%, SALARIAȚI 60%, PENSIONARI 17%.
Participanții la sondajul de opinie au fost grupați în trei grupe după vârstă (< 30 ani; 3060 ani; >60 ani).

VÂRSTA
20%
25%

55%

SUB 30 ANI

30 - 60 ANI

PESTE 60 ANI

Prima întrebarea a fost legată de încadrarea nivelului veniturilor lunare pe familie.
Răspunsurile participanților s-au încadrat în următoarele valori:

NIVELUL VENITURILOR
SUB 2000 LEI/LUNĂ

2001-3000 LEI

3001-4000 LEI

6%
11%

4001-5000 LEI

PESTE 5001 LEI

21%

22%
40%
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Cea de-a doua întrebare a fost legată de enumerarea a trei probleme sau nevoi cu care
se confruntă persoana chestionată sau familia acestuia. Răspunsurile au fost foarte variate, cum
ar fi: starea drumurilor sau a trotuarelor, creșterea prețurilor, câinii vagabonzi, lipsa banilor,
lipsa locului de muncă, birocrația, poluarea, lipsa canalizării, lipsa timpului liber, transportul în
comun, lipsa de comunicare, impozitele prea mari, sănătatea, alimentarea cu apă, certurile în
familie, stresul, sistemul medical, pandemia Covid, singurătatea, lipsa locuințelor pentru tineri.
În ordinea frecvenței raspunsurilor date, privind primele probleme sau nevoi, situația se
prezintă astfel:
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A treia întrebare a fost legată de nevoile sau problemele cu care se confruntă locuitorii din
satul de reședință al celui chestionat. În general răspunsurile coincid cu cele date la întrebarea
precedentă, însă ponderea este alta. Situația acestor răspunsuri se prezintă astfel:

Nevoie sau problemă comunitară
Nevoie sau problemă comunitară
Lipsa canalizarii

Creşterea preţurilor
Siguranta circulatiei
Iluminatul public / fluctuațiile de tensiune
Câinii vagabonzi
Pandemia Covid
Starea drumurilor sau a trotuarelor
Venituri mici
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Cât de mulțumit sunteți în legătură cu …. ?
➢ Ocupația dumneavoastră.

➢ Vecinii dumneavoastră.

➢ Familia dumneavoastră.

➢ Comuna în care trăiți.

➢ Locuința în care stați.

➢ Veniturile familiei dumneavoastră.

Răspunsurile au putut fi date prin : foarte mulțumit, mulțumit, nemulțumit. Persoanele
intervievate sunt foarte mulțumite de familie, mulțumite de locuința în care stau, ocupație,
vecini, comuna în care trăiesc și de veniturile familiei. Situația procentuală se prezintă astfel:

Cât de mulţumit sunteţi în legătură cu ...?
60
50
40
30
20
10
0
F. mulţumită
Mulţumită
Nemulţumită

La întrebarea „ În ce măsură cunoașteți ce hotărâri sunt luate de Consiliul Local
Măgurele, aproximativ jumătate nu cunosc aceste hotărâri. Răspunsurile au putut fi date prin:
nu cunosc; în mică măsură; în mare măsură. Rezultatele sunt următoarele:
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Cunoaşteţi hotărârile luate de Consiliul
Local?
În mare măsură
7%
În mică măsură
45%

Nu cunoasc

Nu cunosc
48%

În mică măsură
În mare măsură

Cei care au răspuns „în mică măsură ” sau „în mare măsură” au dat următoarele
răspunsuri la întrebarea legată „ de unde ați aflat de deciziile luate de Consiliul Local
Măgurele?”.

Surse de informare privind deciziile CL
Magurele

13%
3%

Prieteni şi cunoştinţe

39%

Sediul primăriei
Consilieri locali
Biserică

26%

Altele( site, internet)

19%

141

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ COMUNEI MĂGURELE, JUDEŢUL PRAHOVA
2022-2027 – PORTOFOLIUL DE PROIECTE

Pentru persoanele intervievate este foarte importantă inființarea rețelei de canalizare,
finalizarea lucrărilor la Parc Agrement Magurele și Construire Sala de Sport, modernizarea
drumurilor și a străzilor comunale, modernizarea si inființarea de noi treceri de pietoni, piste
pentru bicicliști, înființarea unui centru de prelucrare a fructelor. De asemenea, este importantă
continuarea modernizarii școlilor si grădinițelor, căminului cultural, înființarea de servicii sociale
pentru copii și bătrâni, monitorizarea drumurilor prin sistem video, construcția de creșe și
grădinițe cu program prelungit si realizarea de alei pietonale. Procentele răspunsurilor date
sunt diferite, fiind prezentate în situația de mai jos:
i
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Ultima întrebare a fost legată de gradul de satisfactie privind activitatea și realizările
administrației publice locale, Primărie și Consiliul Local, din ultimii ani și de așteptările pe care
persoanele chestionate le au de la autoritățile locale. Răspunsurile au fost foarte variate cum ar
fi: majoritatea persoanelor intevievate au răspuns ca sunt in general mulțumite de realizările
Primăriei și Consiliul Local Măgurele din ultimii ani, doresc ca acestea să continue procesul de
modernizare a localității la standarde europene în toate domeniile de activitate în vederea
creșterii calității vieții și nivelului de trai al cetățenilor comunei, să găsească soluții pentru a se
înființa mai multe locuri de muncă, să se implice mai mult în rezolvarea problemelor comunitare,
să ajute mai mult persoanele vârstnice, să comunice mai mult cu cetățenii, să elimine corupția,
sa fie competenți, sa fie serioși, sa atragă investiții și finanțări europene, să imbunătățească
transportul public, să informeze cetățenii, să existe transparență decizională, să aibă procupări
pentru protecția mediului, să se preocupe pentru siguranța cetățenilor.
În urma sondajului de opinie se pot trage mai multe concluzii. În primul rând, în continuare,
principala nevoie a majorității locuitorilor comunei este legată de existența unui loc de muncă
și/sau de veniturile mici, chiar dacă acestea au crescut, prețurile fiind mult prea mari pentru
nivelul acestor venituri. Procentele arată un venit mediu pe familie redus pentru majoritatea
populației. Doar 11% dintre familii au un venit cuprins între 4001 și 5000 lei și 6% peste 5001 lei,
în condițiile în care familia medie este formată din 3 persoane. Există unele diferențe între
localitatea de reședință și satele componente. O altă problemă sau nevoie este legată de
asigurarea utilităților și a infrastructurii de transport. Preocuparea cetățenilor este legată de
creșterea calității vieții prin diversificarea serviciilor oferite tot de administrația locală, fiind mult
mai puțin preocupați de formare profesională sau instruire personală, în vederea găsirii unui loc
de muncă mai bine plătit sau pentru a începe o afacere, inclusiv cu fonduri europene. Așteptările
sunt foarte mari de la administrația locală.
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ANEXE
FIȘE DE PROIECTE IDENTIFICATE PENTRU
PERIOADA 2022-2027 PE SECTOARE DE
ACTIVITATE
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INFRASTRUCTURĂ ȘI TRANSPORT
1
2
3
4
5
6
7

REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE ȘI SĂTEȘTI DE PE
RAZACOMUNEI MĂGURELE, JUDEȚUL PRAHOVA
CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA MAGURELE, JUDEȚUL
PRAHOVA
ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE CU STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA
MĂGURELE, JUDEȚUL PRAHOVA” (ETAPA 1)
REȚELE DE CANALIZARE ÎN COMUNA MĂGURELE, JUDEȚUL PRAHOVA”( ETAPA 2)
EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA REȚELEI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA
MĂGURELE, JUDEȚUL PRAHOVA
IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO A TRAFICULUI RUTIER
ȘI PIETONAL, ÎN COMUNA MĂGURELE, JUDEȚUL PRAHOVA
PASARELA PIETONALĂ IN ZONA DN1A, COADA MALULUI COMUNA MĂGURELE,
JUDEȚUL PRAHOVA

8

MODERNIZARE TREI TRECERI PIETONI EXISTENTE, ÎNFIINȚARE DOUĂ TRECERI
DE PIETONI SI LUCRARI CONEXE IN COMUNA MĂGURELE, JUD.PRAHOVA

9

AMENAJARE TROTUARE, RIGOLE ÎN ZONA DRUMULUI NATIONAL, COMUNA
MĂGURELE, JUDEȚUL PRAHOVA

10.

REALIZARE CANAL PEREAT - DREAPTA DN 1A - STRADA
CALDARÂM, COMUNA MĂGURELE, JUDEȚUL PRAHOVA

11.

ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE
APĂ ÎN COMUNA MĂGURELE, JUDEȚUL PRAHOVA
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1.

REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE ȘI SĂTEȘTI DE PE RAZA
COMUNEI MĂGURELE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

COMUNA MĂGURELE , CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

3.600.000 lei

IDEE
DA

SF

Buget de stat

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

FINANȚARE
COFINANȚARE
FINANȚARE
P.O. TRANSPORT; PNS PAC post 2020; PNDL; PNRR
FONDUL DE
FINANȚARE
SAU A.M.

OBIECTIV
GENERAL

REZULTATE
OBȚINUTE

POTENȚIALI
BENEFICIARI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
MDLPA – CNI BUCURESTI
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Modernizarea drumurilor comunale și sătești cu efecte benefice asupra
dezvoltării economice a comunei prin conectarea diferitelor zone la
drumurile județene și naționale.
Reabilitarea și consolidarea rețelei de drumuri locale; accesul rapid și
confortabil al populației la locurile de muncă, la servicii medicale, educație,
cultură, etc; consolidarea terenurilor afectate de eroziune; fluidizarea
transportului de marfă și pasageri; etc.

Locuitorii din zonă;
Potențiali investitori;
Agenți economici din zonă;
Participanți la traficul rutier ce tranzitează zona.

146

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ COMUNEI MĂGURELE, JUDEŢUL PRAHOVA
2022-2027 – PORTOFOLIUL DE PROIECTE

2.

„CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA MAGURELE, JUDEȚUL
PRAHOVA”

SOLICITANT

COMUNA MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

VALOARE
PROIECT
STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

REZULTATE
OBȚINUTE

IDEE
DA

SF

PT

DE

EXECUȚIE

Buget local

Fonduri
comunitare

Surse private

Buget de stat
FINANȚARE

COFINANȚARE

-

-

Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local
Axa I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde –
infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan;
MINISTERUL DEZVOLTĂRII LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI
ADMINISTRAȚIEI
Creșterea calității vieții prin îmbunătățirea condițiilor de trafic pietonal
modern, asigurând o circulație rutieră fluentă în condiții de siguranță pe
drumurile locale

Realizarea obiectivului de investitii va determina:
➢îmbunătățirea circulației sistemului pietonal, reducerea accidentelor
rutiere;
➢ creșterea calității serviciilor publice;
➢ atragerea de noi investitori;
➢ va fi influențată benefic activitatea economico-comercială;
➢creșterea valorii terenurilor, îndeosebi a celui intravilan, prin
creșterea interesului localnicilor de
a construi și reabilita locuințele;
➢asigurarea de condiții de circulație fluente și sigure pentru
bicicliști; ➢costuri reduse pentru realizarea și întreținerea
infrastructurii specifice;
➢reducerea poluării aerului și a
poluării fonice;
➢reducerea suprafeței atât de deplasare, cât și de staționare,
reducându-se astfel aglomerația în trafic;
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➢combaterea sedentarismului și menținerea stării de sănătate a
utilizatorilor;
➢promovarea ideologiei mișcării Greenway (rețele verzi), care vizează
punerea în valoare a moștenirii culturale și naturale.
➢ facilitarea accesului persoanelor si a pietonilor;
➢ îmbunătățirea accesibilității pe teritoriul comunei.
POTENȚIALI
BENEFICIARI

Locuitorii din zonă;
Potențiali investitori;
Agenți economici din zonă;
Instituțiile publice.
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3.

„ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE CU STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA MĂGURELE,
JUDEȚUL PRAHOVA” (ETAPA 1)

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT
STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

COMUNA MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

15.327.649,04 LEI din care 14.336.589,24 LEI BUG. DE STAT și 727.765,41 BUG.LOCAL

IDEE

SF

PT

Buget de stat

Buget local

FINANȚARE

COFINANȚARE

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE
DA
Surse private

MDLAP
FONDUL DE
FINANȚARE

OBIECTIV
GENERAL

Programul Național de Dezvoltare Locală
Obiectivul principal al investitiei: imbunatatirea infrastructurii fizice de baza in
spatiul rural prin realizarea de retea de canalizare.
Obiectivul specific: diminuarea impactului negativ asupra mediului si
generarea unei baze pentru instaurarea unui nivel mai ridicat de nevoi prin:
- cresterea nivelului de trai;
- incurajarea investirilor locale – prin aparitia unor noi nevoi;
- salubrizarea comunitatii;
- crearea de noi oportunitati de locuri de munca in spatiul rural ceea ce
determina prosperitatea populatiei deservite
- dezvoltarea economico-sociala durabila, pe termen mediu, a comunei prin
cresterea fluxurilor de capital
- ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor poluante
- generarea unor taxe locale

REZULTATE
OBȚINUTE

Proiectul avut in vedere vizeaza ridicarea calitatii vietii locuitorilor comunei

POTENȚIALI

Locuitorii din zonă;
Potențiali investitori;
Agenți economici din zonă;
Instituțiile publice.

BENEFICIARI
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4.

REȚELE DE CANALIZARE ÎN COMUNA MĂGURELE, JUDEȚUL PRAHOVA”( ETAPA 2)

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

REZULTATE
OBȚINUTE

POTENȚIALI
BENEFICIARI

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

34.752.257,60 lei, din care 33.913.307,60 lei bugetul de stat, 838.950 lei

IDEE
DA

Buget de stat

SF

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

FINANȚARE
COFINANȚARE
FINANȚARE
COFINANȚARE
MLPDA- Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”
aprobat prin O.U.G. nr. 95/2021
MINISTERUL MEDIULUI
PODD; PNS ; MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Realizarea sistemului de canalizare va avea efecte benefice asupra
dezvoltării economice, prin crearea de noi locuri de muncă, se va
îmbunătăți calitatea mediului înconjurător, în special a pânzei freatice.
Accesul populației, a instituțiilor publice și a firmelor la infrastructura
edilitară; se va colecta și epura cantitatea de apă menajeră și nu numai; va
crește calitatea apei din pânza freatică; se va îmbunătăți calitatea apei în
râul Teleajen.

Locuitorii din zonă;
Potențiali investitori;
Agenți economici din zonă;
Instituțiile publice.
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5.

EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA REȚELEI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA
MĂGURELE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE , CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

SF

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

COFINANȚARE
FINANȚARE
POR; PNS PAC post 2020

PNDL 3
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

REZULTATE
OBȚINUTE

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA
Extinderea și modernizarea rețelei de iluminat public are ca obiectiv
îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii comunității locale, prin
creșterea siguranței cetățenilor pe timp de noapte, creșterea siguranței de
transport a pasagerilor și mărfurilor pe timp de noapte, scăderea
consumului de energie electrică,îmbunătățirea calității mediului.
Scăderea consumului de energie electrică; îmbunătățirea calității mediului;
schimbarea rețelei electrice și înlocuirea sau montarea unor lampi de
iluminat tip leduri ecologice.

POTENȚIALI
BENEFICIARI

Locuitorii din zonă; Potențiali investitori; Agenți economici din zonă;
Participanți la traficul rutier ce tranzitează zona.

OBIECTIV
GENERAL
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6.

IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO A TRAFICULUI RUTIER ȘI
PIETONAL, ÎN COMUNA MĂGURELE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

300.000 lei

IDEE

SF

PT

DE

EXECUȚIE
DA

Buget de stat

Buget local

Fonduri
comunitare

Surse private

FINANȚARE
POT; PNS; POR
FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

REZULTATE
OBȚINUTE

POTENȚIALI
BENEFICIARI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
Prin implementarea unui sistem video de supraveghere video a traficului
rutier și pietonal va duce la creșterea siguranței cetățenilor participanți la
traficul rutier și pietonal.

Scăderea numărului de accidente rutiere; responsabilizarea tuturor
participanților la traficul rutier și pietonal; creșterea sentimentului de
siguranță a cetățenilor; scăderea numărului de furturi din mașini și / sau
locuințe.

Locuitorii din zonă;
Potențiali investitori;
Agenți economici din zonă;
Participanți la traficul rutier și pietonal ce tranzitează zona.
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7.

"PASARELA PIETONALĂ IN ZONA DN1A, COADA MALULUI COMUNA MĂGURELE,
JUDEȚUL PRAHOVA"

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE , CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

600.000 lei

IDEE

SF

PT

DE

EXECUȚIE

DA

Buget de stat

Buget local

Fonduri
comunitare

Surse private

FINANȚARE
PNS ;POR; PNDL3
FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Prin construcția pasarelei pietonale , se va asigura traficul pietonal în siguranță
pentru riveranii din Coada Malului, se va decongestiona traficul rutier și
pietonal, se vor disciplina șoferii și pietonii, nu se vor maiîncălca regulile de
circulație.

REZULTATE
OBȚINUTE

Imbunatatirea si siguranta traficului rutier si pietonal in satul COADA
MALULUI.

POTENȚIALI

Locuitorii comunei și nu numai;
Potențiali investitori;
Agenți economici din zonă;

BENEFICIARI
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8.

,,MODERNIZARE TREI TRECERI PIETONI EXISTENTE, ÎNFIINȚARE
DOUĂ TRECERI DE PIETONI SI LUCRARI CONEXE IN COMUNA
MĂGURELE, JUD.PRAHOVA’’

SOLICITANT

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE , CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

VALOARE
PROIECT
STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

750.000 lei

IDEE
DA

Buget de stat

SF

PT
DA

Buget local

DE
DA
Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

FINANȚARE
POT; PNS; POR
FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.
OBIECTIV
GENERAL

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
Prin modernizarea și înființarea trecerilor de pietoni va crește siguranța în
trafic a tuturor participanților, se va decongestiona traficul rutier, se vor
încălca mai puținereguli de circulație.
MODERNIZARE TRECERI EXISTENTE:
- PRIMARIE – suprafata 2703 mp
- SCOALA MAGURELE – suprafata 2643 mp
- SCOALA COADA MALULUI – supraf 2906 mp
INFIINTARE TRECERI:
- PARC MAGURELE – supraf 2340 mp
- ZONA DOBRESTI sat C.MALULUI supraf 3265 mp.

REZULTATE
OBȚINUTE

POTENȚIALI

Scăderea numărului de evenimente rutiere; scăderea numărului de
încălcare a regulilor de circulație; creșterea gradului de siguranță în trafic;
realizarea unui grad ridicat de civilizație.

Locuitorii comunei și cei din afara lui;
Participanți la traficul rutier ce tranzitează zona.

BENEFICIARI
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9.

„AMENAJARE TROTUARE, RIGOLE SI PISTE DE BICICLETE IN ZONA
DRUMULUI NATIONAL, COMUNA MĂGURELE, JUDEȚUL
PRAHOVA”

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT
STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE , CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

13.211.039,94 lei

IDEE
DA

SF

Buget de stat

PT
DA

Buget local

DE
DA
Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

FINANȚARE
COFINANȚARE
MLPDA - Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social,
Subprogramul "Drumuri de Interes Local si Drumuri de Interes Judetean"
finantat prin S.C. Compania Nationala de Investitii – C.N.I. – S.A.
POT; PNS; POR; MINISTERUL TRANSPORTURILOR
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

OBIECTIV
GENERAL

REZULTATE
OBȚINUTE

POTENȚIALI

va crește siguranța în trafic a tuturor participanților, se va decongestiona
traficul rutier, se vor încălca mai puținereguli de circulație.

Scăderea numărului de evenimente rutiere; scăderea numărului de
încălcare a regulilor de circulație; creșterea gradului de siguranță în trafic;
realizarea unui grad ridicat de civilizație.

Locuitorii comunei și cei din afara lui;
Participanți la traficul rutier ce tranzitează zona.

BENEFICIARI
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10.

REALIZARE CANAL PEREAT DREAPTA DN 1A - STRADA CALDARÂM, COMUNA
MĂGURELE, JUDEȚUL PRAHOVA

SOLICITANT

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE , CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

VALOARE
PROIECT

220.000 lei

STADIU
PROIECT

IDEE
DA

SURSA DE
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

SF

Buget de stat

PT
DA

Buget local

DE
DA
Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

FINANȚARE
COFINANȚARE
Fonduri structurale, fonduri guvernamentale MDRAP - PNDL,
contribuție proprie din bugetul local și parteneriat cu Consiliul
Județean Prahova
POT; PNS; POR; MINISTERUL TRANSPORTURILOR
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

OBIECTIV
GENERAL

REZULTATE
OBȚINUTE

POTENȚIALI

Eliminarea riscului de inundare a drumului național DN 1A, în cazul ploilor
abundente și a topirii zăpeziilor

-Îmbunătățirea sistemului de preluare, dirijare și evacuare a apelor
pluviale din zona drumului național DN 1A;
-Protejarea și conservarea mediului și a biodiversității regionale;
-Dezvoltarea turistică, economică și socială a comunei Măgurele.
Locuitorii comunei și cei din afara lui;
Participanți la traficul rutier ce tranzitează zona.

BENEFICIARI
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11.

ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE
APĂ ÎN COMUNA MĂGURELE, JUDEȚUL PRAHOVA

SOLICITANT

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE , CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

VALOARE
PROIECT

289.000 lei

STADIU
PROIECT

IDEE
DA

SURSA DE
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

SF

Buget de stat

PT
DA

Buget local

DE
DA
Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

FINANȚARE
COFINANȚARE
Fonduri structurale, fonduri guvernamentale prin MDRAP - PNDL,
contribuție proprie din bugetul local și parteneriat
cu Consiliul Județean Prahova
POT; PNS; POR; MINISTERUL TRANSPORTURILOR
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

OBIECTIV
GENERAL

REZULTATE
OBȚINUTE

POTENȚIALI

Îmbunătățirea condițiilor de viață a populației și modernizarea infrastructurii
utilitare din comuna Măgurele

-Înlocuirea unui tronson de conductă veche din țeavă metalică, cu țeavă
PEID 110, pe o lungime de 1 217 metri în satul Măgurele;
-Asigurarea calității apei potabile pentru locuitorii comunei;
- Modernizarea sistemului de transport și distribuție apă.
Populația comunei Măgurele, agenții economici din teritoriu și potențialii
investitori

BENEFICIARI
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AMENAJAREA TERITORIULUI
1.

2.

SERVICII DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ ÎN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU ȘI
CARTE FUNCIARĂ A IMOBILELOR DIN 17SECTOARE CADASTRALE DIN UAT
MĂGURELE ÎN CADRUL “PROGRAMULUI NATIONAL DE CADASTRU ȘI CARTE
FUNCIARĂ” - Ordinul A.N.C.P.I nr. 1065/2018 și achiziția unei platforme
informatice GIS de gestionare a imobilelor cadastrate
ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ȘI A PLANULUI URBANISTIC
GENERAL
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1.

SERVICII DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ ÎN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU ȘI
CARTE FUNCIARĂ A IMOBILELOR DIN 17SECTOARE CADASTRALE DIN UAT MĂGURELE
ÎN CADRUL “PROGRAMULUI NATIONAL DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ” - Ordinul
A.N.C.P.I nr. 1065/2018 și achiziția unei platforme informatice GIS de gestionare a
imobilelor cadastrate

SOLICITANT

PRIMĂRIA MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

VALOARE
PROIECT

-

STADIU
PROIECT

IDEE

SURSA DE
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU A.M.
OBIECTIV
GENERAL

REZULTATE
OBȚINUTE
POTENȚIALI
BENEFICIARI

1.200.000 lei

SF

PT

DE

DA

DA

Buget de stat

Buget local

FINANȚARE

COFINANȚARE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

“Programului national de cadastru și carte funciară” - Ordinul A.N.C.P.I nr.
1065/2018
Clarificarea aspectelor de proprietate asupra teritoriului.
Lucrările sistematice de cadastru presupun:
- identificarea imobilelor, măsurarea, descrierea și înregistrarea lor în
documentele tehnice cadastrale, reprezentarea acestora pe planuri
cadastrale, precum și stocarea datelor pe suporturi informatice;
- identificarea proprietarilor, a posesorilor și a altor deținători de imobile,
înregistrarea în documentele tehnice și stocarea pe suporturi informatice a
datelor de identificare ale acestora în vederea înscrierii în cartea funciară;
- afișarea publică a rezultatelor obținute în urma executării lucrărilor de
înregistrare sistematică, rectificarea erorilor semnalate și deschiderea noilor
cărți funciare.
Realizarea evidenței bunurilor domeniale; Creșterea responsabilității
locuitorilor față de bunurile proprii; Reparcelare pentru eliberarea titlurilor
de proprietate
Locuitorii comunei;
Consiliul local;
Potențiali investitori;
Agenți economici din zonă.
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2.

ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT
STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

270.000 LEI

IDEE

SF

OBIECTIV
GENERAL

REZULTATE
OBȚINUTE
POTENȚIALI
BENEFICIARI

DE

EXECUȚIE
DA

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

PT

Buget local

Fonduri
comunitare

Surse private

COFINANȚARE
FINANȚARE
POR; PNS; BUGET LOCAL
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
Actualizarea PUG-ului. Extinderea limitei de intravilan și reașezarea
funcțiunilor principale din comuna Măgurele
Actualizarea obiectivelor (construcții) realizate în ultimii 10 ani conform
prevederilor legale;
Reactualizare la normativele actuale;
Intrarea în legalitate a construcțiilor existente;
Facilitarea eliberării certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de
construcții;
Facilitarea accesării de fonduri europene.
Realizarea unui PUG actualizat în conformitate cu realitățile din teritoriu și
cu viziunea administrației locale privind dezvoltarea urbanistică în viitor.

Locuitorii din zonă;
Potențiali investitori;
Agenți economici din zonă;
Consiliul Local.
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MEDIU

2.

LUCRĂRI DE REGULARIZARE, IGIENIZARE ȘI MODERNIZARE A PRUNDULUI ȘI
RÂULUI TELEAJEN CE TRANZITEAZĂ TERITORIUL COMUNEI MĂGURELE
COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR MENAJERE

3.

REALIZAREA UNEI STAȚII DE SORTARE ȘI TRANSFER DEȘEURI

4.

ACHIZIȚIONAREA PUBELELOR ECOLOGICE PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE

5.

ILUMINAT PUBLIC ECOLOGIC

6.

DOTĂRI PENTRU INTERVENȚII ÎN CAZ DE SITUAȚII DE URGENȚĂ

7.

ANVELOPAREA TERMICĂ A INSTITUȚIILOR PUBLICE

8.

SISTEME SOLARE DE ÎNCĂLZIRE A APEI ȘI PRODUCERE DE ENERGIE ELECTRICĂ
ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE
INFORMĂRI PRIVIND UTILIZAREA DE TEHNOLOGII NEPOLUANTE, CONFORM
STANDARDELOR EUROPENE
LIMITAREA PRACTICILOR ILEGALE DE DEVERSARE PE SOL

1.

9.
10.
11.
12.

DOUA STAȚII DE REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA MĂGURELE,
JUDEȚUL PRAHOVA
ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE A DEȘEURILOR PRIN APORT
VOLUNTAR ÎN COMUNA MĂGURELE, JUDEȚUL PRAHOVA
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1.

LUCRĂRI DE REGULARIZARE, IGIENIZARE ȘI MODERNIZARE A PRUNDULUI ȘI RÂULUI
TELEAJEN CE TRANZITEAZĂ TERITORIUL COMUNEI MĂGURELE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

COFINANȚARE
FINANȚARE
PODD; PNS; BUGET LOCAL; PNDL 3

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
APELE ROMÂNE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Prin regularizarea cursurilor de apă se va îmbunătăți calitatea mediului și
scăderea riscului de inundații și degradare a terenurilor, a infrastructurii de
transport și a locuințelor;
Igenizarea și modernizarea prundului râului Teleajen;
Protejarea și conservarea mediului și a biodiversității regionale;

REZULTATE
OBȚINUTE

Coborârea pânzei freatice; redarea în circuitul agricol a terenurilor
mlăștinoase sau inundate; protejarea proprietății publice și private;
impădurirea terenurilor degradate în bazinul hidrografic al râurilor;
recalibrarea albiei; consolidarea malurilor cu ziduri de sprijin din beton
ciclopian; realizarea de praguri de fund.

POTENȚIALI

Locuitorii din zonă;
Potențiali investitori;
Agenți economici din zonă;

BENEFICIARI
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2.

COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR MENAJERE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

COFINANȚARE
FINANȚARE
PODD; PNS; BUGET LOCAL; PNDL 3

EXECUȚIE

Surse private

COFINANȚARE

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

OBIECTIV
GENERAL

Îmbunătățirea calității mediului prin reutilizarea și refolosirea unor deșeuri
din plastic, sticlă și hârtie.

REZULTATE
OBȚINUTE

Colectarea selectivă a deșeurilor din locuințele individuale; creșterea
eficienței activității de salubrizare; scăderea costurilor de salubrizare,
inclusiv pentru populație; îndeplinirea unor angajamente luate față de UE;
creșterea gradului de civilizație urbană.

POTENȚIALI
BENEFICIARI

Locuitorii comunei;
Potențiali investitori;
Instituțiile publice;
Agenții economici.
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3.

REALIZAREA UNEI STAȚII DE SORTARE ȘI TRANSFER DEȘEURI

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

COFINANȚARE
FINANȚARE
PODD; PNS; BUGET LOCAL; PNDL 3

EXECUȚIE

Surse private

COFINANȚARE

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

OBIECTIV
GENERAL

Îmbunătățirea calității mediului prin selectarea materialelor reutilizabile și
depozitarea deșeurilor neutilizabile într-o statie de deșeuri ecologică.

REZULTATE
OBȚINUTE

Creșterea cantităților de materiale reutilizabile, scăderea cheltuielilor de
salubrizare, înființarea de noi locuri de muncă.

POTENȚIALI

Locuitorii comunei;
Potențiali investitori;
Agenți economici din zonă;

BENEFICIARI
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4.

ACHIZIȚIONAREA DE PUBELE ECOLOGICE PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

COFINANȚARE
FINANȚARE
PODD; PNS; BUGET LOCAL; PNDL 3

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Îmbunătățirea calității mediului prin creșterea gradului de colectare
centralizată și ecologică a deșeurilor.

REZULTATE
OBȚINUTE

Creșterea cantității de deșeuri colectate ecologic; creșterea gradului de
civilizație urbană.

POTENȚIALI

Locuitorii comunei;
Potențiali investitori;
Agenții economici.

BENEFICIARI
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5.

ILUMINAT PUBLIC ECOLOGIC

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

COFINANȚARE
FINANȚARE
PODD; PNS; BUGET LOCAL; PNDL 3

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Îmbunătățirea calității mediului prin scăderea consumului de energie
electrică.

REZULTATE
OBȚINUTE

Scăderea costurilor la iluminatul public; creșterea gradului de civilizație;
creșterea calității mediului prin scăderea consumului de energie electrică.

POTENȚIALI

Locuitorii comunei;
Potențiali investitori;
Agenții economici.

BENEFICIARI
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6.

DOTĂRI PENTRU INTERVENȚII ÎN CAZ DE SITUAȚII DE URGENȚĂ

SOLICITANT

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

-

IDEE
DA

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

SF

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

COFINANȚARE
FINANȚARE
PODD; PNS; BUGET LOCAL; PNDL 3; POR

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Prevenirea și reducerea efectelor produse de hazardele naturale și
antropice, prin modernizarea și dotarea serviciului situații de urgență.

REZULTATE
OBȚINUTE

Achiziționarea mai multor tipuri de echipamente: autospecială cu spumă și
apă, autospecială de intervenții în caz de accidente, ambulanță de prim
ajutor, echipamente pentru centrul de comandă și control, mașini de
deszăpezire autoșelinată, buldoexcavator, tractor, alte echipamente.
Creșterea gradului de intervenție și răspuns în situații de urgență;
înființarea de noi locuri de muncă.

POTENȚIALI

Locuitorii comunei;
Potențiali investitori;
Agenții economici.

BENEFICIARI
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7.

ANVELOPAREA TERMICĂ A INSTITUȚIILOR PUBLICE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

COFINANȚARE
FINANȚARE
COFINANȚARE
PODD; PNS; BUGET LOCAL; PNDL 3

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU MEDIU
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

OBIECTIV
GENERAL

Îmbunătățirea calității mediului printr-un consum mai scăzut de resurse
energetice și creșterea confortului termic.

REZULTATE
OBȚINUTE

Scăderea costurilor de întreținere în cazul instituțiilor; creșterea gradului
de confort termic; creșterea calității mediului

POTENȚIALI

Locuitorii comunei;
Salariații instituțiilor publice;

BENEFICIARI
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8.

SISTEME SOLARE DE ÎNCĂLZIRE A APEI ȘI PRODUCERE DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN
INSTITUȚIILE PUBLICE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE,

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

COFINANȚARE
FINANȚARE
PODD; PNS; BUGET LOCAL; PNDL 3

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
AUTORITATEA NAȚIONALA PENTRU MEDIU
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Îmbunătățirea calității mediului prin scăderea consumului de resurse
energetice convenționale.

REZULTATE
OBȚINUTE

Scăderea costurilor de întreținere în instituțiile publice; creșterea gradului
de confort și civilizație în instituțiile de interes public; creșterea calității
mediului înconjurător.

POTENȚIALI

Salariații instituțiilor publice;
Beneficiarii serviciilor din instituțiile publice;

BENEFICIARI
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9.

INFORMĂRI PRIVIND UTILIZAREA DE TEHNOLOGII NEPOLUANTE, CONFORM
STANDARDELOR EUROPENE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

REZULTATE
OBȚINUTE

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

COFINANȚARE
FINANȚARE
PODD; PNS; BUGET LOCAL; PNDL 3

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU MEDIU
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Promovarea de tehnologii nepoluante.

Utilizarea mult mai frecventă de către agenții economici a unor tehnologii
nepoluante.

POTENȚIALI
BENEFICIARI

Potențiali investitori;
Agenții economici.
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10.

LIMITAREA PRACTICILOR ILEGALE DE DEVERSARE PE SOL

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

COFINANȚARE
FINANȚARE
PODD; BUGET LOCAL;

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU MEDIU

OBIECTIV
GENERAL

Supravegherea și eliminarea totală a practicilor ilegale de deversare pe sol
a oricăror substanțe lichide poluante precum și a depozitării necontrolate
de deșeuri.

REZULTATE
OBȚINUTE

Protejarea solului; reducerea deversărilor și depozitărilor necontrolate de
substanțe și materii pe sol.

POTENȚIALI

Locuitorii comunei;
Potențiali investitori;
Agenți economici din zonă;
Mediul înconjurător.

BENEFICIARI
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11.

DOUA STAȚII DE REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE ÎN
COMUNA MĂGURELE, JUDEȚUL PRAHOVA

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

250000 LEI

IDEE

S
F

PT

DE

EXECUȚIE

DA

SURSA DE
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

REZULTATE
OBȚINUTE

POTENȚIALI
BENEFICIARI

Buget de stat

Buget local

Fonduri
comunitare

Surse private

FINANȚARE
COFINANȚARE
FINANȚARE
PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ
COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL
I.1.3- Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de
reîncărcare vehicule electrice;

Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de
reîncărcare vehicule electrice;

- Îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană;
- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi;

Locuitorii comunei;
Potențiali investitori;
Agenți economici din zonă;
Mediul înconjurător.
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12.

ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE A DEȘEURILOR PRIN
APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA MĂGURELE, JUDEȚUL PRAHOVA

SOLICITANT

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

VALOARE
PROIECT

-

STADIU
PROIECT

IDEE
DA

SURSA DE
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

REZULTATE
OBȚINUTE

POTENȚIALI
BENEFICIARI

4.558.786,51 lei cu TVA.

Buget de stat

SF

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

FINANȚARE
COFINANȚARE
FINANȚARE
PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ
COMPONENTA C3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR
I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management
integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe /
comune, Subinvestiția I.1. A. - Inființarea de centre de colectare prin aport
voluntar

Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de
gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată,
măsuri de prevenție,reducere, reutilizare și valorificare în vederea
conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.
- Aceasta investitie va oferi cetatenilor posibilitatea sa se debaraseze de
anumite categorii de deseuri, care ar putea ajunge in locatii neautorizate de
depozitare sau chiar in natura creand astfel un prejudiciu ecologic si
financiar, atat prin eventualele costuri implicate de lucrari de ecologizare a
zonelor respective cat si prin amenzile ce ar putea fi aplicate de autoritatile
competente in domeniul protectiei mediului
Locuitorii comunei;
Potențiali investitori;
Agenți economici din zonă;
Mediul înconjurător.
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EDUCAȚIE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

,,REABILITARE SI MODERNIZARE INTERIOR SCOALA GIMNAZIALA
MAGURELE’’
,,CONSTRUIRE CREȘĂ SAT MĂGURELE, nr.688A, COMUNA MĂGURELE,
JUDEȚUL PRAHOVA’’
,,SALĂ DE CURS ÎN AER LIBER LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂGURELE – TIP
FOIȘOR’’
PROGRAME DE COMBATERE A ABANDONULUI ȘCOLAR

7.

BURSE SOCIALE PENTRU TINERII DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ DIN FAMILIILE SĂRACE
PROGRAME DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ PENTRU ȘOMERI,
PERSOANE INACTIVE SAU PERSOANE AFLATE ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE
MUNCĂ
PROGRAME DE EDUCAȚIE CIVICĂ

8.

ÎNFIINȚARE AFTER SCHOOL
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1.

,,REABILITARE SI MODERNIZARE INTERIOR SCOALA GIMNAZIALA MAGURELE’’

SOLICITANT

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

VALOARE
PROIECT

-

STADIU
PROIECT

IDEE

SURSA DE
FINANȚARE

2.155.088 LEI

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.
OBIECTIV
GENERAL

REZULTATE
OBȚINUTE

POTENȚIALI
BENEFICIARI

SF

PT

DA

DA

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

COFINANȚARE
POCU; POCID; PNS

MLPDA - Programul Național de Construcții de Interes Public sau
Social, Subprogramul ”Unități și Instituții de învățământ de Stat” prin S.C.
Compania Nationala de Investitii – C.N.I. – S.A.
Îmbunătățirea calității infrastructurii sistemului educațional din
comună
Îmbunătățirea condițiilor de învățământ pentru elevii comunei, prin:
- Modernizarea tâmplăriei exterioare
- Schimbarea lambriurilor de lemn si PVC in toate incaperile cu tapet din
PVC foarte rezistent si ușor de intretinut
-Realizarea de pardoseli sistem cu linoleum antibacterial
-Modernizarea sistemului si a instalației interioare de încălzire
-Realizarea unui sistem de iluminat de siguranță si evacuare conform
normativelor 17/20011 si 118/2013
-Reabilitare salilor de clasa
-Dotarea cu mobilier si echipamente IT a salilor de clasa si a
laboratoarelor
Cadrele didactice și cele auxiliare din unitățile de învățământ de pe raza
localității Măgurele;
Populația școlară și familiile acestora din comuna Măgurele.
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2.

,,CONSTRUIRE CREȘĂ SAT MĂGURELE, nr.688A, COMUNA MĂGURELE, JUDEȚUL
PRAHOVA’’

SOLICITANT

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

VALOARE
PROIECT

-

STADIU
PROIECT

IDEE
da

SURSA DE
FINANȚARE

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

REZULTATE
OBȚINUTE

POTENȚIALI

SF

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

COFINANȚARE
POCU; POCID; PNS

MLPDA - Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social,
Subprogramul ,, Unități și Instituții de Învățământ de Stat” finanțat de
Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania
Națională de Investiții

Îmbunătățirea calității infrastructurii sistemului educațional din
comună
Constructia unei crese in comuna Magurele deschide premisele ca
tinerele familii sa nu aiba tendinta migrarii la oras, cu atat mai mult cu
cat destul de multi s-au stabilit recent in comuna si, pe de alta parte, s-ar
putea chiar ca alte familii tinere din alte localitati sa-si construiasca
locuinte si sa se stabileasca in comuna.

Familiile tinere din comuna Măgurele.

BENEFICIARI

176

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ COMUNEI MĂGURELE, JUDEŢUL PRAHOVA
2022-2027 – PORTOFOLIUL DE PROIECTE

3.

,,SALĂ DE CURS ÎN AER LIBER LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂGURELE – TIP FOIȘOR’’

SOLICITANT

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

VALOARE
PROIECT

-

STADIU
PROIECT

IDEE
DA

SURSA DE
FINANȚARE

270.000 lei

Buget de stat

SF

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

FINANȚARE
POCU; POCID; PNS
FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.
OBIECTIV
GENERAL

BUGETUL LOCAL AL COMUNEI MĂGURELE

Îmbunătățirea calității infrastructurii sistemului educațional din
comună

REZULTATE
OBȚINUTE

Crearea unei Sali de curs în aer liber cu toate dotările necesare, un loc
special în care elevii să își desfășoare activitățile atunci când vremea este
frumoasă.

POTENȚIALI

Cadrele didactice și cele auxiliare din unitățile de învățământ de pe raza
localității Măgurele;
Populația școlară și familiile acestora din comuna Măgurele.

BENEFICIARI
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4.

PROGRAME DE COMBATERE A ABANDONULUI ȘCOLAR

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

COFINANȚARE
FINANȚARE
POCU; POCID; PNS; PROGRAME NAȚIONALE
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Scăderea abandonului școlar și creșterea rezultatelor școlare.

REZULTATE
OBȚINUTE

Scăderea procentului de analfabeți; creșterea numărului de copii și tineri
ce frecventează o formă de învățământ obligatorie.

POTENȚIALI

Populația de vârstă școlară și familiile acestora din comuna Măgurele;
Cadrele didactice și cele auxiliare.

BENEFICIARI
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5.

BURSE SOCIALE PENTRU TINERII DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ DIN FAMILIILE SĂRACE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

COFINANȚARE
FINANȚARE
POCU; PNS; BUGETUL LOCAL

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Îmbunătățirea condițiilor de viață pentru tinerii de vârstă școlară și a
familiilor acestora .

REZULTATE
OBȚINUTE

Rezultate școlare mai bune pentru tinerii de vârstă școlară; Creșterea
condițiilor de viață pentru tinerii ce frecventează o formă de învățământ
obligatorie.

POTENȚIALI

Tinerii ce provin din familii cu probleme sociale și economice.
Familiile acestor tineri.

BENEFICIARI
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6.

PROGRAME DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ PENTRU ȘOMERI,
PERSOANE INACTIVE SAU PERSOANE AFLATE ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

SF

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

COFINANȚARE
FINANȚARE
POCU; POCID
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Creșterea gradului de instruire și formare a șomerilor, persoanelor inactive
sau a celor in căutarea unui loc de muncă.

REZULTATE
OBȚINUTE

Scăderea numărului de persoane inactive sau a celor în căutarea unui loc
de muncă; creșterea mobilității forței de muncă în interiorul și în afara
comunei.

POTENȚIALI

Șomerii sau persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, precum și
familiile acestora.

BENEFICIARI
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7.

PROGRAME DE EDUCAȚIE CIVICĂ

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

COFINANȚARE
FINANȚARE
POCU; PNS; BUGET LOCAL
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Creșterea nivelului de educație civică.

REZULTATE
OBȚINUTE

Formare civică pe diferite teme ( instituții europene și modul de
funcționare a acestora), participare civică la programe și proiecte de
intervenție comunitară, în general și socială, în special.

POTENȚIALI

Tineri, elevi, studenți, alte persoane interesate și familiile acestora, cadre
didactice.

BENEFICIARI
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8.

ÎNFIINȚARE AFTER -SCHOOL

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

REZULTATE
OBȚINUTE

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

COFINANȚARE
FINANȚARE
POCU; POCID; PNS
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Creșterea calității actului educațional.

Creșterea rezultatelor școlare la examenele naționale; motivarea elevilor;
scăderea abandonului școlar.

POTENȚIALI
Populația școlară și familiile acestora din comuna Măgurele.
BENEFICIARI
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CULTURĂ, CULTE, RECREERE ȘI SPORT
1.

ÎNFIINȚARE PARC AGREMENT COMUNA MĂGURELE, JUDEȚUL PRAHOVA

2.

,,SALĂ DE SPORT ȘCOLARA SAT MĂGURELE, COMUNA MĂGURELE, JUDEȚUL
PRAHOVA”
,,BAZIN DE ÎNOT ÎN COMUNA MĂGURELE, JUDEȚUL PRAHOVA”

3.
4.

5.
6.
7.
8.

REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL
MĂGURELE
CONTINUAREA ACTIVITĂȚILOR SOCIAL-CULTURAL-EDUCATIVE :
CURSURI DE DANSURI POPULARE SI MODERNE, CANTO, CHITARĂ,
PICTURĂ, DESEN, ARTĂ PLASTICĂ, SUSȚINEREA CULTELOR SI
ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE, etc
ZILELE COMUNEI MĂGURELE
REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA BISERICILOR ( INTERIOR ȘI
EXTERIOR) DINCOMUNA MĂGURELE
E-BIBLIOTECĂ
REABILITAREA ,,MONUMENTULUI
EROILOR’’ ȘI AMENAJAREA PARCULUI CU ALEI PIETONALE
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1.

ÎNFIINȚARE PARC AGREMENT COMUNA MĂGURELE, JUDEȚUL PRAHOVA

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-3.159.871,53 LEI

IDEE

PT

DE

EXECUȚIE
90%

C.J.PRAHOVA
COFINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚAR
SAU
A.M.

SF

Buget local

Fonduri
comunitare

Surse private

COFINANȚARE
BUGETUL LOCAL AL COMUNEI MĂGURELE ȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA

OBIECTIV
GENERAL

Utilizarea terenului în scop recreativ și îmbunătățirea aspectului peisagistic
al localității

REZULTATE
OBȚINUTE

PARCUL AGREMENT MAGURELE, investitie în curs de realizare (stadiu
execuție 90%) se întide pe o suprafata de cca.7500 m.p și dispune de : scenă
de spectacole, centru multifuncțional , teren de mini‐fotbal cu gazon
artificial și instalatie iluminat nocturna, foișoare, locuri de joaca pentru
copii, bănci, mese de sah si tenis de masa, alei pietonale, spații verzi, etc

POTENȚIALI

Locuitorii comunei Măgurele căt și din localitățile învecinate.

BENEFICIARI
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2.

,,SALĂ DE SPORT ȘCOLARA SAT MĂGURELE, COMUNA MĂGURELE, JUDEȚUL
PRAHOVA”

SOLICITANT

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

VALOARE
PROIECT

-

STADIU
PROIECT

IDEE

SURSA DE
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU A.M.
OBIECTIV
GENERAL
REZULTATE
OBȚINUTE

POTENȚIALI

6.679.583,81 LEI

SF

PT

DE

EXECUȚIE
50%

Buget de stat

Buget local

FINANȚARE

COFINANȚARE

Fonduri
comunitare

Surse private

MLPDA - Programul Național de Construcții de Interes Public sau
Social, Subprogramul “Sali de sport” finantat prin
S.C. Compania Nationala de Investitii – C.N.I. – S.A.
Dezvoltarea infrastructurii sportive din comuna Măgurele și crearea de
condiții optime de recreere pentru tinerii din comună
- Garantarea accesului la facilitățile moderne de practicare a sporturilor, în
conformitate cu normele și standardele europene;
- Diversificarea activităților sportive din comuna Măgurele prin construirea
unei săli de sport în conformitate cu standardele europene;
- Diversificarea activităților recreative și de divertisment din comuna
Măgurele;
- Regenerarea mediului rural și a valorilor acestuia prin sprijinirea noii
generații de a învăța în condiții moderne și asigurarea condițiilor de
recreere;
- Diversificarea activităților sportive în rândul școlarilor și tinerilor din
comună;
- Dezvoltarea activităților sportive și competiționale
Populația comunei Măgurele, școlarii și preșcolarii

BENEFICIARI
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3.

,,BAZIN DE ÎNOT ÎN COMUNA MĂGURELE, JUDEȚUL PRAHOVA”

SOLICITANT

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

VALOARE
PROIECT

-

STADIU
PROIECT

IDEE
DA

SURSA DE
FINANȚARE

SF

PT

Buget de stat

Buget local

FINANȚARE

COFINANȚARE

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU A.M.

MLPDA - Programul Național de Construcții de Interes Public
sau Social, Subprogramul “Bazine de înot” finantat prin
S.C. Compania Nationala de Investitii – C.N.I. – S.A.

OBIECTIV
GENERAL

Dezvoltarea infrastructurii sportive din comuna Măgurele și crearea de
condiții optime de recreere pentru tinerii din comună

REZULTATE
OBȚINUTE

POTENȚIALI

- Garantarea accesului la facilitățile moderne de practicare a sporturilor, în
conformitate cu normele și standardele europene;
- Diversificarea activităților sportive din comuna Măgurele prin construirea
unei săli de sport în conformitate cu standardele europene;
- Diversificarea activităților recreative și de divertisment din comuna
Măgurele;
- Regenerarea mediului rural și a valorilor acestuia prin sprijinirea noii
generații de a învăța în condiții moderne și asigurarea condițiilor de
recreere;
- Diversificarea activităților sportive în rândul școlarilor și tinerilor din
comună;
- Dezvoltarea activităților sportive și competiționale
Populația comunei Măgurele, școlarii și preșcolarii.

BENEFICIARI
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4.

REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA CĂMINELOR CULTURALE;
CONTINUAREA ACTIVITĂȚILOR SOCIAL-CULTURAL-EDUCATIVE : CURSURI DE
DANSURI POPULARE SI MODERNE, CANTO, CHITARĂ, PICTURĂ, DESEN, ARTĂ
PLASTICĂ, SUSȚINEREA CULTELOR SI ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE, etc

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

SF

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

COFINANȚARE
FINANȚARE
PROGRAME NAȚIONALE; PNS

MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Reabilitarea și dotarea așezămintelor culturale. Creșterea calității vieții
socio-culturale prin dezvoltarea infrastructurii locale din comună.

REZULTATE
OBȚINUTE

Reabilitare termică; achiziție costume folclorice; dotare cu mese, scaune,
birouri, vitrine; dotare cu echipamante video și audio, etc.

POTENȚIALI

Locuitorii comunei Măgurele și alte persoane interesate.

BENEFICIARI
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5.

ZILELE COMUNEI MĂGURELE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

Buget de stat
FINANȚARE

SF

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

COFINANȚARE
FINANȚARE
PROGRAME NAȚIONALE; POCID

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

OBIECTIV
GENERAL

Creșterea gradului de cultură în rândul locuitorilor comunei Măgurele șinu
numai.

REZULTATE
OBȚINUTE

Manifestarea sentimentului de apartenență la valorile comunității locale.

POTENȚIALI

Locuitorii comunei Măgurele și alte persoane interesate.

BENEFICIARI
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6.

REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA BISERICILOR (INTERIOR ȘI EXTERIOR) DIN
COMUNA MĂGURELE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

COFINANȚARE
FINANȚARE
PROGRAME NAȚIONALE; PNS;

MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Reabilitarea și modernizarea bisericilor din comună.

REZULTATE
OBȚINUTE

Repararea gardurilor exterioare ale bisericilor; amenajarea grădinițelor cu
flori și a curților interioare; amenajarea de alei interioare; modernizarea
interioară a bisericilor cu echipamente de aer condiționat și încălzire
termică.

POTENȚIALI

Locuitorii comunei Măgurele și alți enoriași ce frecventează bisericile depe
raza comunei.

BENEFICIARI
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7.

E-BIBLIOTECĂ

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

SF

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

COFINANȚARE
FINANȚARE
PROGRAME NAȚIONALE; POCID

MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

OBIECTIV
GENERAL

Introducerea sistemului de interconectivitate între biblioteca comunală și
școlile din comuna Măgurele.

REZULTATE
OBȚINUTE

Gestionarea arhivelor și a cărților în format electronic; introducerea
programului e-bibliotecă, program ce va centraliza cărțile în format digital,
cărți care,pentru abonați, pot fi accesate on-line.

POTENȚIALI

Locuitorii comunei Măgurele și alte persoane interesate.

BENEFICIARI
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8.

REABILITAREA ,,MONUMENTULUI
EROILOR’’ ȘI AMENAJAREA PARCULUI CU ALEI PIETONALE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

REZULTATE
OBȚINUTE

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

COFINANȚARE
FINANȚARE
PROGRAME NAȚIONALE; PNS

MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Manifestarea sentimentului de apartenență la valorile comunității locale.

-

POTENȚIALI

SF

Susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare a
patrimoniului cultural și istoric;
Menținerea și valorificarea moștenirii culturale și istorice locale prin
promovarea turismului rural;
Revigorarea mediului cultural al comunei;

Locuitorii comunei Măgurele și alte persoane interesate.

BENEFICIARI
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ASISTENȚĂ SOCIALĂ
1.
2.

ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT IN CADRUL PROGRAMULUI ,,PROMOTORII
VOLUNTARIATULUI IN ROMÂNIA’’
ÎNFIINȚARE SERVICII SOCIALE LA DOMICILIUL PERSOANELOR VÂRSTNICE

3.

BURSA LOCALĂ A LOCURILOR DE MUNCĂ

4.

ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU PENTRU ÎNGRIJIREA VICTIMELOR VIOLENȚEI
DOMESTICE
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1.

ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT IN CADRUL PROGRAMULUI
,,PROMOTORII VOLUNTARIATULUI IN ROMÂNIA’’

SOLICITANT
VALOARE
PROIECT
STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE
-

IDEE
DA

Buget de stat

SF

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

FINANȚARE
COFINANȚARE
FINANȚARE
COFINANȚARE
PROGRAMUL ,,PROMOTORII VOLUNTARIATULUI IN ROMÂNIA’’
FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.
OBIECTIV
GENERAL

REZULTATE
OBȚINUTE

POTENȚIALI
BENEFICIARI

GUVERNUL ROMÂNIEI, ONG-uri
ASOCIAȚIA COMUNELOR DIN ROMÂNIA,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
Susținerea capacității operaționale a organizațiilor neguvernamentale din
domeniul voluntariatului și încurajarea cetățenilor să desfășoare activități de
voluntariat. Creșterea calității vieții pentru persoanele defavorizate social și
economic de pe raza comunei Măgurele. Sprijinirea unor activități cum ar fi
asistența și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, cât și în alte
domenii precum: medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ,
științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a mediului,
social și comunitar.
Calitatea esențială a voluntarului este empatia și dorința de a-i ajuta pe
ceilalți, de a ieși din zona de confort și de a aduce o schimbare în viețile
celorlalți, dar și a lor. Voluntariatul are ca rezultat îmbunătățirea
competențelor cognitive, sociale și emoționale. Nu are importanță dacă
voluntarul are o situație materială foarte bună sau mai puțin bună, activitățile
pot fi de la cele mai simple până la complexe, de la donarea de bunuri până la
îngrijirea unor animale în adăposturi sau construcția unei case. Acțiunile
simple pot avea un impact imens asupra unei persoane sau a unei întregii
comunități. Prin voluntariat se creează o structură care se dezvoltă în
permanență, aducând o stare de bine atât beneficiarilor cât și voluntarilor.
Persoane defavorizate social și economic de pe raza comunei Măgurele, ONGuri.
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2.

ÎNFIINȚARE SERVICII SOCIALE LA DOMICILIUL PERSOANELOR VÂRSTNICE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

SF

PT

DE

EXECUȚIE

Fonduri
comunitare

Surse private

COFINANȚARE
FINANȚARE
POCU; PNS; BUGET LOCAL

COFINANȚARE

Buget local

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Funcționarea unui serviciu social destinat persoanelor vârstnice cu
probleme sociale și economice.

REZULTATE
OBȚINUTE

Creșterea calității vieții pentru beneficiarii serviciului și a familiilor lor prin
oferirea unor servicii sociale și medicale la domiciliul acestora.

POTENȚIALI

Persoane vârstnice cu probleme sociale și economice.

BENEFICIARI
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3.

BURSA LOCALĂ A LOCURILOR DE MUNCĂ

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

SF

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

COFINANȚARE
FINANȚARE
PROGRAME NAȚIONALE; BUGETUL LOCAL; PNS

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

OBIECTIV
GENERAL

Îmbunătățirea accesului pe piața muncii a persoanelor aflate în căutarea
unui loc de muncă.

REZULTATE
OBȚINUTE

Promovarea locurilor de muncă vacante și a firmelor ce le oferă;
îmbunătățirea accesului la informație pentru populația aflată în căutarea
unui loc de muncă.

POTENȚIALI

Șomeri, persoane inactive sau în căutarea unui loc de muncă și alte persoane
interesate.

BENEFICIARI
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4.

ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU PENTRU ÎNGRIJIREA VICTIMELOR VIOLENȚEI DOMESTICE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

SF

PT

DE

EXECUȚIE

Fonduri
comunitare

Surse private

COFINANȚARE
FINANȚARE
POCU; PNS; BUGET LOCAL

COFINANȚARE

Buget local

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Funcționarea unui serviciu social destinat persoanelor abuzate psihic și
fizic.

REZULTATE
OBȚINUTE

Creșterea calității vieții pentru beneficiarii serviciului.

POTENȚIALI

Persoane abuzate psihic și fizic de pe raza comunei Măgurele și nu numai.

BENEFICIARI
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CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ
1.

CONSTRUIREA DE LOCUINȚE SOCIALE PENTRU TINERI ȘI FAMILII NEVOIAȘE

2.

ACHIZIȚIONAREA DE UTILAJE INCLUSIV PENTRU SERVICIUL SITUAȚIILOR DE
URGENȚĂ
ADAPTAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE

3.
4.
5.

PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN
PRIMĂRIE
BUNĂ GUVERNARE

6.

FINALIZAREA CADASTRULUI AGRICOL

7.

ÎNFIINȚARE REȚEA WI-FI

8.

ASIGURAREA INFRASTRUCTURII TIC (SISTEME INTELIGENTE DE
MANAGEMENT LOCAL) LA NIVELUL COMUNEI MĂGURELE, JUDEȚUL
PRAHOVA
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1.

CONSTRUIREA DE LOCUINȚE SOCIALE PENTRU TINERI ȘI FAMILII NEVOIAȘE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

SF

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

COFINANȚARE
FINANȚARE
PROGRAME NAȚIONALE; PNDL 3; PNS

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populația comunei Măgurele.

REZULTATE
OBȚINUTE

Creșterea numărului de locuințe destinate persoanelor vulnerabile;
stabilizarea populației tinere; creșterea nivelului de trai; creșterea gradului
de civilizație.

POTENȚIALI

Tinerii și familiile nevoiașe din comuna Măgurele.

BENEFICIARI
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2.

ACHIZIȚIONAREA DE UTILAJE INCLUSIV PENTRU SERVICIUL SITUAȚII DE URGENȚĂ

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

SF

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

COFINANȚARE
FINANȚARE
PROGRAME NAȚIONALE; PNS

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Creșterea gradului de intervenție în situații de urgență.

REZULTATE
OBȚINUTE

Achiziția de mașini și utilaje de intervenție; capacitate ridicată de răspuns
în cazul producerii unor hazarde naturale sau antropice.

POTENȚIALI

Locuitorii comunei Măgurele și alte persoane.

BENEFICIARI
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3.

ADAPTAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE, CREȘTEREA
CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

REZULTATE
OBȚINUTE

SF

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

COFINANȚARE
FINANȚARE
PROGRAME NAȚIONALE; POCU; PNS

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Îmbunătățirea capacității administrative.

Adaptarea anuală a organigramei, a regulamentului de organizare și
funcționare și adaptarea fișelor de post la nevoile și cerințele instituției, la
schimbările legislative naționale și europene.

POTENȚIALI
BENEFICIARI

Locuitorii comunei MĂGURELE;
Angajații Primăriei MĂGURELE.
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4.

PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN
PRIMĂRIE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

SF

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

COFINANȚARE
FINANȚARE
PROGRAME NAȚIONALE; POCU; PNS

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Îmbunătățirea capacității administrative.

REZULTATE
OBȚINUTE

Realizarea unui studiu privind nevoia de formare profesională la nivelul
administrației locale; Creșterea nivelului de pregătire profesională;
stimulente materiale funcționarilor pentru participarea la cursurile de
formare profesională.

POTENȚIALI

Funcționarii publici din Primăria Comunei MĂGURELE.
Locuitorii comunei MĂGURELE.

BENEFICIARI
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5.

BUNĂ GUVERNARE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

Buget de stat

SF

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

FINANȚARE
COFINANȚARE
FINANȚARE
PROGRAME NAȚIONALE; POCU; POCID; BUGETUL LOCAL
FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

O mai bună gestionare a fondurilor publice.

REZULTATE
OBȚINUTE

Consultări periodice a cetățenilor în probleme comunitare; Creșterea
eficienței utilizării banilor publice; Prioritizarea investițiilor în funcție de
nevoile comunității;

POTENȚIALI

Locuitorii comunei MĂGURELE;
Angajații Primăriei MĂGURELE.

BENEFICIARI
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6.

FINALIZAREA CADASTRULUI AGRICOL

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

Buget de stat

SF

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

FINANȚARE
COFINANȚARE
FINANȚARE
PROGRAME NAȚIONALE; POCU; POCID; BUGETUL LOCAL; POR
FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Rezolvarea problemelor de proprietate la nivelul localității MĂGURELE.

REZULTATE
OBȚINUTE

Dispariția problemelor de proprietate și de vecinătate, scăderea numărului
de litigii, imbunătățirea colectării taxelor și impozitelor.

POTENȚIALI

Locuitorii comunei MĂGURELE;
Angajații Primăriei .

BENEFICIARI
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7.

ÎNFIINȚAREA REȚELEI WI-FI

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

Buget de stat

SF

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

FINANȚARE
COFINANȚARE
FINANȚARE
PROGRAME NAȚIONALE; POCU; POCID; BUGETUL LOCAL
FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Creșterea gradului de civilizație a locuitorilor comunei prin acces gratuit la
rețeaua de internet.

REZULTATE
OBȚINUTE

Îmbunătățirea gradului de informare a cetățenilor comunei, creșterea
gradului de civilizație, atragerea de finanțari;

POTENȚIALI

Locuitorii comunei MĂGURELE;
Angajații Primăriei MĂGURELE .

BENEFICIARI
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8.

ASIGURAREA INFRASTRUCTURII TIC (SISTEME INTELIGENTE DE
MANAGEMENT LOCAL) LA NIVELUL COMUNEI MĂGURELE,
JUDEȚUL PRAHOVA

SOLICITANT

PRIMĂRIA MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

VALOARE
PROIECT

-

STADIU
PROIECT

IDEE
DA

SURSA DE
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.
OBIECTIV
GENERAL

1.598.745,27 LEI

Buget de stat

SF

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

FINANȚARE
COFINANȚARE
FINANȚARE
PNRR/2022/C10/I.1.2-Fondul local I.1.2 - Asigurarea infrastructurii
pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme
inteligente de management urban/local) din Planul de redresare și
reziliență al României (PNRR).

– Asigurarea cadrului pentru reformarea și digitalizarea instrumentelor de
planificare teritorială și urbană la nivelul autorităților publice locale.

REZULTATE
OBȚINUTE

sisteme inteligente de management urban/local care se încadrează la codul
021ter - Dezvoltarea de servicii și structuri de sprijin foarte specializate
pentru administrațiile publice și întreprinderi (echipamente/echipamente și
aplicații pentru managementul local)

POTENȚIALI

Locuitorii comunei MĂGURELE;
Angajații Primăriei MĂGURELE .

BENEFICIARI
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ECONOMIE

1.

ÎNFIINȚARE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ

2.

ÎNFIINȚARE CENTRU DE PRELUCRARE FRUCTE

3.

PROGRAME DE INFORMARE LEGATE DE OPORTUNITĂȚILE DE FINANȚARE

4.

PROMOVAREA RESURSELOR ȘI A PRODUSELOR LOCALE

5.

FACILITAREA ÎNFIINȚĂRII DE SERVICII BANCARE
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1.

ÎNFIINȚARE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

FINANȚARE
COFINANȚARE
FINANȚARE
PROGRAME NAȚIONALE; PNDL 3; BUGETUL LOCAL
FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Practicarea unui comerț civilizat într-o piață agroalimentară unde este
facilitată cererea și oferta.

REZULTATE
OBȚINUTE

Dinamizarea comerțului cu animale și produse cerealiere; existența unei
piețe moderne; creșterea gradului de confort și civilizație rurală.

POTENȚIALI

Locuitorii comunei Măgurele;
Firme și întreprinzători;
alte persoane interesate.

BENEFICIARI
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2.

ÎNFIINȚARE CENTRU DE PRELUCRARE FRUCTE ȘI LEGUME

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

Buget de stat

SF

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

FINANȚARE
FINANȚARE
COFINANȚARE
FINANȚARE
PROGRAME NAȚIONALE; PNDL 3; PNS; BUGETUL LOCAL; POR
FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE,
F.E.A.D.R. , M.A.D.R.
MINISTERUL ECONOMIEI; CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA;
CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTROE PRAHOVA

Sprijinirea investițiilor, promovarea parteneriatelor publice-private,
creșterea veniturilor la bugetul local.

REZULTATE
OBȚINUTE

Creșterea numărului locurilor de muncă, valorificarea potențialului bazinului
fructifer din zona.

POTENȚIALI

Locuitorii comunei Măgurele;
Firme și întreprinzători;
alte persoane interesate.

BENEFICIARI
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3.

PROGRAME DE INFORMARE LEGATE DE OPORTUNITĂȚILE DE FINANȚARE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

SF

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

COFINANȚARE
FINANȚARE
PROGRAME NAȚIONALE; POCU; BUGET LOCAL

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Informare și asistență pentru accesarea de fonduri europene.

REZULTATE
OBȚINUTE

Dezvoltarea economică a comunității; atragerea de fonduri
nerambursabile; stabilizarea tinerilor; stoparea emigrației forței de muncă;
creșterea nivelului de trai; creșterea veniturilor bugetare locale.

POTENȚIALI

Locuitorii comunei ;
Potențiali întreprinzători;
Firme, alte persoane interesate.

BENEFICIARI
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4.

PROMOVAREA RESURSELOR ȘI A PRODUSELOR LOCALE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

COFINANȚARE
FINANȚARE
PROGRAME NAȚIONALE; PNS;

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

OBIECTIV
GENERAL

Creșterea vizibilității resurselor și produselor locale în vederea atragerii de
investiții interne și externe.

REZULTATE
OBȚINUTE

Creșterea numărului de locuri de muncă; valorificarea potențialului natural
și antropic local; creșterea veniturilor atât pentru firme, cât și pentru
locuitori; creșterea veniturilor, din taxe și impozite, la bugetul local.

POTENȚIALI

Locuitorii comunei Măgurele;
Firme;
Potențiali întreprinzători;
alte persoane interesate.

BENEFICIARI
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5.

FACILITAREA ÎNFIINȚĂRII DE SERVICII BANCARE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

SF

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

COFINANȚARE
FINANȚARE
PROGRAME NAȚIONALE; PNS;

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA

Diversificarea tipurilor de servicii către locuitorii comunei MĂGURELE.

REZULTATE
OBȚINUTE

Creșterea numărului de locuri de muncă; creșterea gradului de civilizație
rurală; creșterea veniturilor atât pentru firme, cât și pentru locuitori;
creșterea veniturilor, din taxe și impozite, la bugetul local.

POTENȚIALI

Locuitorii comunei MĂGURELE;
Firme;
Potențiali întreprinzători;
alte persoane interesate.

BENEFICIARI
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AGRICULTURĂ

1.

PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU AGRICULTORI

2.

CENTRU DE INFORMARE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU AGRICULTORI

3.
4.

ÎNFIINȚARE LINIE PENTRU DEPOZITAREA ȘI PROCESAREA PRODUCȚIEI
AGRICOLE
PROGRAME DE SPRIJINIRE A SECTORULUI ZOOTEHNIC

5.

ÎNFIINȚARE RAMPĂ DE GUNOI DE GRAJD
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1.

PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU AGRICULTORI

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

COFINANȚARE
FINANȚARE
PROGRAME NAȚIONALE; PNS;

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Creșterea gradului de informare și instruire pentru agricultori.

REZULTATE
OBȚINUTE

Îmbunătățirea randamentului și a tehnologiilor folosite în agricultură;
creșterea producției agricole; creșterea investițiilor agricole; valorificarea
eficientă a producției agricole.

POTENȚIALI

Fermieri;
Potențiali investitori în agricultură;
Alte persoane interesate.

BENEFICIARI
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2.

CENTRU DE INFORMARE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU AGRICULTORI

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

SF

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

COFINANȚARE
FINANȚARE
PROGRAME NAȚIONALE; PNS; BUGETUL LOCAL

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Sprijinirea agricultorilor în vederea creșterii eficienței activității agricole.

REZULTATE
OBȚINUTE

Oferirea de suport și consultanță la un nivel înalt de calificare pentru
fermieri, întreprinzători în agricultură, potențiali întreprinzători; creșterea
numărului de locuri de muncă; valorificarea eficientă a producției agricole;
accesarea de fonduri europene.

POTENȚIALI

Fermieri;
Întreprinzători în agricultură;
Potențiali întreprinzători;
Alte persoane interesate.

BENEFICIARI
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3.

ÎNFIINȚARE LINIE PENTRU DEPOZITAREA ȘI PROCESAREA PRODUCȚIEI AGRICOLE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

SF

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

COFINANȚARE
FINANȚARE
PROGRAME NAȚIONALE; PNS; BUGET LOCAL

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Valorificarea eficientă a producției agricole din comunitatea locală și
comunitățile învecinate.

REZULTATE
OBȚINUTE

Creșterea producției agricole; vânzarea producției agricole cu valoare
adăugată; creșterea veniturilor fermierilor; introducerea în circuitul agricol
a unor suprafețe neproductive; creșterea investițiilor în agricultură.

POTENȚIALI

Fermieri;
Investitori în agricultură;
Potențiali investitori în agricultură;

BENEFICIARI
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4.

PROGRAME DE SPRIJINIRE A SECTORULUI ZOOTEHNIC

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

COFINANȚARE
FINANȚARE
PROGRAME NAȚIONALE; PN; BUGETUL LOCAL

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Eficientizarea activității zootehnice.

REZULTATE
OBȚINUTE

Creșterea producției zootehnice; valorificarea eficientă a producției
zootehnice; creșterea numărului locurilor de muncă; valorificarea eficientă
a suprafețelor de fânețe și pășuni.

POTENȚIALI

Fermieri;
Întreprinzători în agricultură;
Potențiali întreprinzători.

BENEFICIARI
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5.

ÎNFIINȚARE RAMPĂ DE GUNOI DE GRAJD

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

COFINANȚARE
FINANȚARE
PROGRAME NAȚIONALE; PN; BUGETUL LOCAL

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Eficientizarea activității zootehnice și îmbunătățirea calității mediului
înconjurător.

REZULTATE
OBȚINUTE

Scăderea gradului de poluare la nivelul comunității locale; valorificarea
eficientă a deșeurilor animaliere; creșterea numărului locurilor de muncă.

POTENȚIALI

Fermieri;
Întreprinzători în agricultură;
Potențiali întreprinzători.

BENEFICIARI
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TURISM

1.

PROMOVAREA TRADIȚIILOR ȘI A SĂRBĂTORILOR LOCALE

2.

PARTICIPAREA LA TARGURI DE TURISM
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1.

PROMOVAREA TRADIȚIILOR ȘI A SĂRBĂTORILOR LOCALE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

COFINANȚARE
FINANȚARE
PROGRAME NAȚIONALE; PNS; BUGETUL LOCAL

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Valorificarea potențialului turistic cultural local.

REZULTATE
OBȚINUTE

Promovarea sărbătorilor locale; promovarea tradițiilor; înființarea și
sprijinirea ansamblurilor folclorice; promovarea evenimentelor culturale;

POTENȚIALI

Locuitorii comunei;
Alte persoane interesate.

BENEFICIARI
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2.

PARTICIPAREA LA TARGURI DE TURISM

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANȚARE

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE, CONSILIUL LOCAL MĂGURELE

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANȚARE

FONDUL DE
FINANȚARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUȚIE

Surse private

COFINANȚARE
FINANȚARE
PROGRAME NAȚIONALE; BUGETUL LOCAL

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Promovarea comunei, a potențialului turistic local.

REZULTATE
OBȚINUTE

Creșterea numărului de turiști, creșterea încasărilor din activitatea
turistică, creșterea numarului unităților de cazare, creșterea numărului
locurilor de muncă.

POTENȚIALI

Locuitorii comunei și alte persoane interesate.

BENEFICIARI
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