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CAPITOLUL I. ANALIZA-DIAGNOSTIC A DEZVOLTĂRII SOCIO-ECONOMICE LA NIVELUL 

COMUNEI MĂNECIU 

 

1. ELEMENTELE GEOGRAFICE GENERALE, ÎNCADRAREA ÎN TERITORIU ȘI REȚEAUA DE 

LOCALITĂȚI  

 

Comuna Măneciu se află în partea de nord a județului Prahova (unitate administrativ-teritorială încadrată în 

categoria NUTS 3), care face parte din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia (NUTS 2). Comuna se află la o 

distanță de circa 47 km față de municipiul Ploiești, 58 km față de municipiul Săcele, 23 km față de orașul Slănic și 

la 18 km de orașul Vălenii de Munte. Din punct de vedere administrativ, comuna Măneciu se învecinează cu 

următoarele localități: în partea de N și NV cu județul Brașov, în partea de V cu comuna Valea Doftanei, în partea 

de S și SV cu comuna Izvoarele, iar în partea de S și SE cu comuna Cerașu, toate făcând parte din județul Prahova.   

  

Figură 1 - Poziționarea comunei Măneciu în context județean 

Sursa: Planșă proprie 

Urme de locuire s-au regăsit pe raza comunei Măneciu din epoca primitivă. Prezența unei așezări aparținând 

culturii Ciomortan demonstrează că satele comunei au fost locuite cu peste 4000 de ani în urmă, încă de la 

începutul epocii bronzului. Cea mai veche mărturie documentară păstrată până acum este Hrisovul din 1 

decembrie 1429, emis de Domnul Dan al II-lea la Argeș, un urmaș al lui Mircea cel Bătrân în care se specifică 
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dreptul „lui Dumitru ot Maniaci și Balea cu copiii lor și Bârseanu cu frații lui” asupra localităților din zonă. Acest 

document se referă cu certitudine la Măneciu-Pământeni, cel mai populat, dar și cel vechi sat al comunei, format 

din vechi munteni din Țara Românească, comparativ cu Măneciu-Ungureni format din „mocani veniți de peste 

graniță” după Răscoala lui Horea (între 1438 și 1514), ca urmare a persecuțiilor la care erau supuși de catolici și 

grofii maghiari. De asemenea, documentul face referire la statutul de localitate-vamă al Măneciului pe 

importantul drum de legătură între Ardeal și Țară Românescă, folosit intens de negustori, dar și de oieri în 

procesul de transhumanță.  

Procesul de întemeiere a satului Măneciu-Ungureni (denumit anterior și Valea Largă), care este și reședința 

actualei comune, este tipic formării satelor de transilvăneni fugari, consecința a emigrării populației românești 

din interiorul arcului carpatic spre zona extracarpatică. După părerea anumitor specialiști, denumirea de Măneciu 

provine din latinescul „manoc-manere”, în românește reprezentând „a rămâne peste noapte”, „ a poposi”. Zona 

era frecvent tranzitată fie de românii din Transilvania care treceau cu oile în procesul de transhumanță către 

zona Dunării, fie de negustorii din partea locului care își însoțeau marfa prin trecătorile Teleajenului. De 

asemenea, aceasta juca un rol important în apărarea granițelor dintre Transilvania și Țara Românească. 

Importanța acestei zone de tranzit a scăzut începând cu secolul al XIX-lea, când s-a deschis și modernizat drumul 

de pe Valea Prahovei.  

Încă din secolele al XVI-lea și al XVII-lea sunt atestate documentar satele Chiciureni și Făcăieni. La 22 octombrie 

1585 era atestat documentar, pentru prima dată, satul Chiciura Șoimului (Chiciureni de astăzi), de către 

domnitorul Mihnea Turcitul. Toponimia satului Făcăieni provine de la moara cu făcău, instalată pe apa pârâului 

Gâlma. Denumirea localității Făcăieni a fost frecvent amintită în documentele Cantacuzinilor la sfârșitul secolului 

al XVII-lea, deoarece aceștia au cumpărat moșia Făcăienilor în anul 1621.  

Satul Gheaba (denumit în trecut și Giurești) poartă, cel mai probabil, numele întemeietorului, Ion Gheba, care și-

a așezat primul casa în colțul de sud-est al comunei în anul 1750. O altă ipoteză este că satul a luat numele de la 

cursul de apă care îl traversează.  

Satul Cheia s-a format în anul 1894 de către românii veniți de peste munte și de către scutelnicii Mănăstirii Cheia. 

Satul Mănăstirea Suzana apare doar în a doua jumătate a secolului al XX-lea, în jurul lăcașului monahal, numărând 

doar câteva zeci de locuitori. Satul Plăiețu, deși mai există scriptic, a fost dezafectat în anii 80 pentru a face loc 

lacului de acumulare. Satul Costeni a făcut parte din comuna Izvoarele până la reforma administrativă din 1968.  

De-a lungul timpului locuitorii comunei Măneciu au participat la importante evenimente istorice: bătălia de la 

Ogretin din 13 septembrie 1602, Revoluția de la 1848, Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859, 

Războiul de Independență din 1877, Primul Război Mondial (1916-1919) și Al Doilea Război Mondial (1937-1945). 

În perioada interbelică și după al doilea război mondial, comuna Măneciu s-a dezvoltat datorită hărniciei 

locuitorilor, a exploatării raționale a bogățiilor solului și subsolului (mai ales pășunile și pădurile extinse, dar și 

energia apelor sau resursele de materiale de construcții), care au determinat apariția și dezvoltarea unor 

întreprinderi industriale (mai ales în sfera exploatării și prelucrării lemnului – de ex. Societatea ”Drajna” în 

perioada interbelică, naționalizată ulterior și redenumită IFET) și modernizarea căilor de transport rutier și 

feroviar. Un rol esențial în dezvoltarea comunei l-a avut construcția, între 1910 și 1914, a căii ferate care leagă 

comuna de orașul Vălenii de Munte și de municipiul Ploiești.  

Patrimoniul istoric și arhitectural este definit de cele două mănăstiri - Cheia și Suzana, ambele întemeiate de 

români ardeleni.  
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Din punct de vedere administrativ, până la 1 ianuarie 1845, Măneciu a făcut parte din vechiul județ Săcuieni 

(Saac), Plaiul Teleajen, iar după desființarea acestui județ a intrat în componența județului Prahova, plasa Văleni, 

cu mențiunea că în tot acest interval pe teritoriul actual existau de facto două comune distincte: Măneciu-

Ungureni (formată din satele Gheaba, Făcăeni, Valea Largă, Chicioreni, Plăieșu, Telejeanul) și Măneciu-Pământeni 

(formată din satul cu același nume). Acestea numărau în anii 30 circa 3.800 de locuitori, dintre care în 1800 în 

Măneciu-Pământeni și 2000 în Măneciu-Ungureni. Între 1950-1952 cele două comune au făcut parte din Raionul 

Teleajen al Regiunii Prahova, iar între 1952-1968 din Regiunea Ploiești. La reforma administrativă din 1968, cele 

două comune s-au contopit într-una singură și au devenit parte a județului Prahova, conformație administrativă 

păstrată până astăzi.  

Suprafața totală a comunei Măneciu este de 23641,74 ha (236,43 kmp), fiind una dintre comunele cu cea mai 

întinsă suprafață extinsă din județul Prahova (locul 2 după Valea Doftanei). Comuna cuprinde 8 sate, respectiv: 

Măneciu-Ungureni (satul-reședință), Măneciu-Pământeni, Gheaba, Făcăieni, Costeni, Chiciureni, Cheia și 

Mănăstirea Suzana. Satul Măneciu Pământeni concentrează circa 37% din populația totală, fiind urmat de 

Gheaba (25%) și Măneciu Ungureni (23%). Tendința constatată între recensămintele din 2002 și 2011 este de 

scădere a populației. 

 

Figură 2 - Populația stabilă pe sate componente, la recensământul din 2011 

Sursa: INS. RGPL 2011 

Comuna Măneciu este amplasată la interferența dintre Carpații de Curbură și Subcarpații Interni ai Teleajenului. 

Relieful comunei este unul variat și se încadrează în zona Carpaților de Curbură, cu munți semeți în nord și dealuri 

subcarpatice ale căror culmi prelungi cu orientare sudică străjuiesc terase și platouri în trepte brăzdate de văi 

adânci. 

Altitudinea medie a localității este de 600 m în satul de reședință și de 800 de m în stațiunea Cheia. Altitudinea 

crește de la sud la nord, evoluând între 490 m la confluența Teleajenului cu Valea Mare și 1954m pe vârful Ciucaș 

(masivul cel mai proeminent al munților comunei, al doilea ca înălțime din județul Prahova, după cel al Bucegilor). 
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Culmile masivului Ciucaș sunt mărginite de abrupturi sălbatice și o gamă variată de stânci izolate, respectiv 

Masivul Zăganu și Tigăile. Tot cu o înălțime de peste 1800 m este și vârful Gropşoarelor cu 1883 m. Între Teleajen 

și Telejenel se înalță micul masiv Clăbucet de 1460 m. 

Ca o continuare a acestor munți, între văile Teleajenului și Doftanei, se răsfiră Munții Grohotiș, cu înălțimi mai 

însemnate în vârfurile Grohotiș (1767 m), Bobu Mare (1757 m), Babeşul (1684 m) și Sântilie (1588 m). La est de 

Telejenel se întinde culmea Munților Tătaru, ce atinge înălțimea maximă în vârfurile Tătaru Mare (1476 m) și 

Vârful lui Crai (1473 m). 

Morfologia solului este caracterizată printr-o mare varietate a reliefului în care dealurile înalte si mijlocii sunt 

despărțite de văi adânci cu caracter torențial, principala vale fiind cea a Teleajenului. Pe partea dreaptă a Văii 

Teleajenului sunt dezvoltate terase sub formă de petice și sub formă de platouri în trepte datorită înălțimii la 

care se află (50 m) față de albie iar pe partea stângă se afla versanții abrupți și dealurile. Terasele înalte sunt 

tăiate și întrerupte în continuare de o serie de văi perpendiculare pe direcția de curgere a Teleajenului (văi 

formate din afluenții acestuia).  

Dezvoltarea localității cu unele din satele componente s-a făcut pe terasa superioară, înaltă și stabilă, iar acolo 

unde suprafețele plane lipsesc, satele au continuat să se dezvolte pe versanții dealurilor care coboară până în 

albia Teleajenului (satele Costeni și Chiciureni). Caracteristica acestei zone sunt văile adânci cu versanți abrupți 

şi dealurile înalte cu pante accentuate care sunt supuse în permanență procesului de eroziune. Satul Cheia 

dezvoltat mai la nord este așezat într-o zonă depresionară înconjurată de munți înalți de aproape 2000 m (Munții 

Ciucaș). Fundul depresiunii are forma unui platou cu suprafața în general plană și stabilă, cu o ușoară înclinare 

de la NE la SV. 
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Figură 3 - Harta fizică a comunei Măneciu 

Sursa: ECO MAPS. PUG Comuna Măneciu 

 

Solurile predominante de pe teritoriul comunei sunt, conform PUG, soluri brune-eumezobazice, regosoluri, 

erodisoluri, cu un profund caracter acid. Astfel din cca. 5800 ha teren agricol, 61% sunt soluri brune acide, iar 
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solurile bazice numai 13%. Încadrarea terenurilor agricole în clase de fertilitate (calitate) aflate pe teritoriul 

comunei Măneciu este următoarea: 

 Clasa a III-a - terenuri de calitate mijlocie          -11% 

 Clasa a IV-a - terenuri de calitate slabă              - 29% 

 Clasa a V-a - terenuri de calitate foarte slabă   - 57% 

 Terenuri  neproductive                                          - 3% 

Rețeaua hidrografică de la nivelul comunei Măneciu este formată din principalul curs de apă, râul Teleajen, care 

curge de la N la S cu afluenții lui: pârâul Plaiului, Tâmpa, Valea Neagra, Stancea, Carpenul, Secuianca, Valea Mare, 

Telejenel. Teleajenul dispune de un bazin hidrografic de 1498 km2 și o lungime totală de 113 km, din care 

aproximativ un sfert curge numai pe teritoriul comunei Măneciu. Acesta izvorăște din Munții Ciucașului (de sub 

vârful Chirușca) sub denumirea de Pârâul Berii, iar cu 2 km mai în aval e numit de localnici Cheița. Telejenelul 

este principalul afluent, iar la confluența acestuia cu Teleajenul s-a construit un mare obiectiv hidrotehnic care a 

creat un lac cu acumulare cu suprafața de 200 ha, ce poate colecta un volum de apă de 60.000.000m3. Cu excepția 

Teleajenului, în cea mai mare parte a anului, pâraiele își reduc debitele de apă până aproape de secare sau până 

la secarea totală, așa cum ar fi pârâul Valea Seacă (de unde și denumirea sugestivă) și pârâul Secuianca. În timpul 

topirii zăpezilor sau în timpul perioadei de ploi abundente se produc viituri, care au ca urmare fenomene de 

eroziune cu transport important de material solid. O serie întreagă de izvoare se regăsesc în nordul satului Cheia, 

așa cum ar fi și Izvorul Babei și izvorul Chilia Popii, ce conțin ape sulfuroase oligominerale. Apa freatică s-a întâlnit 

în jurul adâncimii de 10-20 m cu descărcări ale acesteia sub formă de izvoare la baza terasei superioare (ex. 

Izvorul de la intrarea în Măneciu-Pământeni). Apa a fost întâlnită la diferite cote, fie datorită apelor de versant, 

fie datorită pâraielor. Debitul ei nu este mare, dar ținând cont de caracterul permanent, construirea de subsoluri 

este posibilă numai cu măsuri speciale de izolare. Pentru apele de suprafață care se scurg pe viroage se impune 

drenarea lor. 

Climatul zonei în care este amplasată comuna Măneciu este continental-temperat, de dealuri împădurite. Clima 

prezintă diferențieri pentru cele două forme majore de relief: 

- Zona muntoasă are o climă aspră și umedă, cu temperaturi medii anuale de 3-6 grade C, vânturi puternice, 

cantități medii de precipitații 900-1200 litri anual și persistența stratului de zăpadă timp de 120-160 zile 

anual. Clima Masivului Ciucaș se încadrează în tipologia climei de munți cu altitudine mijlocie (800-1700 m) 

și mai puțin în cel al munților înalți. Aceasta este ceva mai caldă decât cea din masivele înalte ale Carpaților, 

fapt care se reflectă și în extensiunea mai redusă a pajiștilor subalpine propriu-zise față de alte masive 

montane din țară. Configurația reliefului a generat diferențe relativ însemnate pe verticală, între poalele 

muntelui și vârful Ciucaș fiind o diferență de nivel de aproximativ 1000 m.  Culmea înaltă a Ciucașului este 

caracterizată prin temperaturi medii anuale de 1-2°C și mai ridicate in stațiunea Cheia (4°C). Iarna, media 

lunii ianuarie prezintă valori cuprinse între -8 și -9°C pe creste și -6°C la Cheia, iar vara media lunii iulie ajunge 

la 10-12°C pe creste și 15-16°C la Cheia. Amplitudinea termică însumează astfel valori de 18,5-19°C pe creste 

și de 20°C la Cheia. 

Precipitațiile care cad in Masivul Ciucaș sunt relativ abundente, dar acestea prezintă variații în privința repartizării 

lor sezoniere. Cantitatea medie anuală de precipitații este de 1200 mm spre poalele muntelui și de 1300-1350 

mm pe culmi. În semestrul rece aceata scade la 350mm la Cheia, pe creste ajungând la 400 mm, iar în sezonul 

cald, media precipitațiilor este de 500 mm la Cheia și 600 mm pe creste. În timpul unui an, precipitațiile apar într-
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un număr de 160-180 zile, cele mai abundente fiind repartizate în intervalul mai – iunie. Cele mai puține 

precipitații cad la sfârșitul verii și începutul toamnei, când vremea devine mai stabilă.  

Stratul de zăpadă, destul de abundent în Ciucaș, apare de obicei din luna octombrie și se menține până la 

jumătatea lunii mai pe versanții cu expunere nordică și nord-vestică. Numărul anual de zile cu strat de zăpadă 

este de 150-180 în regiunea înaltă și de 100 de zile la Cheia. Viscolele, mai frecvente pe creste, se produc în 

ianuarie și februarie. Durata de strălucire a soarelui însumează în Masivul Ciucaș un număr de peste 1800 ore 

anual. Cu toate acestea, numărul de zile în întregime cu cer senin nu depășește anual 40 de zile, mai frecvente în 

septembrie și prima jumătate a lui octombrie, pe când zilele cu cer acoperit însumează 120 – 140 zile. 

Nebulozitatea oscilează între 6,5 – 7,0 zecimi, în funcție de altitudine. 

În Masivul Ciucaș cea mai mare frecvență o au vânturile dinspre sectorul nord – estic (Crivățul), care aduc viscole, 

respectiv dinspre vest – Vântul de Vest – bogat in precipitații. Văile, prin direcție și adâncime, modifică, local, 

direcția vânturilor, canalizându-le în lungul lor. În general, viteza medie anuală a vânturilor este de 4- 5 m/s, ea 

mărindu-se la 7 m/s pe culmi. Zona cea mai expusă este creasta, lipsită de obstacole, zonele cele mai adăpostite 

fiind regiunile cele mai joase ale masivului, mai împădurite. Ca în majoritatea regiunilor muntoase, și în Masivul 

Ciucaș se remarcă brizele de munte – vale, formate ziua prin aerul cald care urcă spre înălțimi și noaptea prin 

aerul rece ce coboară de-a lungul pantelor. 

Unul din fenomenele meteorologice care interesează turismul montan este ceața. Aceasta se produce în tot 

cursul anului, dar mai frecvent în sezonul rece și îngreunează vizibilitatea, în special pe creastă. Pentru evitarea 

accidentelor și a rătăcirilor se recomandă respectarea riguroasă a potecilor marcate. 

- Zona deluroasă din sudul comunei prezintă temperaturi medii anuale mai moderate, de 8-10 grade C, 

precipitații mai reduse, totalizând 600-900 litri/mp anual, perioada de acoperire cu zăpadă nedepășind 70-

80 zile anual. În general clima este rece și umedă, cu ierni aspre și lungi. Media în luna iulie este de 19  grade 

C, iar în ianuarie de 4 grade C. Din înregistrările efectuate în zonă, temperatura minimă absolută a fost de -

23 grade C, iar temperatura maximă absolută de 32 grade C. Perioada cu precipitații maxime este mai-iunie, 

iar minimele se înregistrează în lunile de iarnă. Precipitațiile sub formă de zăpadă sunt destul de reduse, 

stratul de zăpadă fiind în medie de 20-30 cm. Primele înghețuri se semnalează către sfârșitul lunii octombrie 

și durează până la sfârșitul lunii martie. 

Vegetația naturală de pe teritoriul comunei Măneciu se prezintă într-o paletă largă și diversificată, caracterizată 

printr-o floră central-europeană. În Masivul Ciucaș se întâlnește o mare diversitate de specii care alcătuiesc 

covorul vegetal, datorită condițiilor impuse de climă, relief, soluri, precum și așezării geografice a țării la răspântia 

mai multor areale de vegetație a numeroase plante. Aici se întâlnește pădurea de amestec (predomină fagul, dar 

se întâlnesc și carpenul, frasinul, ulmul de munte și arinul), care înconjoară muntele de la 800 m la 1400 m, păduri 

de conifere (predomină molidul, iar răzleț se întâlnesc bradul și laricea) până la 1500 – 1600 m altitudine, 

vegetația subalpină cu tufărișuri și pajiști la peste 1600 m. Dar ceea ce a făcut faima Ciucașului este smirdarul sau 

bujorul de munte. Pe alocuri asociațiile de afin, ienupăr și smirdar formează tufărișuri care ocupă 60% din totalul 

pajiștilor (Gropşoarele, Bobu Mare). Dealurile, îndeosebi cele sudice, ca și terasele, sunt acoperite cu livezi de 

pomi fructiferi sau culturi agricole, islazuri și fânețe. 

Fauna, ca și vegetația, cunoaște o etajare pe verticală, fiind influențată în special de temperatură și umiditate. 

Limitele în care animalele își desfășoară viața sunt însă mai largi și mai puțin conturate, iar numărul speciilor 

scade odată cu altitudinea. Dintre mamifere sunt întâlnite căprioara și cerbul și mai rar regăsim râsul, bursucul, 

hermelina, nevăstuica și dihorul, atât în pădurile de fag, cât și în cele de molid. În pădurile dese se poate întâlni 

ursul (care coboară uneori până aproape de sate), mistrețul, lupul și vulpea, ca și jderul de copac și jderul de 
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piatră. Dintre felinele mici se remarcă pisica sălbatică. În pădurile de fag și amestec se pot întâlni sitarul de 

pădure, ierunca, gaia roșie, pitulicea fluierătoare, sturzul de vâsc, lăstunul de stâncă, mugurul comun și mugurul 

roșu. Alături de acestea se află numeroase păsări care urcă și spre etajul pădurii de conifere: fluierarul de munte, 

șoimul călător, șorecarul comun, uliul păsărar, ciocănitoarea neagră, mierla de piatră și mierla de apă.  

În pădurile de conifere se adăpostesc cocoșul de munte, cucuveaua pitică, ciocănitoarea cu trei degete, mierla 

gulerată, brumărița de pădure, pițigoiul de brădet, cel moțat și de munte, gaița de munte și corbul. Animalele 

mici sunt reprezentate de șopârla de ziduri, șopârla de munte și șopârla fără picioare. Se remarcă de asemenea 

prezența viperei comune. Modificările condițiilor de mediu (defrișările iraționale, construirea de căi de acces) a 

avut urmări nefaste asupra faunei, ce se reflectă prin restrângerea ariilor unor specii, micșorarea până la 

dispariție a numărului de exemplare (capra neagră). O altă specie dispărută este și Zăganul sau vulturul bărbos, 

amintirea lui fiind păstrată doar de muntele cu același nume Zăganu, de lângă stațiunea Cheia. În ceea ce privește 

fauna piscicolă, în apele repezi de munte, un element valoros este păstrăvul, iar ceva mai în aval cleanul, mrena 

și zglăvoaca. 

 

2. DEMOGRAFIA 

 

Estimările INS pentru data de 1 iulie 2021, indicau faptul că în comuna Măneciu își aveau domiciliul 10121 de 

persoane, ceea ce o plasa în categoria comunelor cu o populație ridicată la nivelul județului Prahova (locul 5 după 

comunele Bucov, Târgșoru Vechi, Valea Călugărească și Filipeștii de Pădure), dar și al României. Numărul 

locuitorilor din comună îl depășește pe cel al mai multor centre urbane din județ (Azuga, Bușteni, Plopeni, Slănic), 

fiind comparabil cu cel al orașului Sinaia.  

Față de anul 1990, populația cu domiciliul în comună a scăzut cu circa 1400 de locuitori, ceea ce echivalează cu 

o scădere de 12,2%, peste media înregistrată la nivel național (-4,8%) și județean (-10,7%), care s-a făcut resimțită  

mai ales în ultimii 15 ani.  

Din totalul locuitorilor cu domiciliul înregistrați la nivel local în anul 2021, 4979 (49,2% din total) erau de sex 

masculin, iar 5142 (50,8%) de sex feminin. Distribuția pe sexe la nivelul grupelor de vârstă înregistrează totuși 

unele variații: bărbații sunt mai numeroși în cazul persoanelor tinere și adulte, pe fondul nașterii mai multor 

băieți și a ratei mai reduse de migrație la vârstă adultă, în timp ce femeile devin net majoritare după vârsta de 

65 de ani, pe fondul speranței de viață mai ridicate.  

În ceea ce privește structura populației pe grupe mari de vârstă, la nivelul anului 2021, 11,9% dintre locuitori 

aveau vârsta între 0 și 14 ani, 63,3% între 15 și 59 de ani, iar 24,8% împliniseră vârstă de 60 de ani. Astfel, 

ponderea populației vârstnice se situa sub media județeană (25,4%), dar peste cea națională (23,5%). În același 

timp, ponderea populației tinere se situa la un nivel inferior mediei județene (13,4%) și naționale (14,6%). 

Raportul dintre numărul de vârstnici și cel de tineri era de 2,08, ceea ce indica existența unui fenomen avansat 

de îmbătrânire demografică la nivel local.   
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Figură 4 - Piramida vârstelor la nivelul comunei Măneciu în anul 2019 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online 

Piramida vârstei locuitorilor are o bază îngustă și în curs de restrângere, ca urmare a reducerii treptate a natalității 

după 1990. Zona mediană a piramidei, care corespunde populației apte de muncă este foarte bine reprezentată, 

mai ales în cazul persoanelor cu vârsta de 40-54 de ani, corespunzând ratei ridicate a natalității din perioada 

comunistă (mai ales din perioada 1967-1980, așa-numiții ”decreței”). Vârful piramidei este unul relativ larg, mai 

ales în cazul femeilor trecute de vârsta de 70 de ani.  

Așadar, baza demografică a comunei Măneciu este una precară și anunță o amplificare a fenomenului de 

îmbătrânire demografică în următorul deceniu, pe fondul ponderii scăzute a populației tinere și a apropierii 

generației ”decrețeilor” de vârsta de pensionare, pe care o atinge în jurul anului 2030. Această configurație face 

ca perspectivele cu privire la resursele de muncă din comună să fie negative, numărul tinerilor care ating 

maturitatea fiind mai redus decât al celor care ajung la vârsta de pensionare. Nu în ultimul rând, sporul natural 

va continua să fie negativ, pe fondul menținerii mortalității la cote ridicate, odată cu creșterea ponderii 

vârstnicilor, respectiv a menținerii natalității la valori reduse, pe fondul restrângerii contingentului de femei cu 

vârsta fertilă (sub 49 de ani).  

Evoluția demografică a comunei Măneciu, așa cum rezultă din recensămintele realizate în ultimul secol a crescut 

până la un maxim de circa 11.300 de locuitori la începutul anilor 90, după care a înregistrat un declin tot mai 

accentuat. Cel mai ridicat ritm de creștere s-a înregistrat până în anii 60, pe fondul ratei ridicate a natalității, după 
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care acesta s-a temperat odată cu creșterea migrației către zonele urbane, în linie cu politica de industrializare și 

urbanizare trasată de autoritățile comuniste. La recensământul din 2011, circa 370 de persoane născute în 

Măneciu trăiau în Ploiești, 360 în București, 140 în Brașov, 100 în Vălenii de Munte etc. 

 

Figură 5 - Populația stabilă a comunei Măneciu la recensămintele din perioada 1920-2011 

Sursa: INS. Rezultatele definitive ale recensămintelor 

Conform recensământului din 2011, cea mai recentă sursă oficială disponibilă, la nivelul comunei Măneciu, 

românii reprezintă comunitatea etnică majoritară. Astfel, românii reprezentau circa 97,59% dintre locuitori, fiind 

urmați de romi (0,23%) și maghiari (0,03). Pentru 2,16% dintre locuitori etnia nu a putut fi stabilă, întrucât 

respectivele persoane nu au putut fi interogate de către recenzori.  
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Figură 6 - Structura etnică a populației comunei Măneciu, la recensământul din 2011 

Sursa: INS. RGPL 2011 

În ceea ce privește structura confesională, ortodocșii dețin în prezent ponderea majoritară (96,55%), în 

minoritate aflându-se penticostali (0,03%), baptiști (0,33%), adventiști de ziua a șaptea (0,78%), martorii ai lui 

Iehova (0,07%), iar pentru un procent de 2,23% din populație nu sunt informații disponibile.  

 

Figură 7 - Structura confesională a populației comunei Măneciu, la recensământul din 2011 

Sursa: INS. RGPL 2011 
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Per ansamblul intervalului 2011-2020, la nivelul comunei Măneciu numărul deceselor a fost cu 538 mai mare 

decât al nașterilor, sporul natural fiind negativ an de an și devenind principala cauză a scăderii populației. Acesta 

este rezultatul fenomenului de îmbătrânire demografică tot mai accentuat de la nivel local, care a debutat încă 

din perioada comunistă, odată cu migrația către zonele urbane a populației tinere. În plus, anul 2020 a marcat 

un record absolut al deceselor, pe fondul pandemiei Covid-19.  

Rata natalității în comună a fost în anul 2020 de doar 5,9‰, sub media județeană (7,1‰) și națională (8,1‰). Pe 

de altă parte, rata mortalității a fost de 17,3‰, peste media județeană (15,9‰) și cea națională (13,4‰). Astfel, 

deficitul natural a ajuns la -11,4‰, mai ridicat decât cel de la nivelul județului Prahova (-8,7‰) și al României (-

5,3‰).  

 

Figură 8 - Mișcarea naturală a populației comunei Măneciu în perioada 2008-2018 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online 

În anul 2020, s-au oficiat doar 37 de căsătorii la nivelul comunei Măneciu, în scădere față de media ultimului 

deceniu, rata nupțialității fiind de 3,6‰, la fel ca media județeană (3,6‰), dar sub cea națională (3,7‰). Astfel, 

în ultimii 10 ani, 499 de noi familii s-au constituit la nivel local, o premisă nefavorabilă pentru evoluția natalității 

în comună. Numărul divorțurilor înregistrate la nivel local a fost de 14, rezultând o rată a divorțialității de 1,3‰, 

valoare situată peste media județeană și națională.  
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Figură 9 - Nupțialitatea și divorțialitatea în comuna Măneciu în perioada 2008-2018 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online 

Soldul oficial al migrației interne și externe cu domiciliul a fost în intervalul 2011-2020 unul negativ (-400 de 

persoane), aceasta fiind cea de-a doua cauză a scăderii populației.  

 

Figură 10 - Mișcarea migratorie a populației comunei Măneciu, în perioada 2008-2018 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online 
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La recensământul din 2011, un număr de 388 persoane rezidente în comuna Măneciu (circa 3,8% din populația 

stabilă) erau plecate în străinătate, dintre care 233 de bărbați și 165 de femei. 131 dintre aceste persoane erau 

plecate pe termen scurt (sub 1 an). Date mai exacte cu privire la amploarea fenomenului migrației externe vor 

putea fi obținute doar la recensământul din 2022, dar putem estima că între 5-10% dintre locuitori lucrează în 

străinătate.   

 

3. ACTIVITATEA ECONOMICĂ  

În raport direct cu resursele naturale ale zonei, funcțiunea economică tradițională a comunei a fost, de-a lungul 

timpului, cea agro-silvică. Anuarul Socec de la începutul secolului trecut descria activitatea economică din 

comună ca fiind dominată de creșterea animalelor (locuitorii fostei comune Măneciu-Ungureni fiind 

preponderent mocani, adică crescători de oi veniți din zona Transilvaniei, mai ales din zona Săcele), de 

exploatarea și prelucrarea primară a lemnului (fierăstraie, fabrică de cherestea) și de morărit (circa 40 de mori și 

pive pe cursurile de apă). Anul 1913 este marcat de înființarea societății Drajna S.A., o mare companie de 

exploatare și prelucrare a lemnului, care cuprindea o mare fabrică de cherestea construită cu ajutorul 

specialiștilor germani și italieni, dar și o rețea de funiculare fixe și linii de decovil (”mocăniță”) pe valea 

Teleajenului (până în zona Valea Berii), respectiv pe cea a Telejenelului (până în Strâmbu, în zona de contact cu 

valea superioară a râului Buzău). Această companie alimenta cu lemn de foc inclusiv Bucureștiul.   

Odată cu instaurarea regimului comunist, patrimoniul fostei societăți Drajna este naționalizat și dezvoltat, la 

unitatea de exploatare, transport și prelucrare a lemnului fiind angajați cei mai mulți dintre localnici. În anul 1977, 

este înființat șantierul pentru construcția barajului Măneciu, finalizat în anul 1994, care a devenit al doilea cel 

mai important angajator local. Tot în aceeași perioadă încep și dezvoltările turistice din stațiunea Cheia, aici fiind 

ridicat un hotel, o tabără pentru pionieri, un camping cu căsuțe din lemn și cabana ”Muntele Roșu”. În aceeași 

perioadă a fost construit Centrul de Comunicații prin Satelit Cheia, cel mai mare teleport din Europa Centrală și 

de Est, respectiv Platforma Experimentală Măneciu a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială 

“Elie Carafoli”. 

După 1989, economia comunei, ca și cea a întregii țări, a trecut printr-un proces de restructurare. Întreprinderea 

de exploatare, transport și prelucrare a lemnului și-a restrâns puternic activitatea, falimentând la începutul anilor 

2000. Astăzi, pe platforma societății mai există doar o parte dintre hale și clădiri, care sunt însă nefolosite. 

Șantierul barajului, privatizat după 1990, a funcționat până recent, unitatea fiind în prezent în faliment. În altă 

ordine de idei, turismul a cunoscut o dezvoltare exponențială în jurul stațiunii Cheia, la fel ca și comerțul și 

serviciile, chiar și în lipsa unor unități de mari dimensiuni. În sfera industriei au apărut noi unități de producție, 

specializate în prelucrarea lemnului și fabricarea mobilei, producția de bere, ape minerale, produse de panificație 

etc.  

 

3.1. AGRICULTURA ȘI SILVICULTURA  

 

Conform datelor INS, comuna Măneciu dispune de circa 5.885 ha de teren agricol, ceea ce reprezintă 24,9% din 

suprafața sa administrativă, un procent redus, specific zonelor montane. Peste 88% din totalul terenurilor 

agricole din comună sunt pășuni și fânețe, 6% sunt livezi, în timp ce doar 5,8% sunt terenuri arabile. Această 
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structură a utilizării terenurilor este puternic influențată de fertilitatea solurilor. Conform Memoriului General al 

PUG, 11% dintre terenurile agricole sunt încadrate în clasa a III-a de fertilitate (calitate mijlocie), pretabile pentru 

culturi de plante și pomicultură, 29% în clasa a IV-a (calitate slabă), 57% în clasa a V-a (calitate foarte slabă), iar 

3% erau neproductive.  

 

Figură 11 – Modul de utilizare al terenurilor din comuna Măneciu 

Sursa: INS. Baza de date Tempo Online 

Pe suprafețele restrânse de terenuri arabile de pe teritoriul comunei se cultivă mai ales porumb boabe, legume 

(tomate, ceapă, varză, morcovi, fasole etc.), cartofi și plante de nutreț, care înregistrează producții relativ 

modeste, preponderent pentru consum. Livezile de la nivelul comunei totalizează peste 300 ha, predominând 

cele de pruni, meri și peri. Acestea sunt, în cea mai mare parte, îmbătrânite și înregistrează o productivitate/ha 

modestă, lipsind exploatații moderne, cu un nivel ridicat de tehnologizare.  

În domeniu privat al comunei există un număr de 28 de pajiști, cu o suprafață totală de circa 2.668 ha, cele mai 

mari dintre acestea fiind Bobu Mic 2 (250 ha), Bobu Mic 1 (240 ha), Zăganul 2 (210 ha), Zăganul 1 (201 ha), 

Babeșul (187 ha), Grohotișul Mare (164 ha), Grohotișul Mic (142 ha), Șuvițele Benii (126 ha), Plăiețu (109 ha), 

Bratocea (106 ha), Fețele lui Gherghe (100 ha). Doar aceste pajiști publice pot asigura, în condițiile optime de 

încărcătură pe hectar, creșterea a 1935 de bovine sau a 8935 de ovine/caprine. Aceste pajiști se închiriază, pe o 

durată de 7 ani, crescătorilor de animale și structurilor asociative ale acestora, care au și obligația de a le întreține. 

Asociațiile „Capra Neagră” și ”Măneciu Floare de Colț” au închiriat cele mai mari suprafețe de pășuni (circa 100 

ha) dintre structurile asociative, iar peste 30 de persoane fizice între 3 și 250 ha (dintre care 6 peste 100 ha).  

Conform datelor furnizate de medicul primar veterinar din comună, în gospodăriile populației din Măneciu 

existau în luna octombrie 2021 un număr de 440 de bovine (din care 280 de vaci și juninci), 32 de cabaline, 5442 

de ovine (din care 3990 de oi și mioare), 575 de caprine, 631 de porcine, 1091 de păsări și 875 de familii de albine. 

În comună nu există ferme zootehnice de tip industrial.  

Conform DSVSA Prahova, în comună erau autorizate sanitar-veterinar în anul 2021 următoarele unități de 

colectare, prelucrare și comercializare a produselor agroalimentare (http://prahova.dsvsa.ro/operatori-
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economici/unitati-inregistrate/unitati-inregistrate-produse-de-origine-animala/): 3 centre de prelucrare a 

laptelui în cadrul exploatației, o carmangerie, o măcelărie, o brutărie, 2 pescării, 25 de stupini, 3 cofetării-

patiserii, 4 cantine, 2 pizzerii, 7 restaurante, 4 fast-food-uri, 4 baruri, un bistro, o braserie, 20 de pensiuni, 35 de 

magazine alimentare, un supermarket (din rețeaua Mega Image). Începând cu anul 2021, comuna beneficiază de 

o piață agroalimentară amenajată într-o clădire cunoscută drept ”Casa Poporului”, din imediata vecinătate a Gării 

din satul Gheaba. De asemenea, în comună se organizează un târg săptămânal.  

Sectorul silviculturii este foarte dezvoltat la nivel local, în contextul în care pădurile acoperă 71% din suprafața 

comunei, totalizând aproximativ 16.700 ha. Cea mai mare parte a fondului forestier este în proprietate publică, 

fiind administrat de către Ocolul Silvic Măneciu. Acesta dispune de o rezervație de semințe în suprafață de peste 

700 ha, producând în pepiniere și comercializând puieți, lemn de foc, lemn rotund. O furtună produsă la începutul 

anului 2020 a doborât copacii de pe o suprafață de circa 80 ha, în zona Cheia, context în care în prezent se 

derulează lucrări de plantare de puieți pentru refacerea fondului forestier, inclusiv cu sprijinul unui ONG 

(Asociația Oxigen) sau a unităților de învățământ. Ocolul are în administrare și drumurile forestiere din zonă 

(Valea Popii – 6,1 km lungime; Carpenu Axial – 5,4 km; Schinda – 2 km; Brădet – 2,4 km; Telejenel Axial – 10 km; 

Pârâul Sterp – 2,5 km; Brusturel Prelungire – 3,1 km etc.). De menționat este și faptul că o suprafață importantă 

din teritoriul administrat de Ocolul Silvic Măneciu sunt incluse în Catalogul Național al Pădurilor Virgine și 

Cvasivirgine (perimetrele Valea Stânii, Clăbucet VIII – Vârful lui Crai, Zăganu, Bratocea, Cheia), ceea ce le impune 

un nivel strict de protecție. În pofida măsurilor sporite de combatere a furturilor de lemne, inclusiv prin puncte 

fixe de monitorizare, fenomenul infracțional încă există. De asemenea, cetățenii și organizațiile de mediu 

continuă să reclame diverse nereguli cu privire la respectarea prevederilor contractuale de către firmele care 

exploatează masa lemnoasă și o prelucrează în gatere (de ex. deversarea rumegușului în cursurile de apă).   

Per ansamblu, putem observa ca valorificarea materiilor prime agricole este destul de limită, mai ales dacă ne 

referim la producția de fructe de livadă, fructe de pădure, ciuperci din flora spontană, plante medicinale, lapte 

etc., pentru care comuna dispune de resurse extensive. De asemenea, valorificarea produselor locale prin 

unitățile de cazare și alimentație publică din comună (mai ales din Stațiunea Cheia) este aproape inexistentă.  

La ultimul recensământ al populației (cel din 2011), în sectorul primar (agricultură, silvicultură, pescuit) lucrau 

1059 de locuitori ai comunei, adică 24,1% din totalul populației ocupate. Dintre aceștia, doar 68 erau angajați 

(dintre care 28 la agenți economici din comună), 562 erau lucrători pe cont propriu, 420 erau muncitori 

neremunerați în propria gospodărie, iar 6 aveau alt statut. În altă ordine de idei, 59,2% dintre localnicii ocupați  

în agricultură aveau peste 55 de ani, în timp ce doar 9% aveau sub 35 de ani. Aceste date indică faptul că, cel 

puțin în cazul agriculturii, avem de-a face cu un sector în restrângere, cu caracter informal, bazat pe forță de 

muncă îmbătrânită și necalificată (doar cu experiență practică), tot mai puțin atractiv pentru tineri. În acest 

context, este de așteptat ca recensământul din anul 2022 să indice o scădere substanțială a populației ocupată 

în agricultură. În altă ordine de idei, relansarea acestui sector se poate face prin tranziția la o agricultură 

modernă, de nișă și cu valoare adăugată mare (de ex. ferme bio agricole și vegetale, pomicultură), cu grad ridicat 

de tehnologizare, cu personal restrâns, dar corespunzător calificat.  
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3.2. INDUSTRIA, CONSTRUCȚIILE ȘI SERVICIILE  

 

Conform recensământului din 2011, peste 75% din forța de muncă a comunei (adică aproape 3.300 de persoane) 

activau în domenii non-agricole, o situație atipică pentru localitățile rurale din România, unde agricultura joacă 

rolul esențial. Din această perspectivă, comuna Măneciu are un profil economic mai degrabă apropiat de cel al 

orașelor mici din județul Prahova.  

Activitățile industriale au, după cum am indicat anterior, o tradiție de peste 100 de ani la nivel local, cu precădere 

în ceea ce privește prelucrarea lemnului. Deși falimentul fostului IFET a condus după 1990 la restrângerea 

dramatică a personalului din industrie, acest sector asigura la recensământul din 2011 peste 28% din totalul 

locurilor de muncă, mai mult decât agricultura și silvicultura. Din totalul celor peste 1200 de persoane care lucrau 

la acel moment în domeniul industrial, aproximativ 50% făceau naveta (cu precădere către Ploiești și comunele 

din jurul acestuia, zona București-Ilfov, Câmpina, Boldești-Scăieni, Mizil, Plopeni, Vălenii de Munte, Urlați, 

Ceptura, Drajna). Deși fenomenul navetismului are un impact pozitiv asupra veniturilor localnicilor, există și 

dezavantaje legate de consumul de resurse alocate pentru deplasarea la locurile de muncă situate și la 50 km 

distanță, în lipsa unor oportunități atractive de ocupare, precum și de faptul că impozitele pe veniturile salariale 

ale navetiștilor se colectează în localitatea unde aceștia lucrează. În acest context, administrația locală a demarat 

pregătirea amenajării, în parteneriat cu CJ Prahova, a unui parc industrial cu o suprafață de 6 ha, în zona islazului 

din satul Măneciu-Pământeni (care are circa 97 ha, în total), cu scopul de atrage investiții private și a crea locuri 

de muncă în localitate.  

Agenții economici importanți cu profil industrial din comună activează cu precădere în ramura prelucrării 

lemnului și a mobilei (bușteni, cherestea, mobilier din lemn masiv, mobilier tapițat etc.), respectiv în cea a 

alimentelor și băuturilor (panificație, ape minerale, bere). Unele branduri locale, precum berea ”Zăganul”, apele 

minerale ”Keia – Izvorul Zăganului” sau scaunele și mobilierul tapițat produs de fabricile locale ”Bradul” și ”Mobi 

Cord” sunt deja cunoscute pe piața autohtonă și cea internațională.  

Sectorul de construcții are o tradiție de circa 45 de ani la nivel local, dezvoltându-se în anii 70, odată cu șantierul 

instalat pentru construcția barajului Măneciu. Deși compania care a preluat patrimoniul fostului șantier și-a sistat 

recent activitatea, la nivelul comunei continuă să funcțiune mai multe întreprinderi mici din sfera construcțiilor, 

mai ales rezidențiale și edilitare. La recensământul din 2011, circa 400 de localnici (9% din totalul forței de 

muncă), lucrau în domeniul construcțiilor, dintre care 150 la agenții economici din comună.  

Sectorul comerțului este relativ bine dezvoltat la nivel local, cu un număr de aproape 500 de angajați în domeniul 

comerțului și reparațiilor (11% din totalul forței de muncă), dintre care 340 la unitățile din comună, iar restul 

navetiști. În comună există zeci de magazine alimentare, inclusiv nealimentare, și chiar un supermarket din 

rețeaua Mega Image.  

Sectorul transporturilor este, la rândul lui, bine reprezentat la nivel local mai ales prin firme de transporturi 

rutiere de mărfuri, inclusiv pe rute internaționale. La recensământul din 2011, un număr de 215 locuitori (5% din 

forța totală de muncă) activa în acest domeniu, dintre care 82 la agenți economici din comună, în timp ce peste 

jumătate erau navetiști.  

Sectorul HORECA s-a dezvoltat în ultimele două decenii din perspectiva capacității, însă asigură încă un număr 

mic de locuri de muncă, cel puțin în economia formală, raportat la resursele naturale și antropice de care dispune 

comuna. Numărul angajaților din acest sector este de sub 50, adică puțin peste 1% din totalul forței de muncă, 
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iar încasările totale nu trec de 1,5 mil. Euro/an. În acest context, autoritățile locale au în vedere dezvoltarea 

infrastructurii-suport pentru turism, precum amenajarea unei pârtii de schi, a unui patinoar, a unui muzeu 

etnografic, care să contribuie la creșterea afluxului de turiști, a numărului de locuri de muncă și a încasărilor la 

bugetul local din acest sector.  

Cei mai importanți agenți economici locali din perspectiva numărului de salariați erau, la nivelul anului 2020, 

următorii: 

 Bradul Măneciu SRL – producția de mobilă și materiale lemnoase – 96 de angajați 

 Nicoltana SA – producția de ape minerale – 63 de salariați 

 Mobi Cord Impex SRL – producția de mobilă – 40 de salariați 

 Forest Production Măneciu SRL –prelucrarea primară a lemnului – 31 de salariați 

 Felipe Teomar Logistic SRL – transporturi rutiere de mărfuri – 25 de salariați 

 Nova Team Construct SRL-D – construcții – 21 de salariați 

 Elda Interconstruct SRL – construcții – 20 de salariați 

 Cabana Virful Ciucas SRL – cazare și alimentație publică – 20 de salariați 

 Teocon Ref SRL – construcții, cuptoare industriale – 18 salariați 

 Geodrag France SRL – parcuri de distracții – 18 salariați  

 Asloni Construct SRL – construcții – 17 salariați 

 Apă-Canal Măneciu SRL – servicii de apă și canalizare – 17 salariați 

 Tres Primos Internațional SRL - transporturi rutiere de mărfuri – 15 salariați 

 Mia Extend Construct SRL – construcții – 15 salariați.  

Per ansamblu, putem afirma faptul că Măneciu are o economie locală mai dezvoltată decât majoritatea 

localităților rurale din România, un loc esențial în acest sens avându-l concentrarea de resurse naturale din zonă, 

de forță de muncă calificată în industrie și construcții, tradiția în anumite ramuri industriale (prelucrarea 

lemnului) etc. Totuși, numărul locurilor de muncă din sectorul privat nu trece de 1000, la o populație ocupată de 

circa 4000 de persoane. Acest lucru face ca un număr mare de cetățeni apți de muncă să practice naveta sau 

chiar să se mute definitiv în zonele urbane mari din țară sau chiar în străinătate. Așadar, la nivel local există 

potențial cel puțin pentru dublarea numărului de locuri de muncă.  

 

3.3. FORȚA DE MUNCĂ  

 

La recensământul din 2011, la nivelul comunei Măneciu erau înregistrate 4554 de persoane active economic, 

ceea ce reprezenta 43,9% din populația stabilă totală. Dintre acestea, 4149 erau efectiv ocupate, iar 405 persoane 

erau în căutarea unui loc de muncă. Aceste date trebuie însă privite cu precauție. Pe de o parte, în categoria 

persoanelor ocupate au fost incluși și circa 500 de agricultori din sfera informală care erau trecuți de vârsta legală 

de muncă.  În altă ordine de idei, alți 500 de agricultori aveau vârsta legală de muncă, dar se aflau și ei tot în 

categoria lucrătorilor pe cont propriu sau neremunerați, având așadar venituri incerte. La aceștia se adăugau și 

peste 900 de persoane casnice, preponderent femei, din care o bună parte în vârstă de muncă. Așadar, per 

ansamblu, circa 3300 de locuitori active aveau venituri certe (ca angajat sau întreprinzător), adică aproximativ 

2/3 din totalul populației apte să muncească.  
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Figură 12 – Ocupația principală a populației stabile de la nivelul comunei Măneciu, la recensământul din 2011 

Sursa: INS. RGPL 2011 

În ceea ce privește structura ocupării, cele mai multe persoane activau în industrie (29% din total), urmată de 

agricultură și silvicultură (24%), diferite servicii private (14%), servicii publice (13%) și comerț (11%). Datele 

recensământului din anul 2022 vor fi singurele surse exhaustive care să reflecte modificările în structura ocupării 

din ultimul deceniu. Pe fondul îmbătrânirii populației și a continuării migrației interne și externe, este probabil 

ca în ultimii 10 ani să se fi înregistrat o scădere a ocupării în agricultură, în favoarea industriei și serviciilor, mai 

ales în contextul creșterii numărului de locuri de muncă din orașul Vălenii de Munte.  

 

Figură 13 - Structura populației ocupate de la nivelul comunei Măneciu, pe principalele activități economice, la recensământul din 2011 

Sursa: INS. RGPL 2011 

Forța de muncă locală este alcătuită mai ales din muncitori calificați și operatori-asamblori, cu calificare 

preponderentă în domeniul industriei, construcțiilor și transporturilor (33% din totalul populației ocupate), 

urmați de agricultori (23%) și lucrători în servicii (14%). Atât în domeniul agricol, cât și industrial se remarcă o 

tendință de îmbătrânire a forței de muncă, ca o consecință directă a declinului învățământului profesional și 
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tehnic din ultimele decenii. Doar 20% din forța de muncă are calificări care implică studii liceale, postliceale și 

superioare, acestea fiind persoane care lucrează mai ales în sectorul public (administrație, sănătate, servicii 

sociale, învățământ, apărare și ordine publică etc.), în contextul în care majoritatea absolvenților de învățământ 

nu se mai întorc în comună din marile centre universitare din cauza lipsei de oportunități.  

 

Figură 14 - Structura populației ocupate de la nivelul comunei Măneciu, pe principalele categorii de ocupații, la recensământul din 2011 

Sursa: INS. RGPL 2011 

 

La recensământul din 2011, doar 8% dintre locuitori aveau studii superioare, în timp ce alți 27% aveau studii 

liceale sau postliceale, ceea ce explică și ponderea redusă a celor care ocupă funcții de conducere, de specialiști 

sau de tehnicieni. În schimb, 16% dintre cetățeni erau absolvenți de școli profesionale, fiind muncitori cu 

experiență în domeniul industrial, al construcțiilor, al transporturilor etc. Restul de 47% dintre locuitori aveau 

doar studii de bază (primare și gimnaziale), în această categorie intrând mai ales persoanele vârstnice și cele 

active în agricultura informală.  
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Figură 15 - Structura populației stabile cu vârsta de peste 10 ani din comuna Măneciu, după nivelul studiilor absolvite, la recensământul 

din 2011 

Sursa: INS. RGPL 2011 

Numărul de locuri de muncă din comuna Măneciu a ajuns în anul 2020 la circa 1000, în scădere față de anul 2011. 

Scăderea acestora poate fi pusă pe seama încetării activitățiiunor agenți economici locali, precum cea mai mare 

companie de construcții din comună, care a trecut de la 570 de salariați în anul 2011 la doar 7 în 2020.  

 

Figură 16 - Numărul mediu de salariați din comuna Măneciu, în perioada 2011-2020 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online 

Conform datelor ANOFM, la nivelul comunei Măneciu erau înregistrați în septembrie 2021, doar 108 șomeri, 

dintre care 42 de bărbați și 66 femei, o valoare mai scăzută față de cei 175 existenți în luna septembrie 2020. 

Rata șomajului în raport cu populația activă era de circa 2,4%, în timp ce în raport cu cea în vârstă de muncă de 

sub 2%. Deși comuna nu se confruntă cu probleme majore legate de șomaj, aceste valori nu reflectă însă în 

întregime numărul localnicilor care nu au un loc de muncă stabil. În evidențele oficiale sunt cuprinși mai ales 
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șomerii care se înregistrează la AJOFM pentru obținerea unor beneficii sociale, dar în comună există, după cum 

am indicat, multe persoane casnice, fără ocupație sau care lucrează în agricultura informală. Aceste situații sunt 

adesea întâlnite în rândul persoanelor de cu un nivel redus de instruire și o vârstă mai înaintată, care întâmpină 

încă dificultăți în ocuparea unui loc de muncă în economia formală. În plus, fenomenul șomajului a fost mult 

atenuat de migrația internă (definitivă sau temporară, prin navetism) și externă a forței de muncă locale.  

 

Figură 17 - Numărul mediu anual de șomeri din comuna Măneciu, în perioada 2011-2021 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online 

 

4. ACCESIBILITATEA ȘI INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 

 

Comuna Măneciu beneficiază de o accesibilitate medie în comparație cu alte localități rurale din județ. Astfel, 

aceasta se află la 18 kilometri de orașul Vălenii de Munte și 47 de kilometri de municipiul Ploiești. Rețeaua rutieră 

existentă pe teritoriul comunei Măneciu alcătuiește un ansamblu care s-a dezvoltat pe defileul Văii Teleajenului, 

în lungul drumului național DN 1A și al căii ferate Ploiești – Măneciu, cu punct terminus în satul Gheaba.Drumul 

național DN 1A alcătuiește artera de bază pe care s-a dezvoltat întreaga rețea stradală a celor opt sate 

componente ale comunei. Acest aspect a jucat un rol important în menținerea atractivității localității pentru 

investitori, locuitori și vizitatori, zonele mai îndepărtate de orașe și mai izolate fiind expuse unui declin socio-

economic accentuat. În plus, DN 1A este ruta alternativă la DN 1 (Valea Prahovei) de deplasare între București, 

Ploiești și Brașov  

DN 1A leagă principalele localități (Măneciu Pământeni, Măneciu Ungureni, Gheaba, Suzana, Făcăieni și Cheia), 

pe o lungime de peste 30 km. Acesta se află într-o stare tehnică bună, însă drumul străbate o zonă înaltă, afectată 

frecvent de viituri și alunecări de teren care îi pot afecta temporar utilizarea. Recent, CNAIR a reabilitat și 

modernizat podurile afectate de fenomenele sus-menționate de pe acest drum, context în care circulația se 

realizează în condiții de siguranță.   

În ceea ce privește drumurile comunale, pe teritoriul localităților se regăsesc:  

 DC 10, deservește satul Făcăieni, pe o lungime de aproape 1 km;  
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 DC 11, ce deservește satul Plăiețu, cu o lungime de 1,5 km 

 DC 22, în lungime de aproximativ 4,00 km, ce face legătura între DN 1A și Muntele Roșu;  

 DC 22 A face legătura între DN 1 A și DC 22, pe teritoriul satului Cheia, în lungime totală de 2,3 km; 

 DC 22 B, în lungime de aproximativ 0,6 km în satul Mănăstirea Suzana;  

 DC 24, face legătura dintre DN 1A și satul Chiciureni, pe o lungime de 2,6 km;  

 DC 158 (fostul DJ 239, declasat în 2007) care leagă DN 1A (Măneciu-Pământeni) de satul Costeni. 

Dintre drumurile comunale menționate mai sus, este complet asfaltat doar DC 22, precum și un tronson de circa 

2 km din DC 24, de 0,4 km din DC 22B, respectiv de 1,3 km din DC 22A. Autoritățile derulează două proiecte cu 

finanțare prin PNDL pentru modernizarea DC 22 și a DC 22A, care vor avea un impact ridicat asupra dezvoltării 

turistice a Stațiunii Cheia și a zonei Muntele Roșu, unde există deja două cabane, un refugiu Salvamont și un 

observator seismologic. DC 10 și DC 158 sunt parțial betonate, asigurând condiții satisfăcătoare de acces în satele 

Făcăieni și Costeni. În schimb, DC 11 este în întregime pietruit, ca și aproximativ 2,3 km din DC 158, care face 

legătura cu comuna Cerașu.  

Rețeaua stradală a comunei, în lungime totală de circa 80 km, a fost, în cea mai mare parte, asfaltată sau 

betonată. Administrația locală derulează în prezent lucrări de modernizare pe mai multe străzi și drumuri sătești 

(de ex. în Măneciu-Pământeni, zona Calea Ferată – Monumentul Eroilor, inclusiv cu amenajarea de piste pentru 

biciclete, trotuare, parcări; strada Gheaba – zona Grădiniță-Gară și ”Iezi”; DS 5315 – Str. Tabla Buții în Măneciu-

Ungureni), recent fiind asfaltate și drumul Barajului, care va crește atractivitatea zonei pentru turiști, DS 411 și 

974 din Măneciu-Pământeni, str. Costești din Măneciu-Ungureni, str. Gării (inclusiv trotuare, rigole, accese) etc. 

De asemenea, s-au refăcut două podețe afectate de torenți peste pârâul Odăi, în satul Chiciureni, și s-au realizat 

locuri de parcare noi în zona Pieței Agroalimentare. Pentru drumurile care nu au fost încă modernizate, Primăria 

a depus în anul 2021 o cerere de finanțare în valoare peste 4 mil. Euro în cadrul PNI ”Anghel Saligny”.  

Teritoriul administrativ al comunei Măneciu este străbătut de linia CF Ploiești-Măneciu, simplă, neelectrificată. 

De-a lungul acesteia există 3 stații, 2 în satul Gheaba și una în Măneciu-Pământeni. Calea ferată intersectează 

drumul național 1A la km 48+984,85. Punctul terminus al căii ferate este chiar localitatea Măneciu Ungureni. Pe 

teritoriul comunei calea ferată se mai intersectează cu șapte străzi (drumuri locale) în localitățile Măneciu-

Pământeni și Măneciu-Ungureni, în zone populate. Ruta Măneciu-Ploiești este deservită de 5 perechi de trenuri 

pe zi, distanța până la Vălenii de Munte fiind parcursă în circa 30 min, iar cea până la Ploiești în aproximativ 80 

de minute, în condițiile în care linia este veche și degradată.  

În ceea ce privește transportul aerian, cel mai apropiat aeroport este cel din Brașov, dar care nu este încă dat in 

folosință, fiind în proporție de 80%  terminat. Astfel, Aeroportul Internațional „Henri Coandă” aflat la circa 120 

km de comună rămâne principalul punct de acces aerian, distanța până la acesta putând să fie parcursă în circa 

2h.  
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Figură 18 - Rețeaua de transport de la nivelul comunei Măneciu 

Sursa: Planșă proprie pe bază PUG Măneciu 

Servicii de transport în comun sunt asigurate de către compania privată Chivaran SRL , care operează zilnic 6 

curse dus-întors pe relația Ploiești – Măneciu-Ungureni (cu plecări din comună între 6.15 și 18.00, respectiv retur 

către Ploiești între 7.15 și 17.30), 2 curse pe relația București – Cheia (cu plecare din sat la orele 09.40 și 16.40, 

retur la orele 6.30 și 13.00) și 6 curse pe relația București – Măneciu-Ungureni (între orele 6.30 și 17.20). Durata 

deplasării este de 30 de minute până în Văleni, 80 de minute până la Ploiești și 150 de minute până la București 

(180 de minute din Cheia). Primăria comunei a modernizat recent toate stațiile de transport în comun.  
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5. INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARĂ  

5.1. ALIMENTAREA CU APĂ Ș I CANALIZARE 

 

Comuna Măneciu beneficiază de un sistem centralizat de alimentare cu apă, care asigură 90% din necesarul 

comunei. Alimentarea cu apă în localitățile comunei Măneciu se face în sistem local astfel: 

- în satele Măneciu-Ungureni, Gheaba, Făcăieni, Chiciureni, Măneciu-Pâmânteni, Costeni - din acumularea 

Măneciu, prin stația de tratare și pompare aparținând A.N. Apele Române – S.G.A. Prahova, la care se adaugă 

ca rezerve sursele Poiana Mare. Sistemul dispune de 4 rezervoare cu o capacitate totală de 1190 mc.  

- în satul Cheia din captările de izvoare de pe Valea Berii și Valea Caprei, cu o capacitate de circa 19,5 l/s, apa 

fiind transportată printr-o aducțiune de circa 15 km la două rezervoare cu o capacitate de 400 mc; 

În satul Mănăstirea Suzana și zonele Valea Popii, Valea Stânii, Buzăianu, Triunghi, Plăiețu nu există rețea de 

alimentare cu apă, aceasta fiind extrasă din puțuri locale. 

Rețeaua de distribuție a apei potabile măsura, la nivelul anului 2020, circa 54 km, în creștere cu circa 10 km față 

de anul 2011, pe fondul investițiilor realizate de administrația locală pentru extinderea conductelor. Primăria 

derulează un proiect cu fonduri PNDL pentru extinderea rețelei de alimentare cu circa 2,2 km, modernizarea a 

8,7 km de conducte existente, instalarea a 19 hidranți, realizarea unor noi stații de pompare și tratare, a unui 

rezervor de 400 mc și a 503 branșamente. Un alt doilea proiect vizează realizarea unui front nou de captare de 

izvoare din pâraiele Grohotiș și Bobu, a unei conducte de aducțiune de 15 km până la gospodăria de apă existentă, 

construcția a două rezervoare noi de 750 mc și a unei stații de tratare cu clor gazos.  
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Figură 19 - Rețeaua de alimentare cu apă potabilă și canalizare din comuna Măneciu 

Sursa: Planșă proprie pe baza PUG Măneciu 

Operatorul rețelei este firma Apa-Canal Măneciu S.R.L., al cărui unic asociat este UAT-ul. Datele aferente anului 

2021 transmise de către Primăria Măneciu indică faptul că numărul gospodăriilor branșate la rețeaua publică de 

alimentare cu apă a ajuns la 3953, adică aproximativ 88% din totalul fondului locativ, în creștere cu circa un punct 

procentual față de recensământul din 2011.  
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În anul 2018, operatorul a distribuit la nivel local o cantitate de 308.000 mc de apă potabilă, dintre care 268.000 

pentru consumatori casnici și 40.000 pentru firme și instituții. Tendința este una de scădere ușoară a consumului, 

una dintre cauze fiind și scăderea populației.  

 

Figură 20 - Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor din comuna Măneciu, în perioada 2011-2020 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online 

La nivelul comunei Măneciu există 3 sisteme de canalizare, fiecare dispunând de propria stație de epurare: 

 Sistemul de canalizare din satele Măneciu-Ungureni, Gheaba, Făcăieni și Chiciureni – cu o rețea de 5,6 

km și o stație de epurare cu treaptă mecanică și biologică cu capacitatea de 282,5 mc/zi 

 Sistemul de canalizare din satele Măneciu-Pământeni și Costeni – cu o rețea de 9 km și o stație de 

epurare cu treaptă mecanică și biologică de 188 mc/zi 

 Sistemul de canalizare din satul Cheia – cu o rețea de 5,4 km și o stație de epurare cu treaptă mecanică 

de 450 mc/zi 

Zonele lipsite de rețea de canalizare suntMănăstirea Suzana, Valea Stânii, Buzăianu, Triunghi.  

Administrația locală a derulat recent un proiect cu fonduri PNDL pentru extinderea sistemului de canalizare în 

satul Măneciu-Ungureni pe o lungime de 5,2 km, inclusiv 4 stații de pompare și 108 cămine de vizitate. Ca urmare 

a acestei investiții, lungimea totală a rețelei simple de canalizare a ajuns la 24,6 km în anul 2020, față de doar 

19,1 km în 2011.  Rețeaua este gestionată tot de către operatorul public Apă Canal Măneciu SRL.  

Conform datelor puse la dispoziție de Primăria Comunei Măneciu, doar 1622 de gospodării (aproximativ 36% din 

total) erau racordate la canalizare, în timp ce restul foloseau fose septice sau latrine uscate. Față de anul 2011, 

se constată o creștere cu 5 puncte procentuale a gradului de racordare. Așadar, lipsa accesului majorității 

gospodăriilor la rețeaua de canalizare și epurare reprezintă o amenințare directă la adresa factorilor locali de 

mediu, prin deversarea de ape uzate neepurate în cursurile de apă de suprafață, respectiv direct în sol, ceea ce 
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poate determina infestarea apelor subterane. La finalul anului 2021, autoritățile locale au depus spre finanțare 

din PNI ”Anghel Saligny” un proiect în valoare de peste 5 mil. Euro pentru extinderea și modernizarea rețelei de 

canalizare și asigurarea tratării biologice a apelor uzate.  

5.2. ALIMENTAREA CU ENERG IE ELECTRICĂ ȘI ILUM INATUL PUBLIC 

Conform Memoriului General al PUG, toți locuitorii comunei Măneciu sunt racordați la rețeaua de energie 

electrică. Cu toate acestea, există încă zone nedeservite de rețele electrice pe teritoriul vast al comunei, mai ales 

în zona montană înaltă. În acest context, Primăria beneficiază de un program-pilot al AFM prin care 45 de 

gospodării izolate din zona Valea Stânii-Buzăianu vor fi dotate gratuit cu panouri solare.  

Alimentarea comunei se face cu o rețea de distribuție de medie tensiune (LEA 20 KV), care vine din rețeaua de 

110 KV. Rețeaua de joasă tensiune, de tip aerian, este destinată consumatorilor casnici și non-casnici, dar și 

iluminatului public, fiind racordată la posturi de transformare de tip aerian. 

Operatorul rețelei de distribuție a energiei electrice este SC. Distribuție Energie Electrică România S.A. Acesta a 

finalizat recent lucrările de modernizare și integrare în SCADA a stației 110/20 kV Măneciu.  

În ceea ce privește serviciul de iluminat public, acesta este asigurat de către Primărie. Cea mai mare parte a 

corpurilor vechi și ineficiente energetic, pe bază de vapori de sodiu, a fost înlocuită cu corpuri de tip LED, ceea ce 

a permis reducerea cheltuielilor suportate de către autoritățile locale cu energia și serviciile externalizate de 

mentenanță, dar și îmbunătățirea calității și siguranței serviciului.  

5.3. ÎNCĂLZIREA ȘI ASIGURAREA COMBUSTIBILULUI PENTRU GĂTIT LA NIVELUL 

LOCUINȚELOR  

 

Comuna Măneciu nu dispune de rețea de distribuție a gazelor naturale. La imobile, încălzirea se realizează cu 

sobe de teracotă sau centralelor care folosesc combustibili solizi, iar prepararea hranei în bucătăriile 

gospodăriilor se face preponderent cu aragaze care folosesc butelii cu gaze. Din datele statistice preluate de la 

primărie, în medie o familie consuma aproximativ 8 tone de lemne pe an pentru încălzirea locuințelor. Asigurarea 

necesarului de lemne, reprezintă probleme deosebit de dificile atât din punct de vedere al procurării, cât și al 

transportului. Aceste probleme vor fi eliminate odată cu realizarea alimentării cu gaze naturale a întregii 

localități. Ca tendință, ținând cont de creșterea gradului de confort al populației, se remarcă introducerea 

accentuată ca sistem de încălzire „centrale termice pe baza de combustibil solid”. 
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5.4. TELECOMUNICAȚII  

 

Serviciile de telecomunicații de la nivelul comunei Măneciu de mai mulți operatori de telefonie fixă, mobilă și 

internet (de ex. Telekom, Orange, Vodafone, Digi), calitatea acestora fiind satisfăcătoare. Cu toate acestea, 

tehnologia 4G nu este disponibilă pe întreg teritoriul comunei (zonele montane mai înalte, izolate).    

 

6. FONDUL LOCATIV 

 

Noul PUG al Comunei Măneciu a reglementat mărirea suprafeței de intravilan de la 1693 ha la 1789,42 ha, adică 

o creștere de aproximativ 96,42 ha, distribuite pe sate componente după cum urmează: 

Satul component Intravilan (ha) 

Măneciu-Ungureni, Gheaba, Făcăieni, Chiciureni (trup comun) 489,4 

Măneciu-Pământeni 498 

Costeni 31,5 

Cheia 321,0 

Mănăstirea Suzana 5,8 

Restul intravilanului se regăsește în peste 100 de trupuri izolate, valoare foarte ridicată explicabilă prin suprafața 

administrativă extinsă și specificul așezărilor de munte. Aceste trupuri izolate sunt: aproape 30 de stâne și ferme 

de oi și vaci; cantoane și cabane silvice; unități industriale, comerciale, de construcții din afara satelor; locuințe 

sau grupuri de locuințe/case de vacanță izolate de vetrele satelor; funcțiuni turistice (de ex. Tabăra Suzana, zona 

turistică Muntele Roșu, Cabana Ciucaș, pârtiile de schi începute sau prevăzute la Cheia-Stâna Babeș, Cheia-

Teleschi, Cheia-Telescaun, Izlaz-Gropșoarele, Izlaz-Muntele Roșu, Muntele Roșu, Bratocea, Valea Berii, Creasta, 

Ciucaș), relee, zone cu destinație specială (militară) și elemente ale rețelei de alimentare cu apă și canalizare.  

Circa 44% din suprafața intravilanului are funcțiunea reglementată de locuire (case, curți), alte 31,5% au funcțiuni 

mixte (locuire și servicii – comerț, turism, alimentație publică), 6,6% de transport rutier (drumuri, străzi), 3,3% de 

spații verzi-agrement-sport, 3% de spații verzi și servicii, 2,8% de instituții și servicii publice, 2,8% de industrie și 

depozitare, iar 2,5% de pădure. Restul funcțiunilor (de ex. unități agricole, ape, căi ferate, gospodărie comunală 

și cimitire etc.) ocupă suprafețe foarte restrânse. Se poate observa cu ușurință faptul că există un dezechilibru 

între funcțiunile de locuire, foarte extinse (mai ales pe fondul creșterii numărului de construcții temporar 

ocupate, adică case de vacanță în zona Cheia), în detrimentul celor verzi (în lipsa unor parcuri, facilități de 
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agrement și sport de mari dimensiuni), dar mai ales a celor pentru activități economice (industrie, agricultură, 

depozitare). Acestea din urmă sunt cele care ar aduce cele mai mari încasări la bugetul local, direct și indirect.  

La nivelul anului 2020, estimările INS indicau existența la nivelul comunei Măneciu a unui număr de 4536 de 

locuințe (4487 private și 49 publice), în creștere cu doar 74 față de recensământul din 2011, dar cu 38% mai multe 

față de 1990. Numărul de locuințe nou-ridicate și recepționate în comună s-a menținut la cote scăzute în ultimii 

ani (în jur de 15/an), mai ales în anii 2017 și 2020. Totuși, experiențele de la recensămintele anterioare indică 

faptul că numărul real al locuințelor din comună este puțin mai mare decât cel estimat de INS (spre exemplu, în 

anul 2011 au fost identificate pe teren 4462, față de 4441 estimate, însă la recensământul din 2002 s-au găsit 

4277 față de 3621 estimate). Așadar, numărul exact al locuințelor va fi determinat doar la recensământul din 

anul 2022.   

 

Figură 21 - Numărul de locuințe finalizate în comuna Măneciu, în perioada 2011-2020 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online 

Suprafața locuibilă totală a locuințelor din comună a fost estimată de INS la 260.558 mp în anul 2020 adică 

echivalentul a 57,4 mp/locuință, peste media județeană (49 mp) și națională (47,6 mp). În plus, aceasta a crescut 

cu 4,4% față de recensământul din 2011 și cu peste 156% față de 1990, ceea ce indică faptul că mulți localnici au 

investit în construcția de locuințe noi spațioase sau în extinderea celor existente. În mod evident, construcția de 

locuințe de vacanță în zona Cheia a condus la înregistrarea acestor performanțe, dinamica la nivelul locuințelor 

permanente fiind mult mai lentă.  

Conform recensământului din 2011, 75,4% dintre clădirile din comună erau de tip casă individuală cu regim de 

înălțime parter, în timp ce 24,6% aveau între 1 și 4 etaje. Cele mai multe dintre acestea erau locuințe cu 1 sau 2 

etaje (preponderent case de vacanță), în timp ce doar 8 aveau 3-4 etaje (blocuri ridicate în perioada comunistă). 

În altă ordine de idei, 92,7% dintre clădiri erau amplasate într-o zonă de locuire continuă, de-a lungul drumurilor 

și străzilor, 1% (circa 40 de locuințe) în grupuri de case, 1,4% (aproape 60) în zone de locuire mai răsfirate (dar la 

mai puțin de 200 metri una de alta), în timp ce 4,9% se aflau în zone izolate, adică aproximativ 200 de locuințe 
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situate la mai mult de 200 m una de cealaltă. Pentru acestea din urmă, deservirea cu dotări tehnico-edilitară 

(drumuri asfaltate, apă-canal, electricitate, iluminat public) se poate realiza doar prin investiții mari și cu 

randament foarte scăzut.  

Circa 62% dintre locuințele existente în comună au fost ridicate în perioada comunistă, cu precădere în anii 50-

70, pe fondul mai multor factori, precum politica autorităților comuniste cu privire la locuire, creșterea nivelului 

de trai post-război, creșterea naturală a populației etc. Anii 80 au adus o schimbare radicală, în sensul încurajării 

fenomenului de urbanizare și industrializare, care a antrenat migrația forței de muncă locale către zonele urbane, 

reducerea cererii pentru noi locuințe în oraș. După anul 1990 s-a remarcat o nouă tendință de dinamizare a pieței 

imobiliare locale, mai ales pe fondul creșterii rolului turistic al comunei, zona Cheia devenind o destinație 

preferată pentru construcția de locuințe de vacanță.   

 

Figură 22 - Locuințele din comuna Măneciu, funcție de perioada de construcție, la recensământul din 2011 

Sursa: INS. RGPL 2011 

Peste 42% dintre locuințe din comună au pereții exteriori din lemn, materie primă care se regăsește din belșug 

în zonă și care e specifică construcțiilor din arealele turistice montane, alte 41% din cărămidă, circa 8% din beton 

și prefabricate (BCA), 4,6% din paiantă-chirpici (în special, locuințele mai vechi), iar puțin peste 3% din materiale 

mixte. Numărul mare de construcții din lemn reprezintă o vulnerabilitate din perspectiva hazardurilor, acestea 

putând fi afectate în proporție mai mare de incendii, alunecări de teren, inundații etc.  
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Figură 23 - Locuințele din comuna Măneciu, funcție de materialul de zidărie folosit, la recensământul din 2011 

Sursa: INS. RGPL 2011 

La recensământul din 2011, doar 23% dintre locuințe erau reabilitate termic, iar 26% aveau tâmplărie 

termoizolantă din PVC, aluminiu sau lemn stratificat. Chiar dacă în intervalul scurs de la recensământ ponderea 

locuințelor care au beneficiat de investiții pentru eficientizare energetică a mai crescut, o bună parte dintre 

acestea continuă să înregistreze pierderi mari de energie, care se reflectă în consumul mare de lemne (și costurile 

asociate), dar și în confortul termic redus.  

Aproximativ 33% dintre locuințele din comuna Măneciu dispun de 3 dormitoare, în timp ce alte 44% de 4 camere 

de locuit sau mai mult, ceea ce indică un confort corespunzător, dacă luăm în calcul mărimea medie a unei 

gospodării (sub 3 persoane). Totuși, acest lucru nu înseamnă că la nivel local nu există și cazuri de supra-

aglomerare a locuințelor. Astfel, la nivel local existau, la recensământul din 2011, 314 locuințe în care locuiau 

două nuclee familiale, 35 în care locuiau 3 familii și 3 în care locuiau 4 familii.  
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Figură 24 - Locuințele din comuna Măneciu, după numărul de camere de locuit, la recensământul din 2011 

Sursa: INS. RGPL 2011 

Din totalul locuințelor existente în comună la același recensământ, doar 3109 (69,7% din total) erau locuite 

permanent, 1203 (26,9%) erau folosite temporar (ca reședințe secundare sau sezoniere – case de vacanță), în 

timp ce 150 (3,4% din total) erau neocupate în marea parte a anului. Este de așteptat că la recensământul din 

2022 ponderea locuințelor ocupate permanent să fie și mai redusă, pe fondul scăderii populației rezidente și a 

construcției de noi locuințe temporare (de vacanță).  

 

7. EDUCAȚIA   

 

La nivelul comunei Măneciu funcționează două unități cu personalitate juridică: Școala Gimnazială din satul 

Măneciu-Pământeni și Colegiul „Ferdinand I” din satul Gheaba, acesta din urmă având următoarele unități 

arondate: 

- Școala Primară Nr.1 Cheia 

- Grădinița cu Program Normal ,,Căsuța Magică” 

- Grădinița cu Program Normal ,,Ceata lui Pițigoi” 

- Grădinița cu Program Prelungit ,,Curcubeul Copilăriei”  

- Grădinița cu Program Normal ,,Căsuța Piticilor” 

Acestea reuneau, la nivelul anului 2020, 12 grupe de grădiniță, 21 de clase de ciclu primar și 16 clase de ciclu 

gimnazial, 12 de clase de liceu și 4 de învățământ profesional. Din cauza numărului mic de copii (circa 20), la 

Școala Primară Cheia predarea se face simultan, atât la grădiniță, cât și la ciclul primar, ceea ce poate afecta 
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calitatea procesului educațional. Elevii din ciclul gimnazial sunt transportați cu microbuzul școlar la Colegiul 

”Ferdinand I” din satul Gheaba.. Administrația locală a achiziționat recent un nou microbuz școlar, având în plan 

achiziția a încă două pentru transportul școlar gratuit al tuturor elevilor în interiorul comunei.  

Rata de promovabilitate la Evaluarea Națională a fost în anul 2021 de peste 79%, cu o ușoară tendință de scădere 

în ultimii 3 ani (86% în 2019 și 80% în 2020), dar în linie cu media națională.  

Oferta pentru învățământul liceal cuprinde profilul real (matematică-informatică) și cel de servicii (turism-

alimentație, cu calificarea tehnician în turism). Cel profesional acoperă domeniile mecanică (calificarea mecanic 

utilaje și instalații în industrie), respectiv prelucrarea lemnului (tâmplar universal). Totuși, cererea de personal 

calificat a agenților economici locali din aceste domenii este inferioară numărului de absolvenți, context în care 

cei mai mulți emigrează sau se îndreaptă spre marile centre urbane/universitare. În altă ordine de idei, dacă în 

cazul claselor cu profil real se înregistrează performanțe bune la examenul de Bacalaureat (80,4% în 2021), în 

cazul celor de turism acesta e mult mai redus (57,7%), fiind înregistrați și câțiva elevi care nu s-au prezentat la 

examen.  

Populația școlară de la nivelul comunei Măneciu se ridica în anul 2020 la 1376 de copii și elevi (circa 13,5% din 

populația totală a comunei), dintre care 201 în ciclul preșcolar (grădiniță), 391 în cel primar (clasele 0-4) și 350 în 

cel gimnazial (clasele 5-8), 330 în cel liceal și 104 în cel profesional. Față de anul 2011, populația școlară a scăzut 

cu peste 30%, pe fondul reducerii natalității, reducerea fiind resimțită mai ales în cazul ciclului liceal, a celui 

preșcolar (inclusiv ca urmare a înființării clasei zero) și gimnazial. În cazul învățământului primar numărul elevilor 

a scăzut mai lent (pe fondul înființării clasei zero), iar în cel profesional s-a înregistrat o dublare (pe fondul politicii 

administrației centrale de a încuraja învățământul profesional în detrimentul celui liceal tehnologic, care 

înregistrează performanțe modeste la examenul de Bacalaureat).  



 

 

39 

 

 

Figură 25 - Populația școlară de la nivelul comunei Măneciu, în perioada 2011-2020 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online 

Numărul de cadre didactice de la Școala Gimnazială, sat Măneciu și Pământeni Colegiul „Ferdinand I”(inclusiv de 

la unitățile arondate) a fost în anul 2020 de 82, dintre care 12 educatori, 21 de învățători, 28 de profesori de 

gimnaziu și 21 de  profesori liceu (inclusiv clase de învățământ profesional). Față de anul 2011, numărul cadrelor 

didactice a scăzut cu 44, pe fondul scăderii numărului de grupe de grădiniță, dar mai ales de clase de liceu. 

Personalul didactic de la unitățile de învățământ din comună este unul corespunzător calificat, peste 85% fiind 

titulari.   

Din punctul de vedere al infrastructurii, unitățile de învățământ din comuna Măneciu dispun de un total de 7 săli 

de clasă la nivel preșcolar, 16 săli la nivel primar și gimnazial plus 2 laboratoare, respectiv 39 de săli pentru clasele 

de liceu și școală profesională plus 3 laboratoare (informatică, biologie, fizică-chimie) și 2 ateliere (mecanică și 

prelucrarea lemnului). Față de anul 2011 se remarcă o creștere cu 23 de săli de clasă, pe fondul lucrărilor de 

reabilitare termică, consolidare și extindere a Colegiului ”Ferdinand I” cu fonduri POR 2007-2013 (Școala Mică și 

Corpul C4). Și celelalte unități de învățământ au beneficiat de lucrări de reabilitare și modernizare, cele mai 

recente vizând pavarea curții, modernizarea toaletelor sau marcarea terenului de sport la Școala Gimnazială 

Măneciu-Pământeni, respectiv dotarea cu mobilier nou, amenajarea pardoselii, a lambriurilor etc. la Grădinița 

,,Ceata lui Pițigoi”. Anterior, cu fonduri PNDL s-a amenajat o sală multifuncțională la Școala Măneciu-Pământeni.  
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La nivelul comunei există 2 săli de gimnastică corespunzător amenajate, 2 terenuri de sport împrejmuite. Cel de 

la Colegiul ”Ferdinand I” are inclusiv nocturnă, vestiare,  tribune.  Unitățile de învățământ dispun de 224 de 

calculatoare conectate la Internet, care sunt folosite în procesul educațional. Unitățile de învățământ dispun de 

table Smart, video-proiectoare, softuri educaționale etc., context în care pot asigura și învățământul online, 

dotările fiind completate cu fonduri europene pe fondul pandemiei Covid-19, dar și în cadrul proiectului ROSE 

(de ex. peste 80 de laptop-uri pentru elevi achiziționate recent). Ambele unități școlare cu personalitate juridică 

dispun de biblioteci.  

Principala deficiență de la nivelul infrastructurii educaționale este legată de lipsa unui bazin de înot didactic cu 

facilitățile aferente (sală de gimnastică/forță, vestiare, gradene). Primăria a depus în acest sens o solicitare de 

finanțare la CNI. O altă problemă este legată de lipsa unei creșe, în contextul în care numărul de nașteri pe an 

este de circa 60, iar unii părinți făcând naveta la locul de muncă din alte localități.  

Administrația locală sprijină învățământul nu doar prin investițiile continue și susținute în infrastructură, ci și prin 

acordarea de burse. Astfel, peste 300 de elevi beneficiază anual de burse, cele mai multe fiind de merit și de 

studiu. Se acordă inclusiv burse sociale, pentru navetiști (circa 50, provenind din comunele învecinate), elevi 

orfani și cu probleme medicale, precum și burse profesionale pentru toți elevii de la clasele de profil (circa 100). 

De asemenea, elevii cu venituri mici primesc sprijin sub formă de rechizite sau din programul ”Bani de Liceu”. 

Prin proiectul ROSE pentru învățământul liceal se asigură activități pedagogice, de sprijin și extracurriculare 

pentru elevi, iar prin proiectul ”Alege Școala pentru Viață”, derulat în parteneriat cu World Vision și Patriarhia 

Română se asigură sprijin (consiliere, after-school, ateliere tematice, tabere, dotare cu laptopuri, materiale 

educaționale, platforme de comunicare părinte-copil, educație parentală) pentru elevii ai căror părinți sunt 

plecați în străinătate. Prin urmare, rata abandonului școlar este foarte redusă (sub 5 cazuri/an).  

De menționat faptul că în cadrul Primăriei există un post de asistent medical pentru unitățile de învățământ.  

8. SĂNĂTATEA  

La nivelul comunei Măneciu funcționau, în anul 2020, un număr de 7 cabinete de medicină de familie, 3 

stomatologice, 3 farmacii, un punct farmaceutic și un laborator de tehnică dentară. În cadrul acestora activau 7 

medici, 3 stomatologi, 3 farmaciști și 16 asistente medicale– toți în sistem privat. Cu toate acestea, toți cei 7 

medici și 2 dintre farmacii au contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Cea mai mare parte dintre cabinete sunt 

amplasate în Dispensarul Uman din satul Gheaba, din proprietatea Primăriei, care le închiriază medicilor.  

Pentru consulturi de specialitate, analize de laborator, tratamente chirurgicale sau servicii de urgență, cetățenii 

comunei trebuie să se deplaseze la unitățile sanitare din orașul Vălenii de Munte sau din municipiul Ploiești. Cea 

mai apropiată stație de ambulanță e cea din Vălenii de Munte. Pe raza localității există două puncte de lucru 

SMURD. 

Deși se află printre localitățile rurale cu un număr corespunzător de medici de familie, comuna resimte lipsa unui 

centru de permanență sau a anumitor cabinete de specialitate, mai ales pentru afecțiunile cele mai frecvente în 

rândul populației vârstnice (de ex. cardiologice, neurologice, oftalmologice etc.).  

De menționat în faptul că în organigrama Primăriei există două posturi de asistent medical, unul comunitar și 

unul pentru elevi.  
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9. INCLUZIUNEA SOCIALĂ  

 

Conform Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate, elaborat de Banca Mondială în anul 2016, satele componente 

ale comunei Măneciu nu intră în categoria zonelor rurale marginalizate, nefiind confruntate cu probleme 

complexe de excluziune socială. Cu toate acestea, la nivel local există și cazuri relativ izolate de familii sau 

persoane care sunt expuse riscului de sărăcie și care se confruntă cu diferite probleme de acces la educație, piața 

muncii, sănătate sau locuire etc. și care necesită măsuri de sprijin din partea autorităților.  

În cadrul Primăriei Măneciu funcționează Compartimentul Serviciu Social, Asistență Socială și Autoritate Tutelară, 

care dispune de 2 posturi în organigramă (din care doar unul era ocupat în anul 2021) și care furnizează servicii 

sociale de bază (anchete sociale, întocmire și evidență dosare pentru diferite forme de prestații sociale, 

comunicare cu DGAPSC și alte instituții autorizate să gestioneze cazuri mai complexe etc.). În plus, 

Compartimentul elaborează Planul Anual de Acțiune privind Serviciile Sociale.  

La nivelul anului 2021, conform datelor transmise de Primăria Măneciu, beneficiau de prestații sociale 

următoarele categorii de beneficiari: 

- Număr de beneficiari ajutor social (venit minim garantat), inclusiv ajutor pentru încălzire: 18 

- Număr de beneficiari alocație de sprijin a familiei: 30 

- Număr de beneficiari ajutor de urgență: 5 

- Număr de beneficiari indemnizație lunară pentru persoane cu handicap: 57 

- Număr de asistenți personali ai persoanelor cu handicap: 66 (personal contractual) 

- Număr de beneficiari ajutoare pentru încălzire: 5 

- Număr de beneficiari stimulent educațional: 6 

- Număr de copii care beneficiază de lapte praf: 10 

La nivel local funcționează un singur centru social, și anume Cantina Socială a Parohiei Măneciu Pământeni, cu o 

capacitate de 50 de locuri/zi (persoane vârstnice, nedeplasabile și copii), oferind și unele oportunități de 

comunicare și socializare între beneficiari. În comuna învecinată, Izvoarele, funcționează un Centru rezidențial 

de tip familial pentru copii, cu 14 locuri, aflat în administrarea DGASPC Prahova, iar în Vălenii de Munte aceeași 

instituție are un centru de plasament și 3 centre de zi pentru copii. În schimb, pentru persoanele cu dizabilități, 

cele mai apropiate centre sunt în zona Ploiești, la o distanță relativ mare.  

Primăria comunei Măneciu a demarat recent proiectul unui centru social de zi în satul Măneciu-Pământeni, 

realizat cu sprijinul GAL ”Plaiurile Ramidavei”. Acesta va furniza servicii persoanelor vârstnice, care vor avea 

posibilitatea de socializare, dar și copiilor de vârstă școlară care provin din familii sărace, defavorizate, cu părinți 

plecați în străinătate, în vederea prevenirii abandonului școlar.  
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10. PROTECȚIA MEDIULUI Ș I MANAGEMENTUL RISCURILOR 

 

Comuna Măneciu beneficiază de peisaje naturale atractive, pe teritoriul său este delimitat situl de importanță 

comunitară ROSCI0038 ”Ciucaș”. Situl aparține puținelor teritorii cu o valoare foarte înaltă a biodiversității, având 

statutul de Parc Național. Astfel, deși ocupă abia 0,09 % din suprafața țării, cuprinde o impresionantă diversitate 

ecologică și biologică, provizoriu inventariată, reprezentată prin: 12 grupe de ecosisteme, 15 din cele 212 tipuri 

de stațiune forestieră identificate în țară, amplasate în 3 din cele 9 etaje fitoclimatice forestiere, 38 din cele 306 

tipuri de pădure, grupate în 8 din cele 50 formații forestiere, cu 16 tipuri de ecosisteme forestiere constituite din 

păduri virgine și cvasivirgine și 22, respectiv 24% tipuri de habitate naturale protejate de interes comunitar, din 

care 5, respectiv 19 %, prioritar protejate; 3.347 specii, din care 1.738 specii animale (mamifere – 60, păsări – 

148, reptile – 5, amfibieni – 11, pești – 6, nevertebrate – 1.508), 1.200 specii vegetale (spermatofite – 1.040, 

pteridofite – 37, briofite 123) și 409 specii de fungi și licheni (fungi – 4, licheni - 409). Din acestea, 334 specii (10 

%) sunt protejate prin legi române și comunitare, din care: 182 specii animale (mamifere – 16, păsări – 142, 

reptile – 5, amfibieni – 8, pești – 2, nevertebrate - 9) și 152 specii vegetale, din care: spermatofite – 148, 

pteridofite – 4; 85 taxoni endemici, din care 47 animali (reptile – 1, amfibieni – 1, pești – 1, nevertebrate 44, din 

care: lepidoptere – 35, coleoptere –1, gasteropode - 8). Din totalul speciilor provizoriu inventariate, 47 se 

încadrează în Anexa 3 din Legea nr. 462/2001 „Specii de plante și animale a căror conservare necesită 

desemnarea ariilor speciale de conservare și a ariilor de protecție specială avifaunistică”, alte 115 specii se 

încadrează în Anexa 4 „Specii de animale i plante care necesită o protecție strictă”, iar alte 32 specii în Anaxa 5 

„Specii de plante și animale de interes comunitar ale căror prelevare din natură și exploatare fac obiectul 

măsurilor de management”. În comuna Măneciu sunt atestate și două zone cu caracter de rezervație naturală: 

Rezervația geologică “Tigăile din Ciucaș” cu o suprafață de 3,0 ha, de importanță națională (evidențiată în 

P.A.T.N.) și Rezervația floristică și peisagistică “Pădurea de mesteacăn” cu o suprafață de 107 ha, de importanță 

județeană (evidențiată în P.A.T.J. Prahova).  

Cu toate acestea, asupra biodiversității și factorilor naturali din zonă se manifestă o serie de presiuni antropice, 

legate mai ales de: eroziunea și erodarea solului de pe pantele excesive și cu substratul friabil; incendierea 

vegetației lemnoase; tăierea rasă a pădurilor; suprapășunarea abuzivă; practicarea turismului primitiv, 

necontrolat; braconajul; ”igienizarea” necorespunzătoare a pădurilor cu eliminarea ”Arbor ecologicus”; 

exterminarea populației de vidre; recoltarea speciilor de plante rare și protejate; recoltarea irațională a fructelor 

de pădure, ciupercilor, lichenilor, plantelor medicinale; extinderea zonelor intravilane și realizarea de construcții 

cu o arhitectură îndoielnică; potecirea golului alpin; creșterea semisălbatică a cailor; poluarea cu deșeuri 

menajere a solurilor și apelor; colmatarea cheilor; captarea izvoarelor; amenajarea pârtiilor de schi.  

Siturile de pe teritoriul comunei se află în custodia Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate. Aceasta a 

accesat recent fonduri POIM 2014-2020 pentru elaborarea planului de management al sitului ROSCI0038 

”Ciucaș”, inclusiv rezervația Tigăile din Ciucaș.  

 

Comuna a aderat de mai mulți ani la ADI ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor în județul Prahova”, 

care a implementat și gestionează proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor (SMID), realizat cu 

fonduri europene. Comuna face parte din zona 5 a sistemului și beneficiază de servicii de colectare și transport 

a deșeurilor menajere furnizate de un operator privat selectat de ADI. Acesta, împreună cu Asociația ECOTIC, 

derulează și campanii de colectare a deșeurilor electronice. La sfârșitul anului 2021, operatorul a notificat intenția 
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de reziliere a contractului cu ADI, context în care s-ar putea ajunge la selectarea prin licitație de către ADI a unui 

nou operator. Gradul de colectare a selectivă a deșeurilor, în pofida instalării de containere cu acest scop, este 

unul foarte redus, deși acest lucru presupune costuri suplimentare suportate de către cetățeni. De asemenea, 

lipsesc încă facilitățile pentru colectarea deșeurilor din construcții și a celor voluminoase, care sunt preluate de 

operator doar contra-cost. Deșeurile colectate ajung la rampa ecologică de la Vălenii de Munte, care dispune 

inclusiv de instalații de sortare și de brichetare a deșeurilor din lemn. Capacitatea depozitului este aproape de 

epuizare și va fi închis în anii următori, după care deșeurile vor fi transportate, cel mai probabil la depozitul de la 

Boldești-Scăieni.  

Primăria a rămas responsabilă de asigurarea serviciului de deszăpezire, dezinsecție, dezinfecție, deratizare, 

ecarisaj etc. În acest sens, aceasta a achiziționat recent un utilaj multifuncțional (tractor cu lamă și remorcă 

basculabilă) și a instalat coșuri de gunoi în unele zone publice. Serviciul de întreținere a spațiilor verzi a fost 

externalizat către un operator specializat. De menționat este și că Primăria a derulat diferite campanii de 

ecologizare a cursurilor de apă (de ex. Valea Berii), inclusiv cu sprijinul Asociației ”Exploratorii pentru Viitor”. De 

asemenea, cu sprijinul ADC ”Zăganul” s-a derulat o campanie de sterilizare câini și pisici.  

La nivelul comunei Măneciu sunt prezente într-o măsură mai mică sau mai mare toate cele 3 categorii de riscuri 

naturale principale (alunecări de teren, inundații, cutremure). Situarea comunei Măneciu într-o zonă de grad 

seismic 8 pe scara Richter, constituie un real pericol, la fel ca pentru toate localitățile care pot fi afectate de 

cutremurele de adâncime din zona Vrancei. La cutremurele precedente de intensitate peste 6 grade s-au 

constatat avarii la structurile de rezistență ale unor clădiri, dar fără distrugeri totale sau parțiale și fără pierderi 

de vieți omenești. 

În ceea ce privește posibilitatea producerii unor inundații de proporții pe teritoriul comunei Măneciu, ca urmare 

a ploilor torențiale sau a topirii bruște a zăpezilor este destul de redusă. Principalul curs de apă, râul Teleajen, 

beneficiază de prezența barajului, astfel că debitul său poate fi reglat, fără a produce inundații deosebite până la 

ieșirea spre comuna Izvoarele. Celelalte cursuri de apă au debite curente destul de reduse, încât nu se pot 

identifica zone care sunt frecvent inundate sau care au fost calamitate anterior. Totuși, administrația locală a 

întocmit un studiu de fezabilitate pentru regularizarea apelor pluviale (rigole cu deversare în Teleajen) pentru 

zona de nord a comunei. Problema principală la capitolul acesta este prezența lacului de acumulare Măneciu, 

realizat în nordul satului Măneciu-Ungureni, la confluența râului Teleajen cu afluentul său, pârâul Telejenel. 

Barajul a fost finalizat și recepționat în anul 1994 și se află, împreună cu acumularea respectivă, în administrația 

A.N. APELE ROMÂNE – D.A.I. Buzău, S.G.A. – Prahova. Sistemul de avertizare-alarmare se aplică în caz de accident 

la baraj și are instrucțiuni proprii de acțiune întocmite de Inspectoratul de Protecție Civilă Prahova, afișat in 

cantonul de exploatare de la baraj. 

Alunecările de teren sunt prezente pe teritoriul administrativ al comunei Măneciu, pe cursul văilor și viroagelor 

cu caracter torențial, manifestându-se cu ocazia ploilor abundente sau al topirii bruște a zăpezii, când se produc 

eroziuni și alunecări locale ale malurilor. Pe versanții muntoși se întâlnesc de asemenea alunecări active și semi-

active de teren, care, împreună cu eroziunile de adâncime afectează local suprafețele înclinate cu peste 30% 

pantă. Alunecări de teren sunt prezente și pe unele porțiuni din malurile lacului de acumulare, generate de 

valurile care sapă în mal. Totuși, ca fenomen și risc natural, alunecările de teren nu constituie o problemă 

deosebită pentru teritoriul Măneciu, neafectând zone construite sau întinse.  

La nivelul comunei Măneciu funcționează  Inspectoratul pentru Situații de Urgență (în satul Măneciu-Ungureni – 

gardă de intervenție și în satul Cheia un punct de lucru). 
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La Cheia există și o unitate a Serviciului Public Județean Salvamont, din subordinea Consiliului Județean. Formația 

folosește baza de salvare de la Muntele Roșu și două refugii (Stâna lui Cojocaru și Culmea Stâncoasă, masivul 

Ciucaș),  în colaborare cu Ocolul Silvic Măneciu și Clubul de Turism și Alpinism Ciucaș.  

 

11. PATRIMONIUL, CULTURA ȘI SPORTUL  

Conform Listei Monumentelor Istorice actualizate, la nivelul comunei Măneciu există următoarele obiective de 

patrimoniu construit: 

Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare 

PH-II-a-A-16412 Mănăstirea Cheia sat CHEIA; comuna 

MĂNECIU 

118 1782 

PH-II-m-A16412.01 Biserica "Sf. Treime” sat CHEIA; comuna 

MĂNECIU 

118 1835-1839 

PH-II-m-A16412.02 Paraclisul "Adormirea 

Maicii Domnului 

sat CHEIA; comuna 

MĂNECIU 

118 Mijl. sec XIX 

PH-II-m-A16412.03 Stăreție sat CHEIA; comuna 

MĂNECIU 

118 1882 

PH-II-m-A16412.04 Trapeză sat CHEIA; comuna 

MĂNECIU 

118 Mijl. sec XIX 

PH-II-m-A16412.05 Chilii sat CHEIA; comuna 

MĂNECIU 

118, pe laturile de sud, 

est și nord ale incintei 

1882 

PH-II-m-A16412.06 Turn clopotniță sat CHEIA; comuna 

MĂNECIU 

118 Mijl. sec XIX 

PH -II - m - B -16495 Casa Gheorghe Neagu sat GHEABA; comuna 

MĂNECIU 

201 Sf. sec. XIX 

PH -II - m - B -16499 Casa Ion Savu sat GHEABA; comuna 

MĂNECIU 

360 Sf. sec. XIX - înc. sec. XX 

PH -II - m - B -16496 Casa Sevasta 

Munteanu 

sat GHEABA; comuna 

MĂNECIU 

363 Înc. sec. XX 
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Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare 

PH -II - m - B -16497 Casa Ion Baciu sat GHEABA; comuna 

MĂNECIU 

505 Sf. sec. XIX - înc. sec. XX 

PH -II - m - B -16498 Casa Elena Cârstocea sat GHEABA; comuna 

MĂNECIU 

654 Sf. sec. XIX - înc. sec. XX 

PH -II - m - B -16500 Casa cu prăvălie 

Nicolae Matei 

sat GHEABA; comuna 

MĂNECIU 

Str. Gării 416 1916 

PH -II - m - B -16501 Casa Eugenia Prunuță sat GHEABA; comuna 

MĂNECIU 

Str. Tabla Buții 477 Sf. sec. XIX - înc. sec. XX 

PH-II-a-A-16533 Mănăstirea Suzana Sat MĂNĂSTIREA 

SUZANA; comuna 

MĂNECIU 

1-24 1740, ref. 1840, 1880 - 

1882 

PH-II-m-A16533.0 Biserica "Sf. Nicolae” sat MĂNĂSTIREA 

SUZANA; comuna 

MĂNECIU 

1-24 1840, 1880 - 1882 

PH-II-m-A16533.02 Paraclisul 

"Acoperământul Maicii 

Domnului” 

sat MĂNĂSTIREA 

SUZANA; comuna 

MĂNECIU 

1-24 1880-1882 

PH-II-m-A16533.03 Chilii în incintă sat MĂNĂSTIREA 

SUZANA; comuna 

MĂNECIU 

1-24 Cca. 1840 

PH-II-m-A16533.04 Chilii în afara incintei sat MĂNĂSTIREA 

SUZANA; comuna 

MĂNECIU 

1-24 Sf. sec. XIX - înc. sec. XX 

PH-II-m-B-16534 Casa Gheorghe 

Angelescu 

sat MĂNECIU 

PĂMÂNTENI; comuna 

MĂNECIU 

Str. Principală 172 Sf. sec. XIX 

PH-II-m-B-16535 Casa Ion Popescu sat MĂNECIU 

PĂMÂNTENI; comuna 

MĂNECIU 

Str. Principală 216 Sf. sec. XIX - înc.sec. XX 
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Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare 

PH-II-m-B-16536 Casa Maria Ionescu sat MĂNECIU 

UNGURENI; comuna 

MĂNECIU 

Str. Costeşti 307 Înc. sec. XX 

PH-II-m-B-16537 Casa Ioana Badea sat MĂNECIU 

UNGURENI; comuna 

MĂNECIU 

Str. Tabla Buţii 15 Sf. sec. XIX - înc. sec. XX 

PH-II-m-B-16538 Casa Neonila Pisu sat MĂNECIU 

UNGURENI; comuna 

MĂNECIU 

Str. Tabla Buții 269 Sf. sec. XIX - înc. sec. XX 

 

Toate aceste monumente se află în proprietate privată, context în care atribuțiile administrației locale se rezumă 

la reglementarea urbanistică, prin PUG, a protecției acestora. Lăcașurile de cult se află într-o stare bună de 

conservare, în timp ce în cazul locuințelor private aceasta variază.  

Instituțiile de cultură din localitatea Măneciu sunt reprezentate de cele trei muzee (Muzeul Județean de Științele 

Naturii - Secția „Flori de Mină” din satul Cheia, Muzeul „Francisc Rainer” din satul Cheia,), la care se adaugă un 

cămin cultural în satul Măneciu-Pământeni. Muzeul ”Flori de Mină” cuprinde 175 de piese, grupate pe criterii 

ştiinţifice în 22 de vitrine, iar informaţia aferentă este afişată pe 14 panouri speciale. Pe panouri sunt prezentate 

date referitoare la geneza florilor de mină, principalele zăcăminte, un scurt dicţionar mineralogic, precum şi date 

referitoare la geometria cristalelor, cristalele analizate la microscop. Acesta poate fi vizitat 6 zile pe săptămână, 

în intervalul orar 9-17/19 (funcție de sezon). În cadrul muzeului funcționează și un centru de ecologie și 

antropologie. Muzeul ”Francisc Rainer” este amenajat în casa de vacanţă a marelui savant cu același nume și 

vorbeşte despre viaţa, opera şi activitatea medicului, profesorului, cercetătorului care a instituţionalizat 

antropologia românească şi a înscris-o în circuitul valorilor ştiinţifice internaţionale. Ambele muzee se află în 

subordinea Consiliului Județean Prahova. După ce în ultimii ani muzeele au înregistrat o medie de 13.000 de 

vizitatori/an, în 2020, pe fondul pandemiei, numărul acestora a scăzut la circa 5.700. De asemenea, se află în 

lucru Căminul Cultural și Muzeul de Etnografie – Chiciureni. 
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Figură 26 - Numărul de vizitatori de la nivelul muzeelor din comuna Măneciu, în perioada 2011-2020 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online 

 

În comuna Măneciu funcționează în prezent un singur cămin cultural, cel din satul Măneciu-Pământeni. Recent, 

administrația locală a depus spre finanțare la Administrația Fondului de Mediu pentru reabilitarea termică a 

clădirii. Căminul cultural din satul Făcăîeni este în construcție, în urma unei investiții de peste 6 mil. lei, finanțată 

de către CNI. Căminul cultural a organizat și găzduit în ultimii ani mai multe evenimente culturale (Ziua Femeii, 

Spectacolul de Crăciun etc.).  

Comuna Măneciu mai beneficiază și de prezența unei biblioteci comunale, amplasată în clădirea Primăriei, cu un 

număr de cititori activi de 778 în anul 2020 (față de o medie multi-anuală de 1000) și un fond de carte de peste 

46.000 de volume (incluzând și fondul bibliotecii școlare). În condițiile în care cei mai mulți cititori sunt elevi, 

numărul acestora în scădere, iar informațiile tot mai ușor disponibile în mediul online, este probabil ca activitatea 

Bibliotecii Comunale să se extindă și în anii următori, context în care este necesară o extindere a paletei de 

activități. În ultimii ani, Biblioteca a găzduit și unele evenimente, de tipul lansărilor de carte, expozițiilor, a 

comemorării unor personalități culturale, a unor zile cu însemnătate istorică etc., a participat la proiectul 

ERASMUS+ ”Împreună pentru o viață mai bună„, adresat membrilor din comunități cu probleme de sănătate.  
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Figură 35 - Numărul de cititori activi de la nivelul bibliotecilor din comuna Măneciu, în perioada 2011-2020 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online 

În comuna Măneciu, se găsesc ctitorite mai multe locașuri de cult,  dintre care amintim: 

 Mănăstirea Suzana, sat Suzana: situată la o distanță de 40 km de orașul Vălenii de Munte, pe valea 

pârâului Stancea, Mănăstirea Suzana, monument istoric, este așezată pe un tăpșan înconjurat de păduri 

de brazi si fagi. Pe aceste locuri, prima așezare monahală a fost ridicată in anul 1740. Aceasta era o 

biserică din bârne ce purta hramul “Sf. Ierarh Nicolae”, hram pe care îl are și astăzi. 

 Mănăstirea Cheia, sat Cheia: mănăstirea de călugări cu hramul Sfânta Treime este situată pe malul drept 

al pârâului Tâmpa, în partea de sud-est a localității. Atestată începând cu 1770, a fost distrusă de turci, 

reconstruită, apoi mistuită de un incendiu. Biserica actuală a fost construită din cărămidă între anii 1835-

1839 de către doi ieromonahi originari din Transilvania - Damaschin și Iustin, pe terenul donat de vel-

vornicul Mihail Ghica. Biserica a fost sfințită pe data de 20 iulie 1839, de către episcopul Chesarie al 

Buzăului. Fresca aparține pictorului Naum Zugravul. Paraclisul cu hramul Adormirea Maicii Domnului a 

fost ctitorit între 1924 și 1927 de către starețul din acea vreme Grigorie Georgescu. Mănăstirea 

păstrează într-un mic muzeu obiecte vechi de artă bisericească. 

 Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, sat Măneciu- Pământeni: a fost construită în urma cutremurului 

din 1838, în timpul domniei lui Alexandru al II-lea Ghica (1834-1842, 1856-1858). În anul 1924 bisericii i 

s-a adăugat pridvorul și s-a construit clopotnița. Ca urmare a cutremurului din 1940 aceasta a suferit 

avarii. Biserica a suferit serioase avarii și în urma cutremurului din 4 martie 1977; lucrările de reparație 

au fost executate de meșterul Gheorghe Tesileanu, iar pictura în frescă a fost executată de pictorul 

Vasile Cotlet. În anul 1994 s-a construit cancelaria parohială, iar în 1998 s-a refăcut pictura de către 

pictorul Sandu Chiriac. Slujba de sfințire a avut loc pe 12 iulie 1998 si a fost oficiată de Prea Fericitul 

Părinte Teoctist Patriarhul României. Biserica Adormirea Maicii Domnului din Măneciu Pământeni este 

unul dintre cele mai importante obiective turistice din Valea Teleajenului. 
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 Biserica ,,Sfânta Cuvioasă Parascheva”, Parohia Măneciu Pământeni II. Istoria bisericii cu 

hramul ,,Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Măneciu începe în anul 2000, când ÎnaltPreasfinţitul 

Teodosie, atunci episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, a aşezat crucea de temelie a viitoarei 

biserici şi a sfinţit locul unde urma să se construiască sfântul locaş.Construcția bisericii a început în 

anul 2014 și s-a finalizat în anul 2017, când au demarat lucrările de pictură realizate de echipa 

domnului pictor Piț Constantin. 

 Biserica “Sf. Nicolae”, sat Măneciu-Ungureni: a fost zidită în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza 

(1858-1866) între anii 1859-1866. Între 1936-1940 i s-au adus îmbunătățiri semnificative, printre care și 

catapeteasma noua. Între anii 1959-1963 a fost împodobită cu pictură nouă, iar în urma cutremurului 

din 1977 a fost consolidată și reparată. Între 1995 și 1996 a fost pictată din nou în frescă de către pictorul 

Marcel Codrescu. 

 Biserica “Sf. Ioan”, sat Gheaba: a fost ridicată în anul 1939 de către enoriașii parohiei, ajutați de către 

primăria comunei Măneciu, societatea forestieră Drajna SA și preotul paroh al acelor vremuri, Marcel 

Dulinescu. În  anii 1992-1993 s-au efectuat mai multe renovări: s-au reparat acoperișul, picturile 

interioare și pardoseala de lemn. 

 Biserica Baptistă, sat Măneciu Pământeni . 

 Biserica Adventistă – satul Gheaba. 

Consiliul Local alocă anual fonduri pentru reparații celor 3 parohii ortodoxe.  

De menționat este faptul că în satele Măneciu-Ungureni și Măneciu-Pământeni există monumente ale eroilor, 

care beneficiază de un iluminat arhitectural corespunzător. De asemenea, la nivel local există Ansamblul ”Ciucaș” 

de muzică și dans popular, Grupul Vocal ”Flori de garofiță” și Grupul de fluierași ai Căminului Cultural. Acestea 

beneficiază de sprijin logistic și material din partea administrației locale.  

Oferta culturală de la nivel local este una bogată pentru o așezare rurală. Astfel, în anul 2020 au fost planificate 

nu mai puțin de 23 de evenimente, deși nu toate au putut fi derulate din cauza pandemiei Covid-19. Cele mai 

importante evenimente locale sunt: Festivalul Copiilor (luna iunie), Festivalul ”Bujorul de Munte” Cheia (luna 

iunie), Festivalul ”Flori de Munte” Cheia (luna iunie) și Zilele Comunei Măneciu (luna septembrie).  

În anul 2021, Consiliul Local a aprobat înființarea Clubului Sportiv Comunal, cu următoarele ramuri de sport: 

fotbal, tenis, tenis de masă, culturism, handbal, atletism, baschet, volei, ciclism, inițierea și pregătirea de sportivi 

în domeniul „sportul pentru toți”, sportul pentru persoane cu nevoi speciale, participarea la competiții sportive, 

naționale și internaționale, precum și alte activități conexe acestora. Patrimoniul Clubului cuprinde baza sportivă 

(balon) din satul Măneciu-Pământeni, terenul de sport Cartier (Stadionul ”Avântul”) din satul Măneciu-Ungureni 

și sala de sport Cheia.  

Infrastructura de agrement este slab dezvoltată la nivel local, autoritățile demarând recent pregătirea unui 

proiect de amenajare a unui parc pentru promenadă, agrement, relaxare și activități culturale, în suprafață totală 

de 2800 mp, pe str. Tabla Buții din zona centrală. Împreună cu modernizarea străzii respective, se creează astfel 

premisele conturării unui centru civic.  

 

12. TURISMUL ȘI ACTIVITĂȚ ILE RECREATIVE 

Comuna Măneciu este una dintre localitățile cu cea mai mare concentrare de resurse turistice din județul 

Prahova, care, la rândul său, ocupă o poziție de frunte la nivel național. Astfel, satul Cheia fost atestat ca 
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STAŢIUNE TURISTICĂ DE INTERES LOCAL prin Hotărârea de Guvern nr.416/19.05.2000. Pe lângă Cheia, există și 

alte zone cu potențial turistic, cum sunt: Mânăstirea Suzana, zona Plăiețu, zonele Triunghi, Buzoianu, Valea Stânii, 

acestea din urmă fiind mai puțin cunoscute și exploatate.  

Poziția stațiunii Cheia în cadrul teritoriului județului, de-a lungul unui drum național, oferă posibilități pentru 

practicarea unor tipuri variate de turism:  

 turism de odihnă și recreere; 

 turism de tranzit; 

 turism la sfârșit de săptămână; 

 turism montan; 

 turism de vânătoare; 

 turism pentru sporturi de iarnă; 

 turism itinerant cu valențe culturale; 

 turism științific; 

 agroturism. 

Traseele turistice montane marcate şi omologate sunt: 

 Cheia - Cabana Muntele Roşu - Cabana Ciucaş 

 Cheia - Culmea Gropşoarelor - Zăganu - La Răscuce - Şaua Chiruşca 

 La Răscruce - Cabana Muntele Roşu  

 Şaua Chiruşca - Cabana Ciucaş 

 Cheia - Valea Berii - Cabana Ciucaş  

 Cheia - Cheile Cheiţei - Valea Berii 

 Cabana Muntele Roşu - Valea Berii  

 Cabana Ciucaş - Vârf Ciucaş - Culmea Bratocea - Pasul Bratocea 

 Cheia - Pasul Bratocea  

 La Răscruce - Valea Pârâului Alb - Poiana Valea Stânei 

 Şaua Chiruşca - Cheile Văii Stânei - Poiana Valea Stânei 

 Şaua Chiruşca - Culmea Văii Stânei - Pasul Boncuţa - Tabla Buţii  

 Poiana Valea Stânei - Culmea Buzăianu - Cheia  

 Poiana Valea Stânei - Valea Pârâului Sterp - Vârful Zăganu 

 Cabana Ciucaş - Curmătura Stânei - Valea Strâmbu - Vama Buzăului 

 Cabana Ciucaş - Şaua Tigăilor - Poiana Teslei - Piciorul Teslei - Podul Teslei 

La nivelul comunei funcționau, în anul 2021, un număr total de 17 unități de cazare, cu un număr total de 495 de 

locuri, mai puțin față de cele 650 existente în anul 2011. Acestea cuprindeau: 2 hoteluri cu 196 de  locuri; o vilă 

cu 24 de locuri; o cabană însumând 48 de locuri, 2 campinguri de 56 de locuri și 10 pensiuni cu 154 de locuri. În 

anul 2020, în comună s-au cazat 13.279 de turiști, cu circa 37% mai puțini decât în anul de vârf de 2019, în 

condițiile restricțiilor impuse pe perioada pandemiei. Aceștia au petrecut 25.480 de nopți de cazare, ceea ce 

indică o durată medie a sejurului de doar 1,9 nopți/turist, specifică stațiunilor cu turism de weekend.  
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Figură 36 - Numărul de turiști și de înnoptări în structurile de primire turistică din comuna Măneciu, în perioada 2011-2020 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online 

În acest context, administrația locală are în vedere stimularea extinderii duratei sejurului turistic, prin 

diversificarea oportunităților de petrecere a timpului. Cea mai importantă investiție este cea de dezvoltare a unui 

domeniu schiabil (pârtiile Babeșu 1 și Babeșu 2), investiție cuprinsă în mai multe documente strategice, inclusiv 

de la nivel național, dar a cărei implementare este condiționată de aspectele de protejare a biodiversității din 

zonă. Un alt proiect ar putea viza construcția unui patinoar în satul Cheia. De asemenea, înființarea unui centru 

de informare turistică ar putea să contribuie să contribuie la dezvoltarea acestui sector.  

 

13. CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ  

Administrarea comunei este asigurată, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 -  Codul Administrativ 

privind administrația publică locală, de către Consiliul Local (ca for decizional) și Primar (organism executiv). 

Consiliul Local este format din 17 consilieri, aleși pe o durată de patru ani. În legislatura 2020-2024, 6 mandate 

de consilier au revenit PNL, 4 PSD, 3 PRO România, 2 ALDE, 2 USR și 1 PMP. Comuna este condusă de un primar 

ales direct de către cetățeni tot pentru 4 ani, care este reprezentant al PNL, respectiv de un viceprimar ales din 

rândul consilierilor locali, care reprezintă tot PNL.   

Aparatul de specialitate al Primarului cuprinde, conform OUG 57/2019 – Codul administrativ, articol 5, litera g, 

totalitatea compartimentelor funcționale, fără personalitate juridică, de la nivelul unității/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale, precum și secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, la nivelul  

Primarului comunei Măneciu acesta fiind format dintr-un număr de 64 de posturi, după cum urmează: 
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 Compartimentul Agricol, Fond Funciar și Cadastru (4 posturi) 

 Birou Administrarea Domeniul Public și Privat, cu Compartimentul Transport Elevi (3 posturi) și 

Compartiment ADPP (10 posturi) 

 Serviciul Public Poliție Locală (11 posturi) 

 Serviciul Financiar-Contabil (10 posturi), cu Compartimentul Salarizare-Patrimoniu (2 posturi), Buget-

Finanțe (2 posturi), Stabilire Impozite și Taxe Locale, Executare Silită și Încasări (4 posturi), Fonduri 

Externe (1) 

 Compartimentul Comunicare și IT (2 posturi) 

 Compartimentul Juridic și Monitorizarea Procedurilor Administrative (1 post) 

 Compartimentul Resurse Umane (1 post) 

 Compartimentul Medicină Școlară (1 post) 

 Compartimentul Achiziții Publice (2 posturi) 

 Compartimentul Urbanism-Amenajarea Teritoriului (2) 

 Compartimentul Protecția Mediului și Transport Public Local (1 post) 

 Compartimentul Serviciu Social, Asistență Socială și Autoritate Tutelară, Asistent Comunitar, Asistenți 

Sociali (3 posturi) 

 Centrul Cultural (1 post) 

 Biblioteca (1 post) 

 Club Sportiv Comunal Măneciu (3 posturi)  - o instituție cu personalitate juridică înființată prin HCL 

 

Figură 27 - Organigrama Primăriei Măneciu, în anul 2021 

Sursa: Primăria Măneciu 

Din totalul de 64 de posturi, ocupate sunt 49 și 15 vacante la nivelul anului 2021. De asemenea, la acestea se 

adaugă 90 de posturi contractuale (70 de asistenți personali, un asistent medical și un asistent medical 

comunitar).  

Comuna Măneciu face parte din GAL ”Plaiurile Ramidavei, alături de comunele Aricești Zeletin, Bătrâni, Bertea, 

Cărbunești, Cerașu, Drajna, Izvoarele, Posești, Slănic, Șoimari, Ștefănești, Teișani și orașul Slănic (din județul 
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Prahova). La acestea se adaugă  22 de companii private, 2 ONG-uri și o persoană fizică. Teritoriul GAL are o 

suprafață de 835 km2 și o populație de circa 53708 de locuitori. GAL dispune, în ciclul financiar 2014-2020 de un 

buget total de peste 1,8 mil. Euro, alocați mai ales pentru furnizarea de servicii de instruire si de informare 

persoanelor implicate in sectoarele agricole prioritare, dezvoltarea sectoarelor agricole prioritare din spațiul rural 

aferent teritoriului GAL (zootehnie, pomicultura si apicultura, îmbunătățirea performanței și facilitarea 

restructurării și modernizării acestora, precum și încurajarea investițiilor), dezvoltarea infrastructurii pentru 

funcționarea eficientă a pieței de desfacere a produselor agricole și agroalimentare pentru stimularea lanțurilor 

scurte de aprovizionare,  diversificarea activităților economice non-agricole și încurajarea micilor întreprinzători, 

intervențiile pentru punerea in valoare a obiectivelor de patrimoniu cultural si natural. 

Altă structură asociativă din care face parte comuna Măneciu este ADI. ”Parteneriatul pentru Managementul 

Deșeurilor Prahova” – care gestionează Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor și către care comuna a 

delegat serviciul de colectare și  transport a deșeurilor.  

În materie de patrimoniu și dotări, administrația locală deține mai multe clădiri cu funcțiune de interes public 

(unități de învățământ, dispensar, cămine culturale, piața agroalimentară, terenuri și săli de sport) și terenurile 

aferente acestora, inclusiv clădirea nouă și modernă a Primăriei, o suprafață extinsă de pășuni, infrastructura de 

alimentare cu apă, canalizare și epurare etc. În schimb, pentru găzduirea de noi funcțiuni, de tipul celor 

economice, este necesară scoaterea din circuitul agricol a unor pășuni.  

La nivelul anului 2020, execuția bugetară a UAT Comuna Măneciu s-a finalizat cu următorii indicatori: 

- Venituri totale: 18.373.709 lei; 

- Cheltuieli totale: 19.349.495 lei; 

- Deficit bugetar: 975.784 lei. 

Din perspectiva încasărilor la bugetul local, comuna Măneciu înregistra valori similare cu ale altor UAT-uri din 

județul Prahova, precum: Mănești, Bucov, Cornu, Filipeștii de Târg, Păulești, Puchenii Mari, Târgșoru Vechi, Valea 

Călugărească, Azuga, Comarnic.  

Încasările totale la bugetul local comunei Măneciu au oscilat în ultimii ani, pe fondul mai multor factori: 

modificările cu privire la cotele defalcate din TVA și impozitul pe venit ce revin autorităților locale, sistarea 

activității unor agenți economici cu o contribuție importantă la bugetul local, ciclul de implementare a unor 

proiecte de investiții cu finanțare PNDL etc. Per ansamblul, contribuția veniturilor proprii s-a menținut relativ 

redusă (sub 50% din bugetul total), în timp ce fondurile transferate de la bugetul de stat (sume defalcate din TVA 

și subvenții PNDL pentru investiții) au rămas majoritare. În perioada analizată nu s-au înregistrat încasări asociate 

proiectelor finanțate din fonduri europene.  
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Figură 28 - Dinamica și structura veniturilor la bugetul local al comunei Măneciu, în perioada 2017-2020 

Sursa: MDRAP. DPFBL 

În ceea ce privește structura cheltuielilor pe tipuri, se observă faptul că cele de personal (care includ și salariile 

asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități, în număr de circa 70), investiții și bunuri și servicii (în principal, 

energie electrică, lemne, apă-canal etc.) au cea mai mare pondere în bugetul local. Tendința din ultimii ani a fost 

de scădere a cheltuielilor de personal, însă exclusiv pe seama faptului că salariile cadrelor didactice nu mai 

tranzitează bugetul local, de relativă stagnare a celor cu bunuri și servicii și de creștere accentuată a celor de 

asistență socială.  
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Figură 29 - Dinamica și structura cheltuielilor efectuate de la bugetul local al Primăriei Măneciu, pe tipuri de cheltuieli, în perioada 2017-

2020 

Sursa: MDRAP. DPFBL 

Per ansamblu, în intervalul 2017-2020, cheltuielile de capital (investiții) ale administrației locale au totalizat 

aproximativ 19 mil. lei, adică o medie de 5 mil. lei/an. Din acest total, circa 11 mil. lei au provenit din subvenții 

de la bugetul de stat (PNDL), iar 8 mil. lei din fonduri proprii. În mod evident, acest volum al investițiilor este 

nesatisfăcător pentru o comună de 10.000 de locuitori, cauzele fiind legate de veniturile proprii reduse și de lipsa 

unor proiecte cu finanțare europeană.  

În ceea ce privește structura cheltuielilor pe domenii (servicii), cele mai mari sume au fost alocate în intervalul 

2017-2020, serviciilor publice generale, constând în principal din salariile personalului Primăriei, întreținerii și 

dotării sediului administrativ, achiziției unor servicii de consultanță, proiectare etc. Pe poziția secundă s-a plasat 

domeniul educației, însă în acest caz cea mai mare parte din sumele reflectate în bugetul local sunt cele primite 

de la bugetul de stat pentru plata salariilor, care doar tranzitau contabil conturile Primăriei. Ca atare, odată cu 

renunțarea la acest sistem în anul 2018, cheltuielile alocate educației au scăzut drastic, rezumându-se în general 

la lucrările periodice de reparații, întreținere, igienizare, dotare a școlilor, care cad în sarcina Primăriei. Al treilea 

domeniu din perspectiva alocărilor este cel al transporturilor, pe fondul investițiilor de modernizare a 

drumurilor/străzilor, de întreținere periodică a acestora etc. Restul domeniilor (de ex. cultură, sănătate, iluminat, 

salubritate etc.) au primit alocări mai modeste și care au variat de la un an la altul. Modificările legislative de la 

nivel central au contribuit la o creștere accelerată a cheltuielilor cu asistența socială, care au ajuns să reprezinte 

peste 15% din bugetul local în anul 2020,  comparativ cu doar 11% în 2017.  
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Figură 30 - Dinamica și structura cheltuielilor efectuate de la bugetul local al Primăriei Măneciu, pe domenii, în perioada 2017-2020 

Sursa: MDRAP. DPFBL 
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Punct tare Justificare 

Suprafață administrativă foarte extinsă Suprafața totală a comunei Măneciu este de 23641,74 ha 

(236,43 kmp), fiind una dintre UAT cu cea mai întinsă suprafață 

extinsă din județul Prahova (locul 2 după Valea Doftanei). 

Existența unui complex hidrotehnic de mari 

dimensiuni, cu funcții complexe 

Lacul Măneciu are o suprafață de 200 ha și poate colecta un 

volum de apă de 60.000.000m3. 

Numărul mare de locuitori pentru o localitate 

rurală 

Estimările INS pentru data de 1 iulie 2021, indicau faptul că în 

comuna Măneciu își aveau domiciliul 10121 de persoane, ceea 

ce o plasa în categoria comunelor cu o populație ridicată la 

nivelul județului Prahova (locul 5 după comunele Bucov, 

Târgșoru Vechi, Valea Călugărească și Filipeștii de Pădure), dar 

și al României. Numărul locuitorilor din comună îl depășește 

pe cel al mai multor centre urbane din județ (Azuga, Bușteni, 

Plopeni, Slănic), fiind comparabil cu cel al orașului Sinaia.  

Resursele de terenuri pentru zootehnie și 

pomicultură 

Peste 88% din totalul terenurilor agricole din comună sunt 

pășuni și fânețe, 6% sunt livezi, în timp ce doar 5,8% sunt 

terenuri arabile. În domeniu privat al comunei există un număr 

de 28 de pajiști, cu o suprafață totală de circa 2.668 ha.  

Efectivele însemnate de oi și de familii de albine În luna octombrie 2021 erau înregistrate 5442 de ovine (din 

care 3990 de oi și mioare), 575 de caprine și 875 de familii de 

albine 

Disponibilitatea unor spații pentru 

comercializarea produselor agricole  

Începând cu anul 2021, comuna beneficiază de o piață 

agroalimentară amenajată într-o clădire cunoscută drept 

”Casa Poporului”, din imediata vecinătate a Gării din Gheaba. 

De asemenea, în comună se organizează un târg săptămânal.  

Suprafața foarte mare de păduri și valoarea 

ecologică ridicată a acestora 

Pădurile acoperă 71% din suprafața comunei, totalizând 

aproximativ 16.700 ha. Cea mai mare parte a fondului forestier 

este în proprietate publică, fiind administrat de către Ocolul 

Silvic Măneciu. O parte dintre păduri sunt înscrise în Catalogul 

Național al Pădurilor Virgine și Cvasivirgine (perimetrele Valea 
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Stânii, Clăbucet VIII – Vârful lui Crai, Zăganu, Bratocea, Cheia), 

ceea ce le impune un nivel strict de protecție. 

Tradiția industrială de peste 100 de ani și 

existența unor unități de producție cu bun 

renume 

Activitățile industriale au o tradiție de peste 100 de ani la nivel 

local, cu precădere în ceea ce privește prelucrarea lemnului. 

Unele branduri locale, precum berea ”Zăganul”, apele 

minerale ”Keia – Izvorul Zăganului” sau scaunele și mobilierul 

tapițat produs de fabricile locale ”Bradul” și ”Mobi Cord” sunt 

deja cunoscute pe piața autohtonă și cea internațională. 

Amplasarea de-a lungul unui drum național 

important, alternativă la cel de pe Valea Prahovei 

DN 1A leagă principalele localități (Măneciu Pământeni, 

Măneciu Ungureni, Gheaba, Suzana, Făcăieni și Cheia), pe o 

lungime de peste 30 km. Acesta se află într-o stare tehnică 

bună 

Accesibilitatea feroviară și existența a trei stații Teritoriul administrativ al comunei Măneciu este străbătut de 

linia CF Ploiești-Măneciu. De-a lungul acesteia există 3 stații, în 

satele Măneciu-Ungureni, Gheaba și Măneciu-Pământeni.  

Ruta Măneciu-Ploiești este deservită de 5 perechi de trenuri 

pe zi, distanța până la Vălenii de Munte fiind parcursă în circa 

30 min, iar cea până la Ploiești în aproximativ 80 de minute.  

Frecvența ridicată a serviciilor de transport în 

comun și existența unor stații moderne de 

așteptare 

Primăria comunei a modernizat recent toate stațiile de 

transport în comun. Servicii de transport în comun sunt 

asigurate de către o companie privată, care operează zilnic 6 

curse dus-întors pe relația Ploiești – Măneciu-Ungureni, 2 

curse pe relația București – Cheia și 6 curse pe relația București 

– Măneciu-Ungureni.  

Ponderea ridicată a gospodăriilor branșate la 

rețeaua de alimentare cu apă și existența unui 

operator propriu 

Operatorul rețelei este firma Apa-Canal Măneciu S.R.L., al 

cărui unic asociat este UAT-ul. Datele aferente anului 2021 

indică faptul că numărul gospodăriilor branșate la rețeaua 

publică de alimentare cu apă a ajuns la 3953, adică aproximativ 

88% din totalul fondului locativ.  

Dezvoltarea accentuată a fondului locativ, mai 

ales pe fondul construcției de locuințe temporare 

(de vacanță) 

Suprafața locuibilă totală a locuințelor din comună a fost 

estimată de INS la 260.558 mp în anul 2020 adică echivalentul 

a 57,4 mp/locuință, peste media județeană (49 mp) și 

națională (47,6 mp). În plus, aceasta a crescut cu 4,4% față de 

recensământul din 2011 și cu peste 156% față de 1990.  
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Personalul didactic corespunzător calificat Personalul didactic de la unitățile de învățământ din comună 

este unul corespunzător calificat, peste 85% fiind titulari.   

Existența unui liceu cu tradiție și starea bună a 

infrastructurii educaționale 

Față de anul 2011 se remarcă o creștere cu 23 de săli de clasă, 

pe fondul lucrărilor de reabilitare termică, consolidare și 

extindere a Colegiului ”Ferdinand I” cu fonduri POR 2007-2013 

(Școala Mică și Corpul C4). Și celelalte unități de învățământ au 

beneficiat de lucrări de extindere, reabilitare, modernizare, 

dotare, inclusiv pentru învățământul online. Acestea dispun de 

locuri de joacă, terenuri și săli de sport moderne, bibliotecă și 

centru de informare și documentare. În cadrul Primăriei există 

un post de asistent medical pentru unitățile de învățământ.  

Rata scăzută a abandonului școlar, inclusiv ca 

urmare a sprijinului acordat elevilor de către 

administrația locală  

Peste 300 de elevi beneficiază anual de burse, cele mai multe 

fiind de merit și de studiu. Se acordă inclusiv burse sociale, 

pentru navetiști (circa 50, provenind din comunele învecinate), 

elevi orfani și cu probleme medicale, precum și burse 

profesionale pentru toți elevii de la clasele de profil (circa 100). 

Prin proiectele ROSE și”Alege Școala pentru Viață”, elevii cu 

risc de abandon sunt sprijiniți material și cu diferite servicii. 

Prin urmare, rata abandonului școlar este foarte redusă (sub 5 

cazuri/an).  

Numărul mic de beneficiari de ajutor social În evidențele Primăriei existau în anul 2021 doar 18 dosare 

pentru venit minim garantat (0,2% din populația totală).   

Existența unei cantine sociale La nivel local funcționează Cantina Socială a Parohiei Măneciu 

Pământeni, cu o capacitate de 50 de locuri/zi (persoane 

vârstnice, nedeplasabile și copii), oferind și unele oportunități 

de comunicare și socializare între beneficiari. 

Patrimoniu natural extrem de valoros și 

existența unor arii naturale protejate 

Comuna Măneciu beneficiază de peisaje naturale atractive, pe 

teritoriul său este delimitat situl de importanță comunitară 

ROSCI0038 ”Ciucaș”. Situl aparține puținelor teritorii cu o 

valoare foarte înaltă a biodiversității, având statutul de Parc 

Național. În comună sunt atestate și două zone cu caracter de 

rezervație naturală: Rezervația geologică “Tigăile din Ciucaș” 

cu o suprafață de 3,0 ha, de importanță națională, și Rezervația 

floristică și peisagistică “Pădurea de mesteacăn” cu o 

suprafață de 107 ha, de importanță județeană. 
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Derularea unor campanii locale de împădurire Primăria a depus recent un proiect pentru împădurirea unei 

suprafețe de teren din Tarlaua 70. Acesta vine în completarea 

eforturilor depuse în ultimul an de către Ocolul Silvic Măneciu 

de a împăduri circa 35 ha, inclusiv cu sprijinul unor voluntari, 

după ce în anul 2020 o furtună a doborât 80 de hectare de 

pădure matură. 

Disponibilitatea serviciului Salvamont La Cheia există și o unitate a Serviciului Public Județean 

Salvamont, din subordinea Consiliului Județean. Formația 

folosește baza de salvare de la Muntele Roșu și două refugii 

(Stâna lui Cojocaru și Culmea Stâncoasă, masivul Ciucaș),  în 

colaborare cu Ocolul Silvic Măneciu și Clubul de Turism și 

Alpinism Ciucaș.  

Existența unor obiective de patrimoniu construit 

valoroase, precum și a unor formații artistice 

La nivelul comunei sunt clasate 15 monumente istorice, dintre 

care cele mai importante, cunoscute și vizitate sunt 

Mănăstirea Cheia și Mănăstirea Suzana. La nivel local există 

Ansamblul ”Ciucaș” de muzică și dans popular, Grupul Vocal 

”Flori de garofiță” și Grupul de fluierași ai Căminului Cultural. 

Acestea beneficiază de sprijin logistic și material din partea 

administrației locale. 

Existența unor muzee și monumente de for 

public 

În comună funcționează trei muzee (Muzeul Județean de 

Științele Naturii - Secția „Flori de Mină” din satul Cheia, Muzeul 

„Francisc Rainer” din satul Cheia, Muzeul de Istorie și 

Etnografie din satul Măneciu-Ungureni). În satele Măneciu-

Ungureni și Măneciu-Pământeni există monumente ale 

eroilor, care beneficiază de un iluminat arhitectural 

corespunzător. 

Oferta culturală bogată pentru o așezare rurală, 

cu evenimente de tradiție 

În anul 2020 au fost planificate nu mai puțin de 23 de 

evenimente, deși nu toate au putut fi derulate din cauza 

pandemiei Covid-19. Cele mai importante evenimente locale 

sunt: Festivalul Copiilor (luna iunie), Festivalul ”Bujorul de 

Munte” Cheia (luna iunie), Festivalul ”Flori de Munte” Cheia 

(luna iunie) și Zilele Comunei Măneciu (luna decembrie).  

Înființarea unui club sportiv comunal cu 

numeroase secții 

În anul 2021, Consiliul Local a aprobat înființarea Clubului 

Sportiv Comunal, cu următoarele ramuri de sport: fotbal, 

tenis, tenis de masă, culturism, handbal, atletism, baschet, 

volei, ciclism. Patrimoniul Clubului cuprinde baza sportivă 



 

 

61 

 

Punct tare Justificare 

(balon) din satul Măneciu-Pământeni, terenul de sport Cartier 

(Stadionul ”Avântul”) din satul Măneciu-Ungureni și sala de 

sport Cheia.  

Concentrarea mare de resurse turistice și statutul 

de stațiune al localității Cheia 

Comuna Măneciu este una dintre localitățile cu cea mai mare 

concentrare de resurse turistice din județul Prahova, care, la 

rândul său, ocupă o poziție de frunte la nivel național. Astfel, 

satul Cheia fost atestat ca staţiune turistică de interes local 

prin Hotărârea de Guvern nr.416/19.05.2000.  

 

 

Punct slab Justificare 

Distanța mare față de centrele urbane 

importante 

Comuna se află la o distanță de circa 47 km față de municipiul 

Ploiești, respectiv 58 km față de municipiul Săcele.  

Fertilitatea redusă a solurilor, care nu e propice 

pentru cultura plantelor 

Circa 89% din solurile de pe teritoriul comunei au fertilitate 

slabă, foarte slabă sau sunt neproductive.  

Scăderea populației, cu precădere în ultimii 15 

ani 

Față de anul 1990, populația cu domiciliul în comună a scăzut 

cu circa 1400 de locuitori, ceea ce echivalează cu o scădere de 

12,2%, peste media înregistrată la nivel național (-4,8%) și 

județean (-10,7%), care s-a făcut resimțită  mai ales în ultimii 

15 ani.  

Îmbătrânirea populației  Raportul dintre numărul de vârstnici și cel de tineri era în anul 

2021 de 2,08, ceea ce indica existența unui fenomen avansat 

de îmbătrânire demografică la nivel local.   

Sporul natural negativ Per ansamblul intervalului 2011-2020, la nivelul comunei 

Măneciu numărul deceselor a fost cu 538 mai mare decât al 

nașterilor, sporul natural fiind negativ an de an și devenind 

principala cauză a scăderii populației 

Soldul negativ al migrației interne și externe Soldul oficial al migrației interne și externe cu domiciliul a fost 

în intervalul 2011-2020 unul negativ (-400 de persoane), 

aceasta fiind cea de-a doua cauză a scăderii populației. La 
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recensământul din 2011, un număr de 388 persoane rezidente 

în comuna Măneciu (circa 3,8% din populația stabilă) erau 

plecate în străinătate. 

Slaba dezvoltare a sectorului pomicol, în pofida 

potențialului ridicat 

Livezile de la nivelul comunei totalizează peste 300 ha, 

predominând cele de pruni, meri și peri. Acestea sunt, în cea 

mai mare parte, îmbătrânite și înregistrează o 

productivitate/ha modestă, lipsind exploatații moderne, cu un 

nivel ridicat de tehnologizare 

Lipsa unor ferme zootehnice moderne, de mari 

dimensiuni 

Efectivele de animale din comună se regăsesc în proprietatea 

persoanelor fizice, în gospodării și stâne.   

Numărul foarte mic de unități de colectare, 

depozitare și prelucrare a materiilor prime 

agricole 

Nu există la nivel local unități care să proceseze producția de 

fructe de livadă, fructe de pădure, ciuperci din flora spontană, 

plante medicinale, lapte etc., pentru care comuna dispune de 

resurse extensive. De asemenea, valorificarea produselor 

locale prin unitățile de cazare și alimentație publică din 

comună (mai ales din Stațiunea Cheia) este aproape 

inexistentă.  

Persistența fenomenului de exploatare ilegală a 

lemnului 

În pofida măsurilor sporite de combatere a furturilor de lemne, 

inclusiv prin puncte fixe de monitorizare ale Ocolului Silvic, 

fenomenul infracțional încă există. 

Practicarea unei agriculturi rudimentare, 

predominant de subzistență, cu forță de muncă 

fără pregătire teoretică și îmbătrânită 

La ultimul recensământ agricol, din totalul celor ocupați în 

agricultură doar 68 erau angajați (dintre care 28 la agenți 

economici din comună), 562 erau lucrători pe cont propriu, 

420 erau muncitori neremunerați în propria gospodărie, iar 6 

aveau alt statut.. În altă ordine de idei, 59,2% dintre aceștia 

aveau peste 55 de ani, în timp ce doar 9% aveau sub 35 de ani. 

Numărul mic de locuri de muncă din sectorul 

privat și practicarea pe scară largă a navetismului 

Numărul locurilor de muncă din sectorul privat nu trece de 

1000, la o populație ocupată de circa 4000 de persoane. Din 

totalul celor peste 1200 de persoane care lucrau la acel 

moment în domeniul industrial, aproximativ 50% făceau 

naveta (cu precădere către Ploiești și comunele din jurul 

acestuia, zona București-Ilfov, Câmpina, Boldești-Scăieni, 

Mizil, Plopeni, Vălenii de Munte, Urlați, Ceptura, Drajna). 
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Slaba dezvoltare a sectorului HORECA (formal) Numărul angajaților din acest sector este de sub 50, adică 

puțin peste 1% din totalul forței de muncă, iar încasările 

fiscalizate totale nu trec de 1,5 mil. Euro/an. 

Ponderea scăzută a cetățenilor cu studii medii și 

superioare și îmbătrânirea forței de muncă cu 

calificare în industrie   

Doar 20% din forța de muncă are calificări care implică studii 

liceale, postliceale și superioare, acestea fiind persoane care 

lucrează mai ales în sectorul public (administrație, sănătate, 

servicii sociale, învățământ, apărare și ordine publică etc.), în 

contextul în care majoritatea absolvenților de învățământ nu 

se mai întorc în comună din marile centre universitare din 

cauza lipsei de oportunități. 47% dintre locuitori aveau la 

ultimul recensământ doar studii de bază (primare și 

gimnaziale), în această categorie intrând mai ales persoanele 

vârstnice și cele active în agricultura informală. În sfera 

calificărilor din domeniul industrial se remarcă o tendință de 

îmbătrânire a forței de muncă, ca o consecință directă a 

declinului învățământului profesional și tehnic din ultimele 

decenii. 

Existența unor drumuri comunale și străzi 

nemodernizate, precum și extensia redusă a 

trotuarelor și pistelor pentru bicicliști 

Dintre drumurile comunale menționate mai sus, este complet 

asfaltat doar DC 22, precum și un tronson de circa 2 km din DC 

24, de 0,4 km din DC 22B, respectiv de 1,3 km din DC 22A. De 

asemenea, continuă să existe străzi care sunt nemodernizate 

sau parțial modernizate, lucrările fiind condiționate și de 

realizarea în prealabil a canalizării. Trotuare există doar pe 

puține străzi, iar piste de bicicletă au fost amenajate doar pe o 

lungime redusă, ca acțiune-pilot.  

Existența unor zone relativ izolate de trupurile 

satelor, unde nu există rețea de alimentare cu 

apă 

În satul Mănăstirea Suzana și zonele Valea Popii, Valea Stânii, 

Buzăianu, Triunghi, Plăiețu nu există rețea de alimentare cu 

apă, aceasta fiind extrasă din puțuri locale 

Ponderea redusă a gospodăriilor racordate la 

canalizare și epurarea insuficientă a apelor uzate 

Doar 1622 de gospodării (aproximativ 36% din total) erau 

racordate în anul 2021 la rețeaua de canalizare, în timp ce 

restul foloseau fose septice sau latrine uscate. Zonele lipsite 

de rețea de canalizare sunt Tabăra Școlară, Mănăstirea 

Suzana, Valea Stânii, Buzăianu, Triunghi.  
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Existența unor zone cu potențial de dezvoltare 

care nu dispun de rețea de alimentare cu energie 

electrică 

La nivel local există încă zone nedeservite de rețele electrice 

pe teritoriul vast al comunei, mai ales în zona montană înaltă. 

În acest context, Primăria beneficiază de un program-pilot al 

AFM prin care 45 de gospodării izolate din zona Valea Stânii-

Buzăianu vor fi dotate gratuit cu panouri solare 

Lipsa rețelei de alimentare cu gaze naturale și 

utilizarea unei cantități mari de lemne pentru 

încălzire 

Comuna Măneciu nu dispune de rețea de distribuție a gazelor 

naturale. La imobile, încălzirea se realizează cu sobe de 

teracotă sau centrale care folosesc combustibili solizi, iar 

prepararea hranei în bucătăriile gospodăriilor se face 

preponderent cu aragaze care folosesc butelii cu gaze 

Existența a numeroase trupuri izolate de 

intravilan și zone construite 

Conform PUG, la nivel local există peste 100 de trupuri izolate 

de intravilan, valoare foarte ridicată explicabilă prin suprafața 

administrativă extinsă și specificul așezărilor de munte. În altă 

ordine de idei, 1% dintre clădirile de locuit (circa 40 de 

locuințe) sunt amplasate în grupuri de case, 1,4% (aproape 60) 

în zone de locuire mai răsfirate (dar la mai puțin de 200 metri 

una de alta), în timp ce 4,9% se aflau în zone izolate, adică 

aproximativ 200 de locuințe situate la mai mult de 200 m una 

de cealaltă. Deservirea acestora cu infrastructură tehnico-

edilitară implică costuri foarte mari.  

Eficiența energetică redusă a clădirilor La recensământul din 2011, doar 23% dintre locuințe erau 

reabilitate termic, iar 26% aveau tâmplărie termoizolantă din 

PVC, aluminiu sau lemn stratificat. 

Existența unor cazuri de supra-aglomerare a 

locuințelor 

La nivel local existau, la recensământul din 2011, 314 locuințe 

în care locuiau două nuclee familiale, 35 în care locuiau 3 

familii și 3 în care locuiau 4 familii. 

Predarea simultană la Școala Primară Cheia și 

nevoia de transport a unui număr mare de copii   

Din cauza numărului mic de copii (circa 20), la Școala Primară 

Cheia predarea se face simultan, atât la grădiniță, cât și la ciclul 

primar, ceea ce poate afecta calitatea procesului educațional. 

Un număr mare de copii necesită transportul cu microbuzul 

școlar. 

Rata scăzută de promovabilitate la Bacalaureat 

pentru elevii de la clasele de turism și capacitatea 

Dacă în cazul claselor cu profil real se înregistrează 

performanțe bune la examenul de Bacalaureat (80,4% în 

2021), în cazul celor de turism acesta e mult mai redus (57,7%), 



 

 

65 

 

Punct slab Justificare 

redusă de absorbție a absolvenților pe piața 

locală a muncii 

fiind înregistrați și câțiva elevi care nu s-au prezentat la 

examen. Totuși, cererea de personal calificat a agenților 

economici locali din aceste domenii este inferioară numărului 

de absolvenți, context în care cei mai mulți emigrează sau se 

îndreaptă spre marile centre urbane/universitare. 

Scăderea accentuată a populației școlare  În intervalul 2011-2020, populația școlară a scăzut cu peste 

30%, pe fondul reducerii natalității, reducerea fiind resimțită 

mai ales în cazul ciclului liceal, a celui preșcolar (inclusiv ca 

urmare a înființării clasei zero) și gimnazial 

Lipsa unui bazin de înot didactic Principala deficiență de la nivelul infrastructurii educaționale 

este legată de lipsa unui bazin de înot didactic cu facilitățile 

aferente (sală de gimnastică/forță, vestiare, gradene), dat fiind 

numărul de peste 1000 de elevi.  

Accesul limitat la servicii medicale de urgență și 

de specialitate la nivel local 

Pentru consulturi de specialitate, analize de laborator, 

tratamente chirurgicale sau servicii de urgență, cetățenii 

comunei trebuie să se deplaseze la unitățile sanitare din orașul 

Vălenii de Munte sau din municipiul Ploiești. Cea mai apropiată 

stație de ambulanță e cea din Vălenii de Munte, dar în 

localitate  există și un punct de lucru SMURD. Comuna resimte 

lipsa unui centru de permanență sau a anumitor cabinete de 

specialitate, mai ales pentru afecțiunile cele mai frecvente în 

rândul populației vârstnice (de ex. cardiologice, neurologice, 

oftalmologice etc.).  

Amenințările naturale și antropice la adresa 

mediului și a biodiversității 

Asupra biodiversității și factorilor naturali din zonă se 

manifestă o serie de presiuni antropice, legate mai ales de: 

eroziunea și erodarea solului de pe pantele excesive și cu 

substratul friabil; incendierea vegetației lemnoase; tăierea 

rasă a pădurilor; suprapășunarea abuzivă; practicarea 

turismului primitiv, necontrolat; braconajul; ”igienizarea” 

necorespunzătoare a pădurilor cu eliminarea ”Arbor 

ecologicus”; exterminarea populației de vidre; recoltarea 

speciilor de plante rare și protejate; recoltarea irațională a 

fructelor de pădure, ciupercilor, lichenilor, plantelor 

medicinale; extinderea zonelor intravilane și realizarea de 

construcții cu o arhitectură îndoielnică; potecirea golului alpin; 

creșterea semisălbatică a cailor; poluarea cu deșeuri menajere 
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Punct slab Justificare 

a solurilor și apelor; colmatarea cheilor; captarea izvoarelor; 

amenajarea pârtiilor de schi.  

Gradul redus de colectare selectivă a deșeurilor Gradul de colectare a selectivă a deșeurilor, în pofida instalării 

de containere cu acest scop, este unul foarte redus, deși acest 

lucru presupune costuri suplimentare suportate de către 

cetățeni. De asemenea, lipsesc încă facilitățile pentru 

colectarea deșeurilor din construcții și a celor voluminoase, 

care sunt preluate de operator doar contra-cost. 

Expunerea comunei la mai multe riscuri naturale, 

în principal la cutremure, inundații și alunecări 

de teren 

La nivelul comunei Măneciu sunt prezente într-o măsură mai 

mică sau mai mare toate cele 3 categorii de riscuri naturale 

principale (alunecări de teren, inundații, cutremure). Situarea 

comunei Măneciu într-o zonă de grad seismic 8 pe scara 

Richter, constituie un real pericol. Alunecările de teren sunt 

prezente pe teritoriul administrativ al comunei Măneciu, pe 

cursul văilor și viroagelor cu caracter torențial, manifestându-

se cu ocazia ploilor abundente sau al topirii bruște a zăpezii, 

când se produc eroziuni și alunecări locale ale malurilor. Văile 

secundare, cu debit mediu redus, nu sunt regularizate și pot 

produce viituri în perioadele cu precipitații puternice.  

Scăderea consumului cultural, mai ales după 

instalarea pandemiei Covid-19  

După ce în ultimii ani muzeele au înregistrat o medie de 13.000 

de vizitatori/an, în 2020, pe fondul pandemiei, numărul 

acestora a scăzut la circa 5.700. Numărul de cititori activi în 

biblioteci a fost de 778 în anul 2020 (față de o medie multi-

anuală de 1000).  

Starea necorespunzătoare a căminelor culturale  Căminul cultural din Măneciu-Pământeni necesită lucrări de 

reabilitare, iar cel din Măneciu-Făcăieni este încă în 

construcție.  

Infrastructura deficitară de agrement pentru 

cetățeni și turiști 

La nivelul comunei nu există niciun spațiu verde și de agrement 

amenajat la standarde contemporane, niciun centru civic bine 

conturat.  

Existența unor zone cu potențial turistic ridicat, 

care nu sunt corespunzător valorificate 

Pe lângă Cheia, există și alte zone cu potențial turistic, cum 

sunt: Mânăstirea Suzana, zona Plăiețu, zonele Triunghi, 

Buzăianu, Valea Stânii, acestea din urmă fiind mai puțin 

cunoscute și exploatate. 
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Punct slab Justificare 

Scăderea capacității de cazare și a circulației 

turistice pe fondul pandemiei Covid-19, precum 

și durata redusă a sejurului mediu 

La nivelul comunei funcționau, în anul 2021, un număr total de 

17 unități de cazare, cu un număr total de 495 de locuri, mai 

puțin față de cele 650 existente în anul 2011. În anul 2020, în 

comună s-au cazat 13.279 de turiști, cu circa 37% mai puțini 

decât în anul de vârf de 2019, în condițiile restricțiilor impuse 

pe perioada pandemiei. Aceștia au petrecut 25.480 de nopți 

de cazare, ceea ce indică o durată medie a sejurului de doar 

1,9 nopți/turist, specifică stațiunilor cu turism de weekend.  

Infrastructura suport pentru turism 

subdezvoltată 

Inclusiv pe fondul unor constrângeri de mediu, la nivel local nu 

există o pârtie corespunzător amenajată pentru schi sau 

săniuș, un patinoar, un centru de informare turistică etc.  

Existența unor posturi vacante în organigrama 

Primăriei, unele cu importanță strategică pentru 

dezvoltarea locală 

Din totalul de 64 de posturi, 15 erau vacante la nivelul anului 

2021 (Clubul Sportiv Comunal, Compartimentul Fonduri 

Externe nu aveau niciun angajat, iar postul de Arhitect 

respectiv de Consilier Personal Viceprimar erau și ele 

neocupate). 

Veniturile proprii și din fonduri europene 

modeste, corelate cu dependența de 

transferurile de la nivel central și județean 

Per ansamblul, contribuția veniturilor proprii s-a menținut 

relativ redusă (sub 50% din bugetul total), în timp ce fondurile 

transferate de la bugetul de date (sume defalcate din TVA și 

subvenții PNDL pentru investiții) au rămas majoritare. În 

perioada analizată nu s-au înregistrat încasări asociate 

proiectelor finanțate din fonduri europene. 

Volumul redus al investițiilor publice în raport cu 

nevoile de dezvoltare 

Per ansamblu, în intervalul 2017-2020, cheltuielile de capital 

(investiții) ale administrației locale au totalizat aproximativ 19 

mil. lei, adică o medie de 5 mil. lei/an.  

Creșterea accelerată a costurilor cu asistența 

socială, cu precădere pentru persoanele cu 

dizabilități 

Modificările legislative de la nivel central au contribuit la o 

creștere accelerată a cheltuielilor cu asistența socială, care au 

ajuns să reprezinte peste 15% din bugetul local în anul 2020,  

comparativ cu doar 11% în 2017. 
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Oportunități Justificare 

Valorificarea resurselor naturale și, cu 

precădere, a potențialului agricol (ecologic) al 

comunei 

Comuna Măneciu, ca și întreaga zonă montană a Prahovei, are 

un însemnat potențial în domeniul pomiculturii, mai ales pentru 

speciile de măr, păr, prun. De asemenea, în zonă există resurse 

importante de fructe de pădure, plante medicinale sau ciuperci 

din flora spontană care pot sta la baza dezvoltării industriei de 

colectare, depozitare, prelucrare, ambalare și/sau 

comercializare a acestora. Implementarea amenajamentului 

pastoral al comunei va permite menținerea pajiștilor în bune 

condiții și dezvoltarea zootehniei. Nu în ultimul rând, micile 

parcele de teren arabil deținute de proprietari pot sta la baza 

dezvoltării agriculturii bio, destinate cu precădere pieței 

Capitalei, a Brașovului.  

Aderarea comunei la un GAL și la ADI-uri din 

domeniul utilităților publice  

Prin aderarea la GAL ”Plaiurile Ramidavei”, Primăria și agenții 

economici din comuna Măneciu au acces la finanțări 

nerambursabile pentru diferite proiecte (de la dotarea 

administrației locale cu utilaje sau susținerea incluziunii sociale, 

la modernizarea fermelor agricole sau la înființarea de afaceri în 

domeniul non-agricol). Pe de altă parte, statutul de membru al 

ADI-urilor din domeniul managementului deșeurilor, comuna 

beneficiază de servicii moderne de utilități publice și, potențial, 

de noi investiții în acest domeniu.  

Valorificarea durabilă a resurselor turistice din 

zonă 

În condițiile suprasaturării destinațiilor turistice consacrate 
(Valea Prahovei, Poiana Brașov), zona Cheia are potențialul să se 
afirme ca o destinație extrem de atractivă, mai ales pentru 
turiștii din zona București.  Cu o planificare urbanistică 
corespunzătoare, care să protejeze patrimoniul natural și să 
asigure o integrare arhitecturală plăcută a noilor construcții în 
peisajul din zonă, dar și cu investiții în infrastructura-suport (de 
ex. drumuri, rețele edilitare, facilități turistice și de agrement 
etc.), veniturile din turism, implicit și cele la bugetul local, ar 
putea crește substanțial.  

Apariția de noi oportunități de finanțare 

nerambursabilă pentru dezvoltarea rurală / 

locală 

PNS 2021-2027 va beneficia de o alocare financiară de ordinul 
miliardelor de Euro pentru dezvoltarea agriculturii și dezvoltarea 
rurală. De asemenea, unele programe guvernamentale de 
investiții  (PNI ”Anghel Saligny”, CNI, AFM etc.) vor continua să 
fie disponibile și pentru localități rurale, atât pentru sectorul 
public, cât și pentru cel privat. Atragerea unor astfel de fonduri 
ar putea contribui semnificativ la dezvoltarea comunei Măneciu.  
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Amenințări Justificare 

Amplificarea fenomenelor extreme asociate 

schimbărilor climatice 

Comuna Măneciu este expusă, conform hărților de risc, 

fenomenelor de inundații, dar și de degradare a terenurilor 

(eroziune, alunecări de teren). O creștere a frecvenței 

fenomenelor extreme (ploi torențiale, vijelii etc.) ar putea avea 

un impact ridicat asupra infrastructurii locale, turismului, 

agriculturii, silviculturii și chiar locuințelor.   

Creșterea presiunii asupra infrastructurii și 

serviciilor medicale și sanitare 

Ponderea populației vârstnice va continua, cel mai probabil, să 

crească până în jurul a 30% din totalul populației, în jurul anului 

2030. Creșterea cea mai accentuată se va resimți la persoanele 

trecute de 75 de ani, multe singure și cu probleme mari de 

sănătate. Acest lucru este corelat cu faptul că la nivel local nu 

sunt disponibile decât servicii de bază pentru aceste persoane.   

Impactul negativ al turismului și al altor 

activități umane asupra biodiversității 

O dezvoltare necontrolată a turismului în zona Cheia și alte 

puncte de atracție din comună poate accentua amenințările 

asupra biodiversității din zonă, afectând habitate de o valoare 

excepțională.  

Accentuarea migrației forței de muncă tinere, 

calificate 

Recensământul din 2022 va consemna, cel mai probabil, o 

creștere a numărului de cetățeni plecați în străinătate, comparat 

cu cei 120 înregistrați la cel din 2011. De asemenea, dezvoltarea 

accentuată a zonelor urbane București, Brașov și Ploiești va 

continua să antreneze migrația către acestea. Efectele negative 

ale creșterii migrației interne externe sunt legate mai ales de 

scăderea stocului de forță de muncă calificată existentă la nivel 

local.  

 

 

 

  



 

 

70 

 

CAPITOLUL II. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI MĂNECIU  PENTRU PERIOADA 

2021-2027 

 

II.1. CONTEXTUL STRATEGIC 

 

DOCUMENTE STRATEGICE RELEVANTE DE LA NIVEL EUROPEAN: 

Politica de coeziune a UE 2021-2027 

Pentru perioada de programare 2021-2027, la nivelul Uniunii Europene se propun cinci obiective de politică:  

 O Europă mai inteligentă – o transformare economică inovatoare și inteligentă; 

 O Europă mai ecologică – cu emisii scăzute de carbon; 

 O Europă mai conectată – mobilitate și conectivitate TIC regională; 

 O Europă mai socială – implementarea Pilonului european al drepturilor sociale; 

 O Europă mai aproape de cetățeni – dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor urbane, 

rurale și de coastă prin inițiative locale. 

De asemenea, se au în vedere și două aspecte orizontale: Consolidarea capacității administrative și Cooperarea 

în afara zonei de program.  

În anul 2018, Comisia Europeană a publicat propunerea privind pachetul legislativ privind Politica de Coeziune 

(PC) 2012-2027. Acesta cuprinde: 

 Regulamentul privind prevederile comune (CPR) – COM (2018) 375 final Propunere de REGULAMENT 

AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european 

pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, 

precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru 

managementul frontierelor și vize;  

 Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune (FC) – 

COM (2018) 372 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune; 

 Regulamentul privind cooperarea teritorială – COM (2018) 374 final Propunere de REGULAMENT AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind dispoziții specifice pentru obiectivul de 

cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de 

instrumentele de finanțare externă; 
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 Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontalieră – COM (2018) 373 final Propunere de 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind un mecanism de soluționare 

a obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier; 

 Regulamentul privind Corpul european de solidaritate – COM (2018) 440 final Propunere de 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a programului ”Corpul 

european de solidaritate” și de abrogare a Regulamentului privind Corpul european de solidaritate și a 

Regulamentului (UE) nr. 375/2014; 

 Regulamentul privind „Fondul social european plus” (FSE+) – COM (2018) 382 final Propunere de 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Fondul social european Plus 

(FSE+); 

 Regulamentul privind planurile strategice PAC – COM (2018) 392 final Propunere de REGULAMENT AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile 

strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în carul politicii agricole comune (planurile 

strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 

1307/2013; 

 Regulamentul privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești (FEAM) – COM 

(2018) 390 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești și de abrogare a Regulamentului (UE) 

nr. 508/2014; 

 Regulamentul privind Fondul european de ajustare și globalizare (FEG) – COM (2018) 380 final 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Fondul 

european de ajustare la globalizare (FEG); 

 Regulament privind sprijinul pentru reforme – COM (2018) 391 final Propunere de REGULAMENT AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a Programului de sprijin pentru reforme.  

Regulamentul privind prevederile comune conține un set unic de norme pentru 7 fonduri UE implementate în 

gestiune partajată, respectiv: Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social 

european+, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), Fondul pentru azil și migrație (FAMI), 

Fondul pentru securitate internă (ISF) și Instrumentul pentru frontiere externe și vize (IBMF). Comparativ cu 

actuala perioadă de programare, CPR nu mai acoperă Fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală 

(FEADR). 

Politica agricolă și de dezvoltare rurală pentru perioada 2021-2027 

Conform regulamentelor propuse în 2018, politica agricolă comună și de dezvoltare rurală vizează îmbunătățirea 

în continuare a dezvoltării sustenabile a agriculturii, a sectorului alimentar și a zonelor rurale, prin intermediul 

celor două fonduri Fondul European pentru Garantare Agricolă (FEGA) și Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală (FEADR). Acestea contribuie la îndeplinirea următoarelor obiective generale:  

- promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care garantează securitatea 

alimentară; 
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- stimularea îngrijirii mediului și a combaterii schimbărilor climatice și contribuția la îndeplinirea 

obiectivelor Uniunii legate de mediu și climă;  

- consolidarea structurii socioeconomice a zonelor rurale.  

Obiectivele generale sunt completate de obiectivul transversal al modernizării sectorului prin stimularea și 

împărtășirea cunoștințelor, prin promovarea inovării și a digitalizării în agricultură și în zonele rurale și prin 

încurajarea adoptării acestor măsuri.  

În regulament sunt propuse, de asemenea, următoarele obiective specifice:  

- sprijinirea veniturilor fiabile ale fermelor și a rezilienței în întreaga Uniune, în vederea 

îmbunătățirii securității alimentare;  

- îmbunătățirea orientării spre piață și sporirea competitivității, inclusiv punerea unui accent mai 

puternic asupra cercetării, tehnologiei și digitalizării;  

- îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric;  

- contribuirea la energia sustenabilă, precum și la atenuarea schimbărilor climatice și la 

adaptarea la acestea;  

- promovarea dezvoltării sustenabile și a gospodăririi eficiente a unor resurse naturale precum 

apa, solul și aerul;  

- contribuirea la protejarea biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și conservarea 

habitatelor și a peisajelor;  

- atragerea tinerilor fermieri și facilitarea dezvoltării întreprinderilor din zonele rurale;  

- promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a incluziunii sociale și a dezvoltării 

locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei și a silviculturii sustenabile;  

- îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura UE exigențelor societale referitoare la hrană și la 

sănătate, inclusiv la alimentele sigure, hrănitoare și sustenabile, la deșeurile alimentare și la 

bunăstarea animalelor.  
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DOCUMENTE STRATEGICE RELEVANTE DE LA NIVEL NAȚIONAL: 

 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (2023) 
 
Documentul reprezintă asumarea României față de implementarea Pilonului II al Politicii UE pentru o Agricultură 
comună, reflectată în Reglementarea CE 1305/2013. PNDR își propune următoarele priorități 
(https://www.pndr.ro/pndr-2014-2020.html): 
 

 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale;  

 Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile 
și promovarea tehnologiilor agricole inovative și a gestionării durabile a pădurilor; 

 Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a 
bunăstării animale și gestionării riscurilor în agricultură; 

 Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură și silvicultură; 

 Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse 
dcarbon și rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic; 

 Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltare economică în zonele rurale. 
 
Obiective specifice: 

1. Restructurarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole; 
2. Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice; 
3. Diversificarea activităților economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii și 

serviciilor pentru îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale. 
 
 
Propuneri arhitectură Programe Operaționale 2021-2027 
 
Pentru perioada 2021-2027 la nivelul României se propune următoarea arhitectură a programelor operaționale 
aferente implementării politicii de coeziune la nivel național (http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-
programare/perioada-2021-2027/): 
 

1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 
2. Programul Operațional Transport (POT) 
3. Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrument Financiare (POCIDIF) 
4. Programul Naţional de Sănătate (PNS) 
5. Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) 
6. Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 
7. Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) 
8. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 
9. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT) 

 
De asemenea, au fost realizate matrici cu logica intervenție, care prezintă legătura dintre propunerile naționale 
și cele cinci obiective de politică ale Politicii de coeziune stabilite la nivelul UE pentru perioada 2021-2027: 
 
 
 
 
  

https://www.pndr.ro/pndr-2014-2020.html
http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/
http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/
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Domeniu Obiectiv specific Priorități de investiții naționale/regionale 

OP 1 – O Europă mai inteligentă 

Cercetare și 

inovare 

Dezvoltarea capacităților 

de cercetare și inovare și 

adoptarea tehnologiilor 

avansate 

 

Integrarea ecosistemului CDI național în Spațiu de Cercetare 

European (European Research Area) 

Crearea unui sistem atractiv de inovare în industrie, pentru toate 

tipurile de inovare (de produs, de proces, organizațională și de 

marketing) 

Sprijinirea creării de noi companii inovative și creșterea ratei de 

supraviețuire a acestora 

Consolidarea CDI în domeniul sănătății 

Digitalizare 

Fructificarea avantajelor 

digitalizării, în beneficiul 

cetățenilor, al 

companiilor și al 

guvernelor 

Creșterea gradului de digitizare a serviciilor publice pentru 

societatea românească 

Digitizare pentru  creșterea siguranței și îmbunătățirii serviciilor 

de mobilitate si transport 

Soluții IT  și digitizare în sănătate 

Competitivitate 

Impulsionarea creșterii și 

competitivității IMM-

urilor 

Facilitarea accesului la finanțare pt IMM-uri, inclusiv prin 

încurajarea finanțării inițiale și timpurii a start-up-urilor cu 

potențial inovativ ridicat 

Consolidarea competitivității economiei românești 

10. Sprijinirea creării de noi companii și creșterea ratei de 

supraviețuire a acestora 

Specializare 

inteligentă, 

tranziție 

industrială și 

antreprenoriat 

Dezvoltarea 

competențelor pentru 

specializare inteligentă, 

tranziție industrială și 

antreprenoriat 

Dezvoltarea unor competențe profesionale adecvate cerințelor 

mediului de afaceri în contextul unei economii bazate pe 

cunoaștere 

Susținerea capacității administrative a structurilor din cadrul 

mecanismului integrat regional și național de descoperire 

antreprenorială 

OP 2 – O Europă mai verde 

Energie 

Promovarea eficienței 

energetice și reducerea 

emisiilor de gaze cu efect 

de seră 

 

Renovarea clădirilor publice și rezidențiale în vederea 

îmbunătățirii eficienței energetice 

Măsuri de sprijin pentru industriile energointensive pentru a-și 

îmbunătăți performanța energetică  

Îmbunătățirea performanței energetice în industriile 

energointensive 

Măsuri de sprijin pentru ESCOs  

Îmbunătățirea eficienței energetice în domeniul încălzirii 

centralizate, alături de promovarea energiei din surse 

regenerabile pentru încălzirea și răcirea centralizată 

Consolidarea capacității AM, a dezvoltatorilor de proiecte și a 

autorităților 

Promovarea energiei din 

surse regenerabile  

Creșterea ponderii de surse regenerabile în consumul de energie 

al clădirilor 
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Domeniu Obiectiv specific Priorități de investiții naționale/regionale 

Măsuri de creștere a adecvanței rețelei naționale de energie 

electrică pentru a crește capacitatea de integrare a energiei 

provenite din surse regenerabile, de natură variabilă 

Dezvoltarea de sisteme 

inteligente de energie, 

rețele și stocare în afara 

TEN-E 

Echipamente și sisteme inteligente pentru asigurarea calității 

energiei electrice 

Implementarea  de soluții digitale pentru izolarea defectelor și 

realimentarea cu energie  

Digitalizarea stațiilor de transformare și soluții privind controlul 

rețelei de la distanță – integrare stații în SCADA 

Creșterea capacității disponibile pentru comerțul transfrontalier 

Schimbări 

climatice, riscuri, 

apă 

Promovarea adaptării la 

schimbările climatice, a 

prevenirii riscurilor și a 

rezilienței în urma 

dezastrelor 

Managementul inundațiilor 

Reducerea impactului manifestării secetei și furtunilor asupra 

populației, proprietății și mediului. 

Măsuri pentru sistemul de gestionare a riscurilor, inclusiv 

creșterea rezilienței la nivel național și adaptarea continuă la 

realitatea operațională. 

Măsuri de limitare a efectelor negative ale eroziunii costiere. 

Promovarea gestionării 

sustenabile a apei 

Continuarea acțiunilor integrate de dezvoltare a sistemelor de 

apă și apă uzată, inclusiv prin consolidarea suplimentară si 

extinderea a operatorilor regionali. 

Finanțarea acțiunilor de consolidare a capacității de 

reglementare economică a sectorului de apă și apă uzată, astfel 

încât să se eficientizeze procesul de realizare a planurilor de 

investiții pentru conformare 

Continuarea investițiilor în managementul nămolului rezultat în 

cadrul procesului de epurare a apelor uzate/tratare a apei 

potabile. 

Economia 

circulară 

Promovarea tranziției 

către o economie 

circulară 

Extinderea schemelor de gestionare a deșeurilor la nivel de 

județ, inclusiv îmbunătățirea sistemelor integrate existente de 

gestionare a deșeurilor, pentru a crește reutilizarea și reciclarea, 

pentru a preveni generarea deșeurilor și devierea de la 

depozitele de deșeuri, în conformitate cu nevoile identificate în 

PNGD și PJGD-uri 

Investiții individuale suplimentare pentru închiderea depozitelor 

de deșeuri. 

Investiții în consolidarea capacității părților interesate fie 

publice sau private, pentru a susține tranziția la economia 

circulară și care să promoveze acțiuni/ măsuri privind economia 

circulară, inclusiv conștientizarea publicului, prevenirea 

deșeurilor, colectarea separată și reciclarea. 

Biodiversitate 

Îmbunătățirea protecției 

naturii și a biodiversității, 

a infrastructurii verzi în 

Investiții în rețeaua Natura 2000 – Elaborarea, revizuirea și 

implementarea planurilor de management, măsuri de menținere 

și de refacere a siturilor Natura 2000 pentru specii și habitate, 

precum și a ecosistemelor degradate și a serviciilor furnizate 
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Domeniu Obiectiv specific Priorități de investiții naționale/regionale 

special în mediul urban și 

reducerea poluării 

situate în afara ariilor naturale protejate. Acțiuni de completare 

a nivelului de cunoaștere a biodiversității și ecosistemelor și 

realizarea de studii științifice 

Masuri pentru implementarea infrastructurii verzi 

Consolidarea capacității administrative a autorităților și 

entităților cu rol în managementul rețelei Natura 2000   și a altor 

arii naturale protejate 

Aer 

Îmbunătățirea protecției 

naturii și a biodiversității, 

a infrastructurii verzi în 

special în mediul urban și 

reducerea poluării 

Dotarea Rețelei Naționale de Monitorizare  a Calității Aerului cu 

echipamente noi astfel încât să se continue conformarea cu 

cerințele de asigurare și controlul calității datelor și de raportare 

a RO la CE si achiziția de echipamente pentru măsurarea 

poluanților în aerului ambiental cu respectarea prevederilor 

Directivei 2008/50/CE. 

Implementarea măsurilor care vizează creșterea calității aerului: 

• măsuri legate de îmbunătățirea sau înlocuirea instalațiilor 
individuale (casnice) de încălzire a locuințelor/ 
gospodăriilor din mediul urban cu instalații mai 
performante ; 

• finanțarea sistemelor de încălzire pentru scopuri de 
atenuare a schimbărilor climatice,  atât la nivelul agenților 
economici cât și la nivelul  sistemelor de alimentare 
centralizată cu energie termică la nivelul autorităților 
publice și/ sau altor entități publice (spitale, unități de 
învățământ etc.) sau a instalațiilor individuale de încălzire 
a locuințelor/ gospodăriilor, utilizând gaz natural. 

Situri 

contaminate 

Îmbunătățirea protecției 

naturii și a biodiversității, 

a infrastructurii verzi în 

special în mediul urban și 

reducerea poluării 

Măsuri de remediere a siturilor contaminate, inclusiv refacerea 

ecosistemelor 

Regenerarea spațiilor urbane degradate și abandonate, 

reconversia funcțională a terenurilor virane degradate/ 

neutilizate/  abandonate și reincluderea acestora în circuitul 

social/ economic sau ca rezervă de teren pentru viitoare investiții 

la nivelul orașelor, în vederea creării condițiilor necesare pentru 

o dezvoltare durabilă urbană. 

Mobilitate 

urbană 

Mobilitate națională, 

regionala și locală 

sustenabilă, rezilientă în 

fața schimbărilor 

climatice, inteligentă și 

intermodală, inclusiv 

îmbunătățirea accesului 

la TEN-T și a mobilității 

transfrontaliere 

Dezvoltarea rețelelor regionale și locale de transport pe cale 

ferată și cu metroul și de acces la TEN-T centrală și globală  de 

transport, inclusiv soluții combinate. 

Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ 

și în municipii și zona lor funcțională prin investiții bazate pe 

planurile de mobilitate urbană durabilă 

OP 3 – O Europă mai conectată 

Conectivitate 
Dezvoltarea unei rețele 

TEN-T durabilă, rezilientă 

Dezvoltarea rețelelor TEN-T centrală și globală de transport 

rutier 
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Domeniu Obiectiv specific Priorități de investiții naționale/regionale 

în fața schimbărilor 

climatice, inteligentă, 

sigură și intermodală 

Dezvoltarea rețelelor TEN-T centrală și globală de transport pe 

calea ferată 

Îmbunătățirea serviciilor de transport pe calea ferată pe scurt și 

lung parcurs, prin creșterea capacității de transport și   măsuri 

de reformă 

Îmbunătățirea siguranței și securității pentru toate modurile de 

transport și punerea în aplicare a strategiei adoptată privind 

siguranța traficului, pentru reducerea numărului de decese din 

accidente rutiere și diminuarea impactului asupra mediului 

Investiții în infrastructură și suprastructură  portuară situate pe 

rețeaua   TEN-T central și globală, inclusiv acces în porturi, 

investiții multimodale în porturi și pentru îmbunătățirea 

conectivității transfrontaliere 

Investiții în dezvoltarea de terminale intermodale inclusiv acces 

și echipamente 

Investiții în modernizarea punctelor de trecere transfrontaliere 

pe rețeaua TEN-T central și globală și crearea de noi conexiuni 

de transport suplimentare peste Dunăre, inclusiv măsuri de 

îmbunătățire a timpilor de trecere, includerea de noi servicii și 

proceduri operaționale.  

Asistență tehnică acordată principalilor beneficiari din domeniul 

transportului, cu precădere Compania Națională de Căi Ferate și 

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, 

alte autorități de transport și Ministerul Transporturilor 

Dezvoltarea unei 

mobilități naționale, 

regionale și locale 

durabile, reziliente în fața 

schimbărilor climatice, 

inteligente și 

intermodale, inclusiv 

îmbunătățirea accesului 

la TEN-T și a mobilității 

transfrontaliere 

Dezvoltarea rețelelor rutiere  naționale de acces la TEN-T 

centrală și globală  de transport  

Dezvoltarea rețelelor feroviare  de acces la TEN-T centrală și 

globală  de transport  

Broadband 
îmbunătățirea 

conectivității digitale 

Dezvoltarea infrastructurii de bandă largă Broadband – Investiții 

în infrastructură de bandă largă de foarte mare capacitate, 

conform  rezultatelor  “Planului național sau regional privind 

banda largă” (condiție favorizantă) 

OP 4 – O Europă mai socială 

Ocupare 

Îmbunătățirea accesului 

pe piața muncii pentru 

toate persoanele aflate în 

căutarea unui loc de 

munca, în special pentru 

tineri, șomeri de lungă 

Dezvoltarea mecanismului de integrare multidisciplinară a 

politicilor din ocupare, educație, asistență socială și sănătate 

prin  armonizarea cadrului legal între serviciile oferite forței de 

muncă de cele patru sectoare 

Noi abordări de furnizare de servicii integrate de ocupare, 

adaptate nevoilor grupurilor dezavantajate pe piața muncii 
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Domeniu Obiectiv specific Priorități de investiții naționale/regionale 

durată și grupurile 

dezavantajate pe piața 

muncii, persoane 

inactive, prin promovarea 

angajării pe cont propriu 

și a economiei sociale 

(persoane inactive, cu dizabilități, șomeri de lungă durată, 

persoane reîntoarse în țară, migranți etc.), prin pachete de 

servicii personalizate și adaptate nevoilor 

Valorificarea potențialului economic al tinerilor (inclusiv NEETs) 

Asigurarea forței de muncă necesare în zonele care înregistrează 

deficite 

Promovarea spiritului antreprenorial, sprijinirea inițiativelor 

antreprenoriale și a economiei sociale 

Facilitarea accesului la ocupare a persoanelor dezavantajate 

Modernizarea instituțiilor 

și a serviciilor pieței 

muncii pentru a evalua si 

anticipa necesarul de 

competențe si a asigura 

asistenta  personalizata  si 

in timp real urmărind 

asigurarea  

medierii/plasării 

(matching), tranziției și a 

mobilității forței de 

munca. 

Dezvoltarea unui mecanism coerent și sustenabil de agregare și 

integrare a informațiilor furnizate de diversele instrumente 

folosite în anticipare și de utilizare a rezultatelor pentru 

întâmpinarea nevoilor de competențe pe piața muncii 

Promovarea participării 

echilibrate după gen pe 

piața muncii și a asigurării 

echilibrului dintre viața 

profesională și cea privată 

Dezvoltarea unui mecanism coerent și sustenabil de agregare și 

integrare a informațiilor furnizate de diversele instrumente 

folosite în anticipare și de utilizare a rezultatelor pentru 

întâmpinarea nevoilor de competențe pe piața muncii 

Promovarea adaptării la 

schimbare a lucrătorilor, 

întreprinderilor și 

antreprenorilor, a 

îmbătrânirii active și în 

condiții bune de sănătate, 

precum și a unui mediu de 

lucru sănătos și adaptat 

care să reducă riscurile la 

adresa sănătății 

Crearea unui mediu de muncă sănătos, sigur, accesibil și 

prietenos pentru angajați, în special pentru cei cu nevoi speciale 

(din grupul țintă) 

Educație 

Îmbunătățirea calității, 

eficacității și a relevanței 

sistemului de educație și 

formare pentru piața 

muncii, pentru a sprijini 

dobândirea de 

competențe cheie, 

inclusiv a competențelor 

digitale 

Adaptarea  programelor de pregătire din educație și formare la 

cerințele pieței,  în competențe cheie și digitale 

Creșterea calității, eficacității și relevanței ofertei și serviciilor de 

educație (la toate nivelurile) 

Corelarea dintre nevoile elevilor și studenților, serviciile de 

consiliere, sprijin, acompaniere 

Îmbunătățirea formării cadrelor didactice pentru creșterea 

calități i și eficacității procesului educativ 
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Domeniu Obiectiv specific Priorități de investiții naționale/regionale 

Promovarea accesului 

egal la educație și 

formare de calitate și 

favorabile incluziunii, 

completarea studiilor și a 

absolvirii acestora, în 

special pentru grupurile 

defavorizate, începând de 

la educația și îngrijirea 

copiilor preșcolari, 

continuând cu educația și 

formarea generală și 

profesională și până la 

învățământul terțiar 

Creșterea accesului la educație și formare de calitate și 

favorabile incluziunii. 

Formarea (inițială și continuă) cadrelor didactice pentru o 

educație incluzivă 

Proiectarea și furnizarea unor servicii suport pentru prevenirea 

și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii 

Creșterea accesului la educație (la toate nivelurile) și formare de 

calitate pentru persoanele cu dizabilități 

Promovarea învățării pe 

tot parcursul vieții, în 

special a unor 

oportunități flexibile de 

perfecționare și 

reconversie profesională 

pentru toți luând în 

considerare 

competențele digitale 

Creșterea participării la formare profesională continuă (sistem 

de educație) 

Sprijinirea tranzițiilor în educație și pe piața muncii, în contextul 

participării la formare pe tot parcursul vieții. 

Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot 

parcursul vieții și de reconversie profesională pentru facilitarea  

tranzițiilor și a mobilității de  pe piața muncii 

Incluziune 

socială 

Promovarea integrării 

socio-economice a 

resortisanților țărilor 

terțe și a comunităților 

marginalizate, cum ar fi 

romii 

Promovarea integrării socio-economice a 700 comunităților 

marginalizate, inclusiv Roma, prin implementarea unor măsuri 

integrate 

Îmbunătățirea condițiilor de locuit, inclusiv prin acordarea de  

locuințe sociale, înființarea de adăposturi de noapte și centre de 

urgență pentru categorii de persoane marginalizate: romi, 

persoane fără adăpost, familii monoparentale sărace, victime 

ale traficului de persoane sau ale violenței domestice 

Integrarea socio-economică a migranților 

Îmbunătățirea accesului 

egal și în timp util la 

servicii de calitate, 

durabile și accesibile; 

modernizarea sistemelor 

de protecție socială, 

inclusiv promovarea 

accesului la protecția 

socială; îmbunătățirea 

accesibilității, a 

eficacității și a rezilienței 

sistemelor de asistență 

Măsuri pentru asigurarea asistenței juridice pentru persoanele 

bolnave mintal cu sau fără tutore legal 

Creșterea intervențiilor integrate pentru incluziunea socială a 

persoanelor fără adăpost 

Pregătirea specialiștilor din domeniul asistenței sociale 

Dezvoltarea serviciilor integrate destinate copiilor și 

adolescenților cu  tulburări din spectrul autist 
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Domeniu Obiectiv specific Priorități de investiții naționale/regionale 

medicală și a serviciilor de 

îngrijire de lungă durată 

Promovarea integrării 

sociale a persoanelor 

aflate în risc de sărăcie 

sau excluziune socială, 

inclusiv a persoanelor 

cele mai defavorizate și a 

copiilor 

Îmbunătățirea accesului tuturor copiilor la servicii de calitate 

Integrarea socială a unor grupuri specifice aflate în risc de 

excluziune 

Încurajarea incluziunii active a persoanelor în vârstă prin măsuri 

privind asigurarea îmbătrânirii active 

Sprijinirea dezinstituționalizării 

Reducerea deprivării 

materiale prin furnizarea 

de alimente și/sau 

asistență materială de 

bază persoanelor cele mai 

defavorizate, inclusiv prin 

măsuri de acompaniere. 

Abordarea deprivării materiale 

Sănătate 

Îmbunătățirea accesului 

egal și în timp util la 

servicii de calitate, 

durabile și accesibile; 

modernizarea sistemelor 

de protecție socială, 

inclusiv promovarea 

accesului la protecția 

socială; îmbunătățirea 

accesibilității, a 

eficacității și a rezilienței 

sistemelor de asistență 

medicală și a serviciilor de 

îngrijire de lungă durată 

Continuarea investițiilor în spitalele regionale/ județene și 

spitale prioritare naționale (lista scurtă MS în baza unor criterii 

de prioritizare– Reabilitarea/ Construcția spitalelor județene și 

spitale prioritare naționale si dotarea cu echipamente de 

specialitate,  pregătire și perfecționare resursă umană 

Creșterea accesului la servicii medicale de calitate prin sprijinirea 

unor măsuri care vizează prevenirea și controlul bolilor 

netransmisibile 

Sprijinirea programelor dedicate de sănătate, de exemplu, 

programe pentru mamă și copil, programe în domeniul 

transplantului de organe, țesuturi și celule, sănătate mintală, 

boli rare, prevenirea problemelor dentare 

Creșterea accesului la servicii medicale primare la nivelul 

comunității/ Asistență medicală de bază în comunitățile 

sărace/marginalizate/dezavantajate 

Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului de pregătire pentru 

personalul cu atribuții în domeniul asistenței medicale de 

urgență . Acordarea de prim ajutor calificat și asistență medicală 

de urgență 

Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, îngrijire pe 

termen lung și servicii și infrastructuri comunitare, în special 

pentru persoanele în vârstă și pentru persoanele cu handicap; 

sprijinirea măsurilor naționale eficiente de îmbătrânire activă 

Creșterea accesului la servicii medicale de calitate prin sprijinirea 

unor măsuri care vizează îmbunătățirea capacităților de 

diagnostic și supraveghere a bolilor transmisibile, raportarea 

acestora și îmbunătățirea măsurilor de prevenire și control 

OP 5 – O Europă mai aproape de cetățenii săi 

Investiții în turism – stațiuni turistice urbane de interes național 
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Turism, 

patrimoniu, 

cultură, 

securitate 

urbană 

Promovarea dezvoltării 

integrate în domeniul 

social, economic și al 

mediului, a patrimoniului 

cultural și a securității în 

zonele urbane 

Investiții în infrastructura din domeniul cultural 

Investiții în patrimoniul cultural 

Investiții pentru regenerarea urbană și securitatea spațiilor 

publice  

Dezvoltare 

teritorială 

integrată 

Promovarea dezvoltării 

integrate în domeniul 

social, economic și al 

mediului la nivel local, a 

patrimoniului cultural și a 

securității, inclusiv în 

zonele rurale și de coastă 

și inclusiv prin 

dezvoltarea locală plasată 

sub responsabilitatea 

comunității 

Sprijin pentru structurile de guvernanță ITI (Delta Dunării și 

Valea Jiului)  - sprijin pentru pregătirea și conceperea strategiilor 

teritoriale 

Sprijin pentru structurile de guvernanță CLLD (ZUM-uri) – 

pregătire, gestiune și animare 

Sprijin pentru SIDU – pregătire, gestiune și animare 

 

În ceea ce privește Planul Național Strategic 2021-2027 (continuatorul PNDR 2014-2020), documentul nu a fost 

publicat spre consultare publică până la momentul elaborării prezentei strategii (Trimestrul III 2021). Cu toate 

acestea, intervențiile finanțate prin acesta se vor subscrie obiectivelor generale și specifice ale Politicii agricole 

și de dezvoltare rurală ale Comisiei Europene prezentate mai sus. Printre acestea putem enumera: 

 administrarea tranziției către un sistem alimentar sustenabil și încurajarea eforturilor fermierilor de a 

contribui la obiectivele climatice și de mediu, elemente caracteristice ale Noii Politici Agricole Comune; 

 necesitatea parcurgerii Pactului Ecologic European și a Strategiei „De la fermă la consumator” pentru a 

dezvolta o economie durabilă; 

 sprijinirea fermelor de familie și întinerirea generațiilor de fermieri, prin consolidarea mediului asociativ 

şi prin îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului agroalimentar; 

 definirea măsurilor și intervențiilor care să contribuie decisiv la reducerea vulnerabilității veniturilor 

fermierilor față de factorii externi, inclusiv față de schimbările climatice. 

Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Uniunea Europeană a decis să înființeze un instrument 

financiar temporar – #NextGenerationEU, în valoare de 750 de miliarde euro, separat de bugetul pe termen lung 

al UE, Cadrul Financiar Multianual (CFM), pentru perioada 2021 -2027. Scopul principal al acestuia este să ofere 

sprijin statelor membre pentru a face față provocărilor generate de Criza Covid19 și consecințele sale economice. 

Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) este pilonul principal al #NextGenerationEU și are alocat un buget 

total de 672,5 miliarde euro, cu poate fi utilizat doar în perioada 2021-2026. Pentru utilizarea instrumentului de 

finanțare MRR fiecare stat membru al UE trebuie să elaboreze propriul Plan de Relansare și Reziliență (PNRR) 

prin care își stabilește domeniile prioritare de investiții în scopul ieșirii din criză, relansării economice și creșterii 

capacității de reziliență. România se află în această etapă. 

Pentru administrațiile locale din mediul rural, PNRR prevede următoarele categorii de intervenții ce pot fi 

finanțate (în mod direct) în intervalul 2022-2026: 
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 construcția de locuințe nZEB pentru specialiștii din educație și sănătate 

 reabilitarea, modernizarea, extinderea și construcția de clădiri publice nZEB 

 achiziționarea de microbuze curate pentru nevoi comunitare 

 realizarea de stații de încărcare electrică a vehiculelor 

 realizarea de piste pentru biciclete 

 elaborarea de planuri urbanistice și de amenajare a teritoriului 

 

Alte intervenții eligibile de interes pentru localitățile rurale, chiar dacă majoritatea vor fi implementate prin 

administrația centrală sau prin entități de drept privat, vizează: 

 construcția de platforme pentru deșeurile de grajd, inclusiv instalații de biogaz, compostare, ambalare 

și peletizare 

 realizarea de împăduriri 

 completarea sistemelor integrate de management al deșeurilor (de ex. insule ecologice de colectare 

selectivă, infrastructură de colectare separată, transport și transfer, instalații de tratare, reciclare a 

deșeurilor colectate selectiv, centre de pregătire pentru reutilizare, centre de colectare prin aport 

voluntar etc.) 

 reabilitarea termică a blocurilor de locuințe și a clădirilor publice, inclusiv consolidare, restaurare, 

amenajare terase verzi, acces pentru persoane cu dizabilități, echipamente digitale etc.  

 dezvoltarea programelor de tip ”Casa Verde” 

 asigurarea accesului la internet în bandă largă în zonele ”albe” 

 sprijinirea financiară a IMM-urilor și întreprinderilor mari, inclusiv fermieri și societăți agricole (garanții 

de portofoliu și pentru acțiuni climatice, fonduri de capital de risc, de digitalizare, de eficientizare 

energetică, sprijin pentru listarea la bursă, inovare, tehnologii apliccate în producție etc.)a 

 marcare, semnalizare, digitalizare, marketing trasee turistice și obiective turistice (de ex. arhitectură 

tradițională din zona Apuseni) 

 înființarea de centre comunitare pentru asistență socio-medicală în zonele rurale defavorizate 

 renovarea și dotarea cabinetelor de medicină de familie (aparatură de laborator, investigații, mobilier, 

instrumentar etc.) 

 organizarea de caravane medicale pentru screening 

 înființarea, inclusiv în PPP, de locuințe protejate centre de zi și de recuperare în sistem ambulatoriu 

pentru persoanele cu dizabilități 

 înființarea, inclusiv în PPP, de centre de zi pentru prevenirea separării copilului de familie 

 acordarea de granturi pentru înființarea și dezvoltarea unităților de economie socială 

 dezvoltarea de servicii complementare pentru copii din satele fără creșe (ludoteci, creșe și grădinițe de 

mame, grupe de activități ludice, vizite la domiciliu, caravane etc.) 

 formarea cadrelor didactice pentru digitalizare, noi tehnici de predare și învățare, educație incluzivă etc.  

 implementarea mecanismului de avertizare timpurie în educație în școlile cu risc ridicat de abandon, 

granturi și activități de sprijin și formare pentru acestea 

 dezvoltarea învățământului profesional, liceal și universitar în sistem dual, inclusiv prin consorții 

regionale, campusuri profesionale integrate 

 dotarea unităților de învățământ cu Smart Labs (ecrane inteligente, laptopuri, tablete pentru elevi și 

profesori, programe informatice, echipamente periferice), modernizarea laboratoarelor de informatică 

și transformarea lor în hub-uri tehnologice școlare, implementarea soluțiilor tehnice pentru 

învățământul online 

 achiziționarea de microbuze școlare verzi pentru transportul elevilor 
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 asigurarea dotării sălilor de clasă, laboratoarelor și cabinetelor școlare (mobilier, echipamente de 

laborator fizică, chimie, biologie, a cabinetelor școlare etc.) 

 implementarea conceptului de consorții școlare rurale, inclusiv prin amenajarea de campusuri școlare 

care să deservească mai multe comune (cu componente de săli de clasă, laboratoare, ateliere, cabinete, 

spații de cazare pentru elevi și profesori, pentru activități non-formale, cantină, echipamente IT etc.), 

inclusiv cu sprijinul GAL-urilor 

 consolidarea curriculei oferite de fiecare școală și îmbunătățirea managamentului școlar 

 

Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” 

În cadrul programului se pot realiza obiective de investiții care constau în realizarea de construcții noi sau de 

lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparaţie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după 

caz, schimbare de destinaţie, protejare, restaurare, conservare la construcții existente și care se încadrează în cel 

puțin una din următoarele categorii de investiții: 

a) alimentări cu apă și stații de tratare a apei; 

b) sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate; 

c) drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri 

județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul 

localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților; 

d) poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice; 

e) sisteme de distribuție a gazelor naturale și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale. 

Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social – derulat prin Compania Națională de Investiții 

(CNI), urmărește realizarea de investiții menite să asigure dezvoltarea economică și socială a țării prin crearea de 

noi locuri de muncă, dezvoltarea economiei pe plan local și îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor.  

 

Principalele domenii în care CNI S.A. implementează investiții sunt: 

 Sport de masă sau de performanță (subprogramele săli de sport, bazine de înot și complexuri sportive, 

patinoare) 

 Cultură și învățământ (subprogramele așezăminte culturale, instituții de învățământ superior de stat, 

săli de cinema) 

 Social (subprogramele unități sanitare în mediul urban, lucrări în primă urgență) 

 Justiție (obiectivele realizate în baza celor două memorandumuri încheiate între Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice, Ministerul Public și Ministerul Justiției, respectiv Serviciul Român de 

Informații) 
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DOCUMENTE STRATEGICE RELEVANTE DE LA NIVEL REGIONAL: 

Programul Operațional Regional pentru Regiunea Sud-Muntenia 2021-2027  

Plecând de la specificitățile regionale, de la lecțiile învățate în 2014-2020 și de la documentele regionale de 

programare (PDR, SIDT SM și RIS3), investițiile pentru dezvoltarea regională durabilă vor fi realizate prin 

urmărirea a șase obiective strategice (OST) corespunzătoare celor 5 OP stabilite de CE pentru perioada 2021–

2027. Cele 6 OST sunt: 

1 Stimularea dezvoltării inteligente și durabile a regiunii, bazată pe inovare, digitalizare și dezvoltarea 

ecosistemului antreprenorial 

2 Stimularea tranziției regiunii către o economie cu emisii zero prin creșterea eficienței energetice, 

îmbunătățirea protecției mediului și creșterea mobilității urbane  

3 Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane la rețeaua TEN-T prin investiții în 

infrastructura rutieră de drumuri județene 

4 Creșterea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot 

parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii educaționale 

5 Creșterea atractivității regiunii prin investiții în infrastructura de turism și patrimoniu cultural 

6 Dezvoltarea capacității administrative a AMPORSM și a dezvoltatorilor de proiecte și beneficiarilor 

Priorități și Obiective specifice:  

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

 OS: a(i) Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate 

 OS: a(ii) Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor 

de cercetare și al autorităților publice 

 OS: a(iii) - Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă 

în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive 

 OS: a(iv) - Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și 

antreprenoriat 

Prioritatea 2. O regiune cu orașe prietenoase cu mediul 

 OS: b(i) - Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

 OS: b(vii)  - Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a 

infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare 

Prioritatea 3 – O regiune cu mobilitate urbană durabilă 

 OS: b(viii) - Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie 

cu zero emisii de dioxid de carbon 

Prioritatea 4 - O regiune mai accesibilă 
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 OS: c(ii) Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața 
schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a 
mobilității transfrontaliere 

 
Prioritatea 5. O regiune educată 

 OS: d(ii) Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și inclusive în educație, formare și învățarea 
pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței 
pentru educația 

 
Prioritatea 6. O regiune atractivă 

 OS: e(i) Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum 
și a culturii, patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane; 

 OS: e(ii) - Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 
în domeniul culturii, al patrimoniului natural, al turismului durabil, precum și a securității în alte zone 
decât zonele urbane; 

 
Prioritatea 7 - Asigurarea funcționării sistemului de management al PORSM 
 

Strategia de Specializare Inteligentă pentru Regiunea Sud-Muntenia (RIS 3) 

Viziune: “Regiunea Sud Muntenia inovează și își dezvoltă competitivitatea economică pe plan intern și 

internațional, prin dezvoltarea ecosistemului regional de inovare, dezvoltarea competențelor pentru tranziția 

verde și digitală și către o economie circulară și îmbunătățirea condițiilor cadru pentru specializare inteligentă”. 

Prin implementarea măsurilor și direcțiilor de acțiune prevăzute, regiunea Sud Muntenia va genera pe termen 

mediu un vector de dezvoltare durabilă și competitivă. Astfel, sectoarele și domeniile cheie identificate la nivel 

regional ca nucleu al specializării inteligente, prin implementarea obiectivelor strategice din strategie vor 

influența economia regională, astfel: 

 Creșterea nivelului de cercetare, dezvoltare și inovare tehnologică și generarea de produse și servicii 

competitive și cu valoare adăugată ridicată; 

 Generarea de produse și servicii competitive atât pe plan intern cât și extern, precum și de activități 

conexe ce favorizează incluziunea; 

 Stimularea activităților de cercetare, dezvoltare și inovare, transfer tehnologic și în celelalte ramuri ale 

economiei regionale; 

 Creșterea atractivității regiunii pentru piețele externe, atât de producție cât și de desfacere; 

 Crearea unui context favorabil pentru o dezvoltare durabilă la nivel regional și național. 

Cele opt domenii de specializare inteligentă, priorități verticale la nivelul regiunii Sud - Muntenia sunt: 

 Construcția de mașini, componente și echipamente de producție 

 Agricultura și industria alimentară 

 Turismul și identitatea culturală 

 Bioeconomia: dezvoltarea economiei circulare 

 Localități inteligente ce oferă servicii inovative cetățenilor 

 Industria și Cercetarea de înaltă tehnologie 

 ITC 

 Sănătate. 
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DOCUMENTE STRATEGICE RELEVANTE DE LA NIVEL JUDEȚEAN: 

Strategia de dezvoltare durabilă a județului Prahova pentru perioada 2021-2027 

Viziune: ”Județul Prahova, recunoscut pentru patrimoniul său natural și cultural, pol regional cu o economie 

sustenabilă, performantă și interconectată, bazată pe eficiență, eficacitate și inovare, care oferă bunăstare și 

oportunități de formare și ocupare de calitate pentru toți.” 

Obiective generale de dezvoltare durabilă: 

 OG I. Dezvoltarea capitalului uman al județului Prahova și a ratei de ocupare a acestuia, pentru 

integrarea într-o economie inovativă și performantă 

 OG II. Creștere economică durabilă, prin dezvoltarea antreprenoriatului și a competitivității sectoriale 

 OG III. Creșterea contribuției echitabile a județului Prahova la realizarea țintei de decarbonizare a 

României și îmbunătățirea calității mediului 

 OG IV. Îmbunătățirea semnificativă a calității vieții cetățenilor din județul Prahova într-un climat de 

incluziune socială 

 OG V. Creșterea gradului de conectivitate și mobilitate la nivelul județului Prahova 

 OG VI. Dezvoltarea de comunități durabile și solidare în județul Prahova care valorifică eficient 

oportunitățile de dezvoltare prin colaborare și parteneriat 

Printre proiectele cuprinse în această strategie care vizează zona comunei Măneciu regăsim: 

 Înființare rețea inteligentă de alimentare și distribuție a gazelor naturale în comunele Măneciu, Teișani, 

Izvoarele  

 Dezvoltarea și consolidarea Sistemului de Management Integrat Al Deșeurilor în Județul Prahova  

 Evaluarea contribuției ecosistemelor la dezvoltarea turismului - siturile ROSCI0283 - Cheile Doftanei, 
ROSCI0038 - Tigăile din Ciucaș, ROSCI0096 - Lacul Bâlbâitoarea, ROSCI0153 - Pădurea Glodeasa, 
ROSCI0164 - Pădurea Plopeni  

 Stație de transfer deșeuri Vălenii de Munte  

 Modernizarea stației de sortare Vălenii de Munte  

 Aplicație online integrată pentru promovarea județului Prahova VISIT PRAHOVA  

DOCUMENTE STRATEGICE RELEVANTE DE LA NIVEL MICROREGIONAL: 

Strategia de Dezvoltare a GAL ”Plaiurile Ramidavei” este proiectată în jurul unui principiu-cheie: ”Creşterea 

nivelului de trai al populaţiei din teritoriul GAL “Plaiurile Ramidavei” prin dezvoltarea unor activităţi economice 

durabile și sustenabile şi creșterea atractivităţii zonei prin îmbunătățirea condițiilor de viaţă” 

Astfel, obiective previzionate a fi atinse ca urmare a implementării LEADER sunt: 

 Furnizarea de servicii de instruire și de informare persoanelor implicate în sectoarele agricole 

prioritare din teritoriul GAL “Plaiurile Ramidavei”; 

 Dezvoltarea sectoarelor agricole prioritare din spaţiul rural aferent teritoriului GAL: zootehnie, 

pomicultura şi apicultura, îmbunătățirea performanței și facilitarea restructurării și modernizării 

acestora, precum și încurajarea investițiilor; 

 Dezvoltarea infrastructurii pentru funcționarea eficientă a pieței de desfacere a produselor 

agricole și agroalimentare pentru stimularea lanțurilor scurte de aprovizionare;  Stimularea 

asocierii din domeniul agricol; 
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 Dezvoltarea și promovarea de produse alimentare de calitate; 

 Sprijinirea antreprenoriatului din teritoriul GAL prin stimularea și dezvoltarea mediului privat astfel 

încât acesta să genereze plus valoare și locuri de muncă, absorbția forţei de muncă excedentare 

din agricultură; 

 Diversificarea activităţilor economice non-agricole și încurajarea micilor întreprinzători;  

Îmbunătățirea bazei materiale a localităţilor în vederea creșterii accesului cetățenilor la serviciile 

de bază; 

 Intervențiile pentru punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu cultural și natural; 

 Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în comunitățile marginalizate. 

 

DOCUMENTE STRATEGICE RELEVANTE DE LA NIVEL LOCAL: 

Planul Urbanistic General al Comunei Măneciu cuprinde următoarele propuneri concrete de dezvoltare (la 

nivelul anului 2021): 

 Reabilitare rețea de alimentare cu apă DS Tâmpa-Cheia 

 Reabilitare rețea de alimentare cu apă DS 1004-588 str. Mocani 

 Înfiintare rețea canalizare centralizată în satul Măneciu-Ungureni 

 Înfiintare rețea canalizare centralizată în satul Cheia 

 Promovarea „Sitului Natura 2000 Ciucaș” în vederea exploatării potențialului turistic al acestuia 

 Extindere sediu primărie 

 Modernizare cămin cultural Făcăieni 

 Înfiintare reţea canalizare centralizată în satul Măneciu-Pământeni 

 Modernizare DS 158 str. Mocani-Costeni 

 Modernizare DS 1942 str. Giurești 

 Modernizare DS 1001 Giurești 

 Modernizare str. Mocani (Chirobocea-Breteneşti) 

 Modernizare DS 1039 str. Mocani (Precup) 

 Modernizare DS 3684 Gheaba II-Gheaba 

 Modernizare DS 4624 Tabla - Buții 

 Modernizare DN 1A (barieră CFR- SC Bradul SRL-Strada Valea Mare) 

 Modernizare drum Măneciu (str. Tabla Buții-baraj Măneciu-Chiciureni-Schinda-Triunghi) în vederea 

exploatării potențialului turistic și a resurselor naturale ale comunei 

 Extindere școala mică Măneciu Ungureni 

 Modernizare bază sportivă stadion Avântul Măneciu 

 Realizare sală de sport şi bazin de înot 

 Realizare școala nouă în comuna Măneciu prevăzută cu laboratoare, cabinete, ateliere, cabinete 

multifuncționale pentru învățământ primar, gimnazial și liceal 

 Realizare a încălzirii centrale pentru toate școlile și grădinițele de pe raza comunei Măneciu  

 Realizarea unui local nou pentru bibliotecă şi sală de lectură 

 Realizarea cabinet medical pentru elevi și profesori 

 Realizare campus școlar prevăzut cu internat şi cantină 

 Crearea a două entităţi administrative (sate), în comuna Măneciu, respectiv satele Valea Popii și 

Buzăianu-Valea Stânii 



 

 

88 

 

 Realizare de pârtie schi Gropșoare 

 Realizare de pârtie schi Babeșu 

 Construire grup locuințe sociale și pentru tinerii căsătoriți 

 Aducțiune apă în sistem gravitațional din sursa Bobu 

 Aducțiune gaze naturale în comuna Măneciu din sursa Buda 

 Realizare trotuare stânga-dreapta DN1A pe raza localităților componente comunei Măneciu  

 Reabilitare infrastructură generală a străzilor componente stațiunii Cheia şi dotarea cu spații de 

agrement 

 Modernizare stație de epurare Cheia 

 Amenajarea și dotarea unor centre de joacă pentru copiii comunei 

 Lucrări de cadastru imobiliar, extravilan și intravilan 

 Realizarea strategiei de îmbunătățire a comunicării cu populația 

 Reabilitarea chiliilor de la Mănăstirea Cheia şi Mănăstirea Suzana în parteneriat comuna Măneciu- 

Mănăstirea Cheia și Mănăstirea Suzana 

 Construire locație nouă pentru muzeul de istorie al comunei Măneciu 

 Realizarea de grădinițe cu program prelungit în com. Măneciu, sat Măneciu-Ungureni şi Măneciu-

Pământeni 

 Realizare de trotuare pe străzile Gheaba 1, Gheaba 2, Pieții, Cartier, Giurești, Mocani, str. Gării- biserica 

în satul Măneciu-Pământeni 

 Reabilitare captare apă Capra şi Valea Berii 

 Amenajare spaţiu agrement în spatele hotelului Cheia 

 Realizare unui centru medical care să includă şi farmacie în satul Cheia 

 Modernizare drum Măneciu (strada Gheaba II-zona Câmpșor-Gheaba) 

 Reabilitare drum spre mănăstirea Cheia 

 Rampă transfer gunoi 

 Modernizare drum Muntele Roșu 

 Construire rezervor apă potabilă 

 Înființare tabără școlară pe raza comunei Măneciu 

 Realizarea de șanțuri şi podețe adiacente străzilor din Cheia 

 Înfiinţarea unui drum public plus utilități în zona Pârăul Țapului 

 Construire bază sportivă școala Mocani 

 Amenajare spațiu pentru familii cu probleme sociale 

 Realizare infrastructură specific turistică: mijloace de transport pe cablu Cheia - Muntele Roșu-Muntele 

Ciucaș 

 Înființare grădiniță cu spații de joacă în satul Măneciu-Pămînteni 

 Extindere rețea de iluminat public 

 Construire patinoar în stațiunea Cheia 

 Realizare domeniu schiabil Baicu: pârtie schi și telecabină 

 Execuție pod rutier + cale acces DN 1A-zona Plăiețu (Coada Lacului-Cheia) 

 Reabilitare și modernizare DJ239 (legătura între comunele Măneciu-Cerașu prin satul Costeni 

 Reabilitare termică (izolare termică) a blocurilor din comună 

 Modernizare drum de exploatare forestieră DN 1A Punct Valea Berii- Cabana Muntele Ciucaș 
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II.2. VIZIUNEA PE TERMEN LUNG (2030) ȘI OBIECTIVUL GENERAL PENTRU ORIZONTUL ANULUI 2027 

 

La orizontul anului 2030 comuna Măneciu va oferi cetățenilor săi un standard urban de viață, din perspectiva 

accesului la infrastructură și servicii de bază pentru o locuire de calitate, a accesului nediscriminatoriu la 

educație, sănătate și servicii sociale, respectiv a oportunităților de afaceri, ocupare și câștig, dar și a celor de 

petrecere a timpului liber. În altă ordine de idei, comuna va deveni un pol al turismului sustenabil, prin 

valorificarea patrimoniului său natural și cultural excepțional.  

Țintele specifice asumate prin Strategia de Dezvoltare Locală pentru anul 2030 sunt: 

 Modernizarea integrală a rețelei de străzi drumuri de interes local, care să permită inclusiv accesul la 

zonele cu potențial de dezvoltare turistică, rezidențială și economică identificate prin PUG 

 Asigurarea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate (pietonale și velo) ale cetățenilor și turiștilor 

 Asigurarea alimentării cu apă din surse sigure și de calitate, respectiv a canalizării și epurării apelor uzate 

în stații cu treaptă terțiară a cel puțin 90% dintre gospodării, inclusiv în zonele izolate 

 Alimentarea cu gaze naturale în toate satele componente 

 Alimentarea cu energie electrică a zonelor izolate, inclusiv cu utilizarea surselor locale de energie 

regenerabilă 

 Abandon școlar zero, ofertă educațională începând de la nivelul antepreșcolar (creșă), adaptată la 

cerințele angajatorilor și rezultate peste media județeană la examenele Evaluare Națională și 

Bacalaureat 

 Bazin de înot funcțional și alte facilități moderne pentru Clubul Sportiv Comunal 

 Servicii medicale, publice și private, diversificate 

 Servicii sociale accesibile, mai ales pentru copiii aflați în situații de risc, persoanele cu dizabilități și 

persoanele vârstnice 

 Parc industrial funcțional, care să genereze minim 500 de locuri de muncă 

 Cămine culturale moderne și ofertă bogată de evenimente culturale 

 Infrastructură turistică dezvoltată, sustenabilă și atractivă, care să atragă minim 50.000 de turiști/an 

 Parc de agrement 

 Servicii publice online extinse 

 

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Măneciu pentru perioada 2021-2027: stoparea 

declinului demografic și economic de după 1990, prin reducerea decalajelor de calitate a vieții față de centrele 

urbane.   
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II.3. OBIECTIVE SPEC IFICE, PRIORITĂȚI DE  INTERVENȚIE ȘI ACȚIUNI PROPUSE 

Obiectivul specific nr. 1: Creșterea accesibilității și promovarea unei mobilității durabile în interiorul comunei, 

care să conducă la reducerea emisiilor de CO2 

Priorități de 

intervenție 

Acțiuni propuse  Nevoia (punctul 

slab / 

amenințarea din 

analiza SWOT) la 

care răspund 

acțiunile  

Corelarea cu 

obiectivele de 

politică ale UE 

pentru perioada 

2021-2027 

Corelarea cu sursele 

de finanțare 

existente la nivel 

național1 

1.1. 

Modernizarea 

drumurilor de 

interes local 

1.1.1. Modernizarea, 

repararea și întreținerea 

drumurilor comunale și a 

străzilor, inclusiv 

rigole/șanțuri de scurgere a 

apelor pluviale, poduri, 

podețe, accese la 

gospodării, intersecții, 

marcaje, indicatoare   

1.1.2. Modernizarea, 

repararea și întreținerea 

drumurilor de exploatare 

forestieră 

Existența unor 

drumuri 

comunale și străzi 

nemodernizate, 

precum și 

extensia redusă a 

trotuarelor și 

pistelor pentru 

bicicliști 

O.P.2. ”O Europă 

mai ecologică, fără 

emisii de carbon” 

O.P.3. ”O Europă 

mai conectată” 

PNS 2021-2027 

Bugetul de stat (PNI 

”Anghel Saligny” 

etc.) 

Bugetul local 

 

1.2. 

Promovarea 

transportului 

nemotorizat  

1.2.1. Amenajarea / 

modernizarea de trotuare și 

alei pietonale 

1.2.2. Amenajarea de piste 

și de rastele pentru biciclete 

Existența unor 

drumuri 

comunale și străzi 

nemodernizate, 

precum și 

extensia redusă a 

trotuarelor și 

pistelor pentru 

bicicliști 

O.P.2. ”O Europă 

mai ecologică, fără 

emisii de carbon” 

O.P.3. ”O Europă 

mai conectată” 

PNRR 

PNS 2021-2027 

Bugetul de stat 

(AFM) 

Bugetul local 

 

                                                                 

1 Configurația și denumirea programelor finanțate din fonduri europene în perioada de programare 2021-2027 

mai poate suferi modificări ca urmare a negocierilor cu Comisia Europeană. În mod similar, noi programe cu 

finanțare de la bugetul de stat pot apărea, funcție de decizia Guvernului.  
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Obiectivul specific nr. 2: Asigurarea unui standard de locuire comparabil cu cel din mediul urban, prin acces la 

infrastructură și servicii de utilități publice 

Priorități de 

intervenție 

Acțiuni propuse  Nevoia (punctul slab din 

analiza SWOT) la care 

răspund acțiunile  

(unde este cazul) 

Corelarea cu 

obiectivele 

de politică 

ale UE 

pentru 

perioada 

2021-2027 

Corelarea cu sursele 

de finanțare 

existente la nivel 

național2 

2.1. Dezvoltarea 

infrastructurii de 

apă și apă uzată  

2.1.1. Extinderea 

infrastructurii de 

alimentare cu apă 

(surse/captări, 

aducțiuni, gospodării 

de apă, rețelele, stații 

de pompare, 

contorizare 

inteligentă 

2.1.2. Extinderea 

infrastructurii de 

canalizare și 

conectarea acesteia 

la stații de epurare cu 

treaptă terțiară, 

inclusiv realizarea de 

noi racorduri 

Existența unor zone relativ 

izolate de trupurile satelor, 

unde nu există rețea de 

alimentare cu apă 

Ponderea redusă a 

gospodăriilor racordate la 

canalizare și epurarea 

insuficientă a apelor uzate 

O.P.2. ”O 

Europă mai 

ecologică, 

fără emisii de 

carbon 

PNRR 

Bugetul de stat (PNI 

”Anghel Saligny”, 

AFM etc.) 

Bugetul local 

 

2.2. Extinderea și 

modernizarea 

infrastructurii de 

alimentare cu 

energie electrică, 

gaze naturale și 

iluminat public 

2.2.1. Extinderea 

sistemului de 

alimentare cu 

energie electrică și 

de iluminat public în 

zonele nedeservite și 

cu potențial de 

dezvoltare 

2.2.2. Înființarea 

rețelei de distribuție 

Existența unor zone cu 

potențial de dezvoltare care 

nu dispun de rețea de 

alimentare cu energie 

electrică 

Lipsa rețelei de alimentare 

cu gaze naturale și 

utilizarea unei cantități 

O.P.3. ”O 

Europă mai 

conectată” 

O.P.2. ”O 

Europă mai 

ecologică, 

fără emisii de 

carbon 

PODD 2021-2027 

PNRR 

Bugetul de stat 

(AFM) 

Fonduri proprii ale 

operatorului de 

distribuție a energiei 

electrice și gaze 

                                                                 
2 Configurația și denumirea programelor finanțate din fonduri europene în perioada de programare 2021-2027 

mai poate suferi modificări ca urmare a negocierilor cu Comisia Europeană. În mod similar, noi programe cu 

finanțare de la bugetul de stat pot apărea, funcție de decizia Guvernului.  
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Priorități de 

intervenție 

Acțiuni propuse  Nevoia (punctul slab din 

analiza SWOT) la care 

răspund acțiunile  

(unde este cazul) 

Corelarea cu 

obiectivele 

de politică 

ale UE 

pentru 

perioada 

2021-2027 

Corelarea cu sursele 

de finanțare 

existente la nivel 

național2 

a gazelor naturale, 

inclusiv realizarea 

branșamentelor, 

dotarea cu contoare 

inteligente 

2.2.3. Instalarea de 

panouri solare 

pentru alimentarea 

locuințelor 

electrificate, dar și 

pentru reducerea 

consumului de 

energie 

convențională a 

clădirilor publice 

mari de lemne pentru 

încălzire 

Fonduri private 

(energie 

regenerabilă) 

Bugetul local 

2.3. Extinderea 

infrastructurii de 

telecomunicații 

2.3.1. Extinderea 

sistemului de 

supraveghere video 

pentru prevenirea 

infracționalității și 

reducerea costurilor 

cu ordinea publică 

2.3.2. Îngroparea 

cablurilor aeriene, cu 

prioritatea în zonele 

centrale și turistice 

2.3.3. Sprijinirea 

investițiilor realizate 

de operatorii privați 

de telecomunicații 

(antene, relee, rețele 

de fibră optică etc.) 

Existența unor zone care nu 

dispun de acoperire 4G 

O.P. 1. ”O 

Europă mai 

inteligentă” 

Bugetul local 

Fonduri proprii ale 

operatorilor 
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Obiectivul specific nr. 3:  Creșterea calității vieții tuturor cetățenilor, prin acces nediscriminatoriu la educație, 

sănătate, asistență socială, cultură și recreere de calitate 

Priorități de 

intervenție 

Acțiuni propuse  Nevoia (punctul slab din 

analiza SWOT) la care 

răspund acțiunile 

Corelarea cu 

obiectivele 

de politică 

ale UE 

pentru 

perioada 

2021-2027 

Corelarea cu sursele 

de finanțare 

existente la nivel 

național3 

3.1.  Dezvoltarea 

capitalului uman 

prin acces la 

educație și 

învățare pe tot 

parcursul vieții 

3.1.1. Dezvoltarea 

infrastructurii pentru 

învățământ 

antepreșcolar (creșă) 

3.1.2. Modernizarea 

și dotarea 

grădinițelor, școlilor 

și a liceului, cu accent 

pe laboratoarele 

pentru educație 

STEM și digitală 

3.1.3. Prevenirea 

abandonului și 

încurajarea 

performanței prin 

acordarea de burse 

școlare, activități de 

after-school, 

remediale, consiliere, 

educație parentală, 

tabere etc.  

3.1.4. Asigurarea 

transportului școlar 

cu autobuze 

/microbuze școlare 

verzi 

Predarea simultană la 

Școala Primară Cheia și 

nevoia de transport a unui 

număr mare de copii   

Rata scăzută de 

promovabilitate la 

Bacalaureat pentru elevii de 

la clasele de turism și 

capacitatea redusă de 

absorbție a absolvenților pe 

piața locală a muncii 

Scăderea accentuată a 

populației școlare 

Lipsa unui bazin de înot 

didactic 

Ponderea scăzută a 

cetățenilor cu studii medii și 

superioare și îmbătrânirea 

forței de muncă cu 

calificare în industrie   

O.P.4. ”O 

Europă mai 

socială” 

POEO 2021-2027 

PNRR 

Bugetul de stat 

(MEN, CNI, MLPDA) 

Bugetul local 

 

                                                                 
3 Configurația și denumirea programelor finanțate din fonduri europene în perioada de programare 2021-2027 

mai poate suferi modificări ca urmare a negocierilor cu Comisia Europeană. În mod similar, noi programe cu 

finanțare de la bugetul de stat pot apărea, funcție de decizia Guvernului.  
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Priorități de 

intervenție 

Acțiuni propuse  Nevoia (punctul slab din 

analiza SWOT) la care 

răspund acțiunile 

Corelarea cu 

obiectivele 

de politică 

ale UE 

pentru 

perioada 

2021-2027 

Corelarea cu sursele 

de finanțare 

existente la nivel 

național3 

3.1.5. Derularea de 

programe de formare 

continuă pentru 

adulți, cu accent pe 

obținerea unei 

calificări pentru 

persoanele 

vulnerabile (fermieri, 

șomeri, persoane 

casnice, romi, 

persoane cu 

dizabilități), întărirea 

competențelor 

antreprenoriale și 

dezvoltarea celor 

digitale 

3.2. 

Îmbunătățirea 

infrastructurii și a 

serviciilor de 

asistență 

medicală 

3.2.1. Reabilitarea, 

modernizarea și 

dotarea cu aparatură 

medicală, 

instrumentar, 

mobilier a 

dispensarului 

comunal 

3.2.2. Facilitarea 

accesului la asistență 

medicală pentru 

cetățenii din zona de 

nord a comunei (de 

ex. amenajarea unui 

punct sanitar, 

implementarea 

telemedicinei) 

3.2.3. Furnizarea 

serviciilor de 

Accesul limitat la servicii 

medicale de urgență și de 

specialitate la nivel local 

O.P.4. ”O 

Europă mai 

socială” 

POS 2021-2027 

POIDS 2021-2027 

PNRR 

Bugetul de stat (MS 

etc.) 

Bugetul local 
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Priorități de 

intervenție 

Acțiuni propuse  Nevoia (punctul slab din 

analiza SWOT) la care 

răspund acțiunile 

Corelarea cu 

obiectivele 

de politică 

ale UE 

pentru 

perioada 

2021-2027 

Corelarea cu sursele 

de finanțare 

existente la nivel 

național3 

asistență medicală 

comunitară și școlară 

3.2.5. Derularea de 

acțiuni și campanii de 

sănătate publică, 

educație pentru 

sănătate, prevenție, 

depistare și 

tratament precoce al 

bolilor 

3.3. Combaterea 

sărăciei și 

dezvoltarea 

infrastructurii și a 

serviciilor sociale 

3.3.1. Dezvoltarea, 

inclusiv în parteneriat 

cu furnizori privați, a 

serviciilor sociale de 

tip non-rezidențial 

pentru persoanele 

vulnerabile (copii din 

familii cu situație 

materială precară, cu 

părinții plecați în 

străinătate, persoane 

vârstnice singure, 

persoane cu 

dizabilități) 

3.3.2. Sprijinirea 

cetățenilor 

vulnerabili în vederea 

accesării beneficiilor 

la care au dreptul 

(asistenți personali, 

diferite ajutoare și 

alte beneficii 

financiare și 

materiale) 

Creșterea accelerată a 

costurilor cu asistența 

socială, cu precădere 

pentru persoanele cu 

dizabilități 

Existența unor cazuri de 

supra-aglomerare a 

locuințelor 

O.P.4. ”O 

Europă mai 

socială” 

PNS 2021-2027 

(GAL) 

POIDS 2021-2027 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Fonduri private 
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Priorități de 

intervenție 

Acțiuni propuse  Nevoia (punctul slab din 

analiza SWOT) la care 

răspund acțiunile 

Corelarea cu 

obiectivele 

de politică 

ale UE 

pentru 

perioada 

2021-2027 

Corelarea cu sursele 

de finanțare 

existente la nivel 

național3 

3.3.3. Identificarea / 

achiziționarea, 

lotizarea și acordarea 

de loturi gratuite de 

teren pentru 

construcția de 

locuințe de către 

tineri 

3.3.4. Înființarea, în 

parteneriat cu ONG-

uri de profil și firme 

private, de structuri 

de economie socială 

3.4. Diversificarea 

oportunităților de 

petrecere a 

timpului liber și 

de recreere 

pentru cetățeni 

3.4.1. Construcția, 

reabilitarea, 

modernizarea și 

dotarea căminelor 

culturale ca spații 

comunitare 

multifuncționale 

3.4.2. Amenajarea, 

modernizarea și 

dotarea bazelor 

sportive 

3.4.3. Construcția de 

facilități sportive 

pentru noi sporturi 

(bazin de înot)  

3.4.4. Amenajarea de 

parcuri și alte 

facilități de agrement 

(de ex. patinoar) 

Lipsa unui bazin de înot 

didactic 

Scăderea consumului 

cultural, mai ales după 

instalarea pandemiei Covid-

19 

Starea necorespunzătoare a 

căminelor culturale 

Infrastructura deficitară de 

agrement pentru cetățeni și 

turiști 

O.P.5. ”O 

Europă mai 

apropiată de 

cetățeni” 

PNS 2021-2027 

Bugetul de stat (CNI) 

Bugetul local 

Fondurile private 

Donații / 

sponsorizări 
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Priorități de 

intervenție 

Acțiuni propuse  Nevoia (punctul slab din 

analiza SWOT) la care 

răspund acțiunile 

Corelarea cu 

obiectivele 

de politică 

ale UE 

pentru 

perioada 

2021-2027 

Corelarea cu sursele 

de finanțare 

existente la nivel 

național3 

3.4.5. Sprijinirea 

financiară a cultelor 

religioase pentru 

reabilitarea 

lăcașurilor de cult 

3.4.6. Acordarea de 

sprijin financiar și 

logistic ansamblurilor 

și formațiilor artistice 

3.4.7. Elaborarea și 

implementarea, 

inclusiv în 

parteneriate cu alte 

instituții și asociații, a 

agendei culturale și 

sportive anuale  

3.4.8. Sprijinirea 

financiară și logistică 

a Clubului Sportiv 

Comunal  
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Obiectivul specific nr. 4: Îmbunătățirea accesului cetățenilor la locuri de muncă bine plătite și la oportunități 

de dezvoltare a propriei afaceri 

Priorități de 

intervenție 

Acțiuni propuse  Nevoia (punctul slab din 

analiza SWOT) la care 

răspund acțiunile 

Corelarea cu 

obiectivele 

de politică 

ale UE 

pentru 

perioada 

2021-2027 

Corelarea cu sursele 

de finanțare 

existente la nivel 

național4 

4.1. Creșterea 

competitivității 

agriculturii locale, 

cu accent pe 

zootehnie, 

pomicultură și 

produse bio 

4.1.1. Implementarea 

amenajamentului 

pastoral și închirierea 

pășunilor către 

fermierii locali 

4.1.2. Modernizarea 

și întreținerea 

târgului și a pieței 

agroalimentare 

4.1.2. Sprijinirea 

funcționării și a 

modernizării 

fermelor locale, mai 

ales de către tinerii 

fermieri (sprijinirea 

obținerii de subvenții 

/ plăți directe, 

informarea cu privire 

la oportunitățile de 

finanțare prin PNS / 

GAL / programe 

guvernamentale etc.) 

4.1.3. Încurajarea și 

informarea, în 

parteneriat cu GAL, 

AFIR, consultanți, a 

fermierilor și tinerilor 

care vor să 

Fertilitatea redusă a 

solurilor, care nu e propice 

pentru cultura plantelor 

Slaba dezvoltare a 

sectorului pomicol, în 

pofida potențialului ridicat 

Lipsa unor ferme 

zootehnice moderne, de 

mari dimensiuni 

Practicarea unei agriculturi 

rudimentare, predominant 

de subzistență, cu forță de 

muncă fără pregătire 

teoretică și îmbătrânită 

 

 

O.P.1. ”O 

Europă mai 

inteligentă” 

PNS 2021-2027 

Bugetul local 

Fonduri private 

 

                                                                 
4 Configurația și denumirea programelor finanțate din fonduri europene în perioada de programare 2021-2027 

mai poate suferi modificări ca urmare a negocierilor cu Comisia Europeană. În mod similar, noi programe cu 

finanțare de la bugetul de stat pot apărea, funcție de decizia Guvernului.  
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Priorități de 

intervenție 

Acțiuni propuse  Nevoia (punctul slab din 

analiza SWOT) la care 

răspund acțiunile 

Corelarea cu 

obiectivele 

de politică 

ale UE 

pentru 

perioada 

2021-2027 

Corelarea cu sursele 

de finanțare 

existente la nivel 

național4 

investească în 

agricultură cu privire 

la oportunitățile de 

finanțare 

nerambursabilă din 

diferite programe 

4.1.4. Sprijinirea, în 

limita atribuțiilor 

legale, a fermierilor 

locali pentru 

accesarea plăților 

directe și a altor 

forme de sprijin prin 

APIA 

4.2. Atragerea de 

noi investiții 

private, 

generatoare de 

locuri de muncă, 

cu prioritate în 

sfera activităților 

nepoluante 

4.2.1. Dezvoltarea, 

inclusiv în parteneriat 

cu CJ Prahova, a unui 

parc industrial 

(elaborare PUZ, 

viabilizare și 

asigurare acces și 

utilități de bază, 

promovarea parcului 

în rândul 

potențialilor 

investitori, lotizarea 

și vânzarea / 

concesionarea 

loturilor către 

investitori, acordarea 

de facilități fiscale 

locale pentru 

investitori) 

4.2.2. Încurajarea și 

sprijinirea 

Numărul foarte mic de 

unități de colectare, 

depozitare și prelucrare a 

materiilor prime agricole 

Numărul mic de locuri de 

muncă din sectorul privat și 

practicarea pe scară largă a 

navetismului 

Slaba dezvoltare a 

sectorului HORECA (formal) 

O.P.1. ”O 

Europă mai 

inteligentă” 

PNS 2021-2027 

POR 2021-2027 

POIDS 2021-2027 

Bugetul de stat 

(AIPPIMM etc.) 

Bugetul local 

Fonduri private 
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Priorități de 

intervenție 

Acțiuni propuse  Nevoia (punctul slab din 

analiza SWOT) la care 

răspund acțiunile 

Corelarea cu 

obiectivele 

de politică 

ale UE 

pentru 

perioada 

2021-2027 

Corelarea cu sursele 

de finanțare 

existente la nivel 

național4 

întreprinzătorilor 

locali care vor să-și 

înființeze sau 

dezvolte propria 

afacere (de ex. 

informarea periodică, 

în parteneriat cu ADR 

SM, AIMMAIPE 

Ploiești, GAL, AFIR 

etc., cu privire la 

oportunitățile de 

finanțare 

nerambursabilă, 

concesionarea / 

vânzarea / închirierea 

de active imobiliare,  

reducerea birocrației 

legate de 

documentațiile de 

urbanism, medierea 

recrutării de forță de 

muncă, de 

colaborare cu liceul 

din comună, cu alte 

instituții etc.) 

4.3. Dezvoltarea, 

pe baze 

sustenabile și în 

beneficiul 

cetățenilor, a 

turismului 

4.3.1. Dezvoltarea, 

inclusiv în PPP și în 

parteneriat cu alte 

instituții (de ex. CJ 

Prahova),  a 

infrastructurii-suport 

pentru turism în 

stațiunea Cheia 

(accese, parcări, piste 

pentru biciclete, 

trotuare, utilități, 

Existența unor zone cu 

potențial turistic ridicat, 

care nu sunt corespunzător 

valorificate 

Scăderea capacității de 

cazare și a circulației 

turistice pe fondul 

pandemiei Covid-19, 

precum și durata redusă a 

sejurului mediu 

O.P.1. ”O 

Europă mai 

inteligentă” 

POR 2021-2027 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Bugetul CJ Prahova 

PPP 
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Priorități de 

intervenție 

Acțiuni propuse  Nevoia (punctul slab din 

analiza SWOT) la care 

răspund acțiunile 

Corelarea cu 

obiectivele 

de politică 

ale UE 

pentru 

perioada 

2021-2027 

Corelarea cu sursele 

de finanțare 

existente la nivel 

național4 

facilități sportive, de 

agrement, spații 

publice, spații verzi 

4.3.2. Marcarea 

traseelor montane, 

montarea de 

panouri, indicatoare 

și alte facilități 

pentru informarea și 

orientarea turiștilor și 

a vizitatorilor, 

inclusiv în parteneriat 

cu alte instituții și 

asociații  

4.3.3. Promovarea 

potențialului turistic 

al comunei, în special 

în mediul online, în 

parteneriat cu alte 

instituții (de ex. CJ 

Prahova), asociații, 

operatori HORECA 

etc. și în contextul 

viitoarei Organizații 

de Management a 

Destinației 

4.3.4. Încurajarea și 

sprijinirea investițiilor 

private în facilități de 

cazare, alimentație 

publică, recreere, în 

limitele unor 

reglementări 

urbanistice clare 

Infrastructura deficitară de 

agrement pentru cetățeni și 

turiști 

Infrastructura suport 

pentru turism 

subdezvoltată 
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Obiectivul specific nr. 5:  Conservarea patrimoniului natural și al biodiversității locale, reducerea poluării și a 

efectelor riscurilor naturale și antropice asupra comunității 

Priorități de 

intervenție 

Acțiuni propuse  Nevoia (punctul slab din 

analiza SWOT) la care 

răspund acțiunile 

Corelarea cu 

obiectivele 

de politică 

ale UE 

pentru 

perioada 

2021-2027 

Corelarea cu sursele 

de finanțare 

existente la nivel 

național5 

5.1. Conservarea 

biodiversității și a 

patrimoniului 

natural 

5.1.1. Împădurirea 

terenurilor 

neproductive / 

degradate, plantarea 

și întreținerea  

peisagistică a 

spațiilor verzi publice 

(aliniamente 

stradale, parcuri, 

scuaruri, curți etc.) 

5.1.2. Extinderea și 

întreținerea 

cimitirelor 

5.1.3. Sprijinirea 

elaborării și 

implementării 

amenajamentelor 

silvice 

5.1.4.  Actualizarea și 

implementarea, în 

parteneriat cu 

autoritățile 

competente, a 

planului de 

management al 

sitului de importanță 

Amenințările naturale și 

antropice la adresa 

mediului și a biodiversității 

O.P.2. ”O 

Europă mai 

ecologică, cu 

emisii reduse 

de carbon” 

PODD 2021-2027 

PNS 2021-2027 

Bugetul de stat 

(AFM, Romsilva etc.) 

Bugetul local 

 

                                                                 
5 Configurația și denumirea programelor finanțate din fonduri europene în perioada de programare 2021-2027 

mai poate suferi modificări ca urmare a negocierilor cu Comisia Europeană. În mod similar, noi programe cu 

finanțare de la bugetul de stat pot apărea, funcție de decizia Guvernului.  
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Priorități de 

intervenție 

Acțiuni propuse  Nevoia (punctul slab din 

analiza SWOT) la care 

răspund acțiunile 

Corelarea cu 

obiectivele 

de politică 

ale UE 

pentru 

perioada 

2021-2027 

Corelarea cu sursele 

de finanțare 

existente la nivel 

național5 

comunitară de pe 

teritoriul comunei.  

5.2. Reducerea 

poluării aerului, 

apelor, solului și a 

nivelului de 

zgomot 

5.2.1. Dezvoltarea 

infrastructurii de 

colectare a deșeurilor 

(containere deșeuri 

voluminoase și 

inerte, coșuri de 

gunoi,  platforme 

pentru colectare 

selectivă etc.) 

5.2.2. Dotarea 

corespunzătoare cu 

echipamente în 

vederea asigurării 

serviciului de 

salubrizare, 

deszăpezire, 

dezinsecție, inclusiv 

prevenirea și 

eliminarea 

depozitelor ilegale e 

deșeuri (de ex. 

montarea de camere 

video în zonele 

vulnerabile) 

5.2.3. Colaborarea cu 

ADI și operatorul 

privat selectat pentru 

respectarea 

prevederilor 

contractuale cu 

privire la colectarea 

deșeurilor menajere 

și derularea unor 

Gradul redus de colectare 

selectivă a deșeurilor 

O.P.2. ”O 

Europă mai 

ecologică, cu 

emisii reduse 

de carbon” 

PODD 2021-2027 

PNRR 

Bugetul de stat 

(AFM) 

Bugetul local 

Fondurile proprii ale 

operatorilor 
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Priorități de 

intervenție 

Acțiuni propuse  Nevoia (punctul slab din 

analiza SWOT) la care 

răspund acțiunile 

Corelarea cu 

obiectivele 

de politică 

ale UE 

pentru 

perioada 

2021-2027 

Corelarea cu sursele 

de finanțare 

existente la nivel 

național5 

campanii de 

colectare a deșeurilor 

electronice, 

voluminoase etc.  

 

5.3. 

Îmbunătățirea 

performanței 

energetice a 

clădirilor și 

promovarea 

utilizării energiei 

regenerabile 

5.3.1. Consolidarea și 

reabilitarea termică a 

clădirilor publice în 

conformitate cu 

standardele nZEB, 

inclusiv dotarea lor 

cu panouri solare, 

sisteme de 

management și 

monitorizare a 

consumului de 

energie 

5.3.2. Sprijinirea 

inițiativelor private 

de creștere a 

eficienței energetice 

a clădirilor de locuit 

(de ex. informarea 

proprietarilor cu 

privire la 

oportunitățile de 

finanțare disponibile 

în acest scop – de tip 

”Casa Verde”) 

 O.P.2. ”O 

Europă mai 

ecologică, cu 

emisii reduse 

de carbon” 

PNRR 

POR 2021-2027 

Bugetul de stat (de 

ex. AFM) 

Bugetul local 

5.4. Reducerea 

efectelor negative 

ale riscurilor de 

toate tipurilor și 

ale schimbărilor 

5.4.1. Amenajarea și 

întreținerea 

cursurilor de apă în 

vederea prevenirii 

inundațiilor 

(regularizare, 

Expunerea comunei la mai 

multe riscuri naturale, în 

principal la cutremure, 

inundații și alunecări de 

teren 

O.P.2. ”O 

Europă mai 

ecologică, cu 

emisii reduse 

de carbon” 

PNS 2021-2027 

(GAL) 

PODD 2021-2027 

PNRR 
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Priorități de 

intervenție 

Acțiuni propuse  Nevoia (punctul slab din 

analiza SWOT) la care 

răspund acțiunile 

Corelarea cu 

obiectivele 

de politică 

ale UE 

pentru 

perioada 

2021-2027 

Corelarea cu sursele 

de finanțare 

existente la nivel 

național5 

climatice asupra 

comunei 

decolmatare, 

toaletare vegetație) 

5.4.2. Dezvoltarea și 

întreținerea rețelei 

de colectare și 

deversare a apelor 

pluviale (rigole, 

șanțuri, canalizare în 

sistem separativ) 

5.4.3. Sprijinirea 

extinderii și 

reabilitării lucrărilor 

de protecție 

împotriva 

inundațiilor și a celor 

de îmbunătățiri 

funciare de către 

instituțiile care le 

administrează 

5.4.4. Modernizarea 

și mentenanța 

sistemelor de 

înștiințare, alarmare 

a populației 

5.4.5. Elaborarea și 

implementarea 

Planului de Analiză și 

Acoperire a Riscurilor 

5.4.6. Înființarea și 

dotarea 

corespunzătoare a 

unui SVSU, inclusiv 

formarea voluntarilor 

 Bugetul de stat 

(ANIF, Apele 

Române) 

Bugetul local 
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Priorități de 

intervenție 

Acțiuni propuse  Nevoia (punctul slab din 

analiza SWOT) la care 

răspund acțiunile 

Corelarea cu 

obiectivele 

de politică 

ale UE 

pentru 

perioada 

2021-2027 

Corelarea cu sursele 

de finanțare 

existente la nivel 

național5 

5.4.7. Expertizarea și 

consolidarea 

clădirilor cu risc 

seismic 

 

Obiectivul specific nr. 6: Asigurarea unui model de guvernanță locală bazată pe digitalizare, planificare, 

competență, eficiență și cooperare 

Priorități de 

intervenție 

Acțiuni propuse  Nevoile locale la care 

răspund acțiunile 

Corelarea cu 

obiectivele 

de politică 

ale UE 

pentru 

perioada 

2021-2027 

Corelarea cu sursele 

de finanțare 

existente la nivel 

național6 

6.1. Definitivarea 

cadrului de 

planificare și 

reglementare a 

dezvoltării 

comunei 

6.1.1. Finalizarea 

lucrărilor de 

înregistrare 

sistematică a 

imobilelor (cadastru)  

6.1.2. Implementarea 

PUG și a RLU, inclusiv 

cooperarea strânsă 

cu Arhitectul-Șef al 

județului pentru 

creșterea calității 

arhitecturale a 

Volumul redus al 

investițiilor publice în 

raport cu nevoile de 

dezvoltare 

O.P.5. ”O 

Europă mai 

aproape de 

cetățeni” 

POR 2014-2020 

Bugetul de stat 

(ANCPI etc.) 

Bugetul local 

 

                                                                 
6 Configurația și denumirea programelor finanțate din fonduri europene în perioada de programare 2021-2027 

mai poate suferi modificări ca urmare a negocierilor cu Comisia Europeană. În mod similar, noi programe cu 

finanțare de la bugetul de stat pot apărea, funcție de decizia Guvernului.  
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Priorități de 

intervenție 

Acțiuni propuse  Nevoile locale la care 

răspund acțiunile 

Corelarea cu 

obiectivele 

de politică 

ale UE 

pentru 

perioada 

2021-2027 

Corelarea cu sursele 

de finanțare 

existente la nivel 

național6 

clădirilor noi 

autorizate  

6.1.3. Elaborarea, în 

parteneriat cu CJ, a 

unui PUZ 

(masterplan) de 

dezvoltare / 

regenerare pentru 

stațiunea Cheia 

(eventual și alte zone 

cu potențial turistic), 

preferabil printr-un 

concurs internațional 

de soluții 

6.1.4. 

Implementarea, 

monitorizarea și 

evaluarea Strategiei 

de Dezvoltare Locală, 

precum și a altor 

planuri locale (de ex. 

amenajament 

pastoral, PAAR, 

diferite planuri de 

acțiune etc.) 

6.1.5. Participarea în 

procesul de pregătire 

a unor documente de 

planificare de la nivel 

microregional sau 

județean cu impact 

asupra comunei 
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Priorități de 

intervenție 

Acțiuni propuse  Nevoile locale la care 

răspund acțiunile 

Corelarea cu 

obiectivele 

de politică 

ale UE 

pentru 

perioada 

2021-2027 

Corelarea cu sursele 

de finanțare 

existente la nivel 

național6 

6.2. Consolidarea 

capacității 

administrative 

locale de a furniza 

servicii publice de 

calitate și de a 

realiza investiții 

6.2.1. Consolidarea 

informatizării 

Primăriei (dotare 

hardware, software, 

actualizarea paginii 

WEB a Primăriei, 

implementare arhivă 

și semnătură 

electronică etc.) 

6.2.2. Dezvoltarea de 

noi servicii online 

pentru cetățeni și 

agenți economici –

descărcare / 

încărcare 

documente, sesizări, 

programări, urmărire 

cereri etc.) 

6.2.3. Extinderea, 

reabilitarea, 

modernizarea și 

dotarea spațiilor 

administrative 

6.2.4. Dotarea 

serviciilor locale cu 

utilaje pentru 

executarea de lucrări 

de interes edilitar 

6.2.5. Formarea 

continuă a 

personalului existent 

și recrutarea de 

personal calificat 

pentru posturile 

Existența unor posturi 

vacante în organigrama 

Primăriei, unele cu 

importanță strategică 

pentru dezvoltarea locală 

Veniturile proprii și din 

fonduri europene modeste, 

corelate cu dependența de 

transferurile de la nivel 

central și județean 

Volumul redus al 

investițiilor publice în 

raport cu nevoile de 

dezvoltare 

O.P.5. ”O 

Europă mai 

aproape de 

cetățeni” 

PNS 2021-2027 

(GAL) 

PNRR 

Alte Programe 

Operaționale 

aferente perioadei 

de programare 

2021-2027 

Bugetul de stat (PNI 

”Anghel Saligny), 

CNI etc.) 

Fonduri private, 

inclusiv PPP 

Bugetul local 
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Priorități de 

intervenție 

Acțiuni propuse  Nevoile locale la care 

răspund acțiunile 

Corelarea cu 

obiectivele 

de politică 

ale UE 

pentru 

perioada 

2021-2027 

Corelarea cu sursele 

de finanțare 

existente la nivel 

național6 

vacante cu 

importanță strategică 

(arhitect, fonduri 

europene) 

6.2.6. Contractarea 

de expertiză externă 

pentru competențele 

care nu pot asigurate 

cu personalul propriu 

(proiectare, 

consultanță, 

supervizare etc.) 

6.3. Întărirea 

parteneriatului 

inter-instituțional 

și cu actorii 

relevanți de la 

nivel local, în 

condiții de 

transparență 

6.3.1. Aderarea la noi 

structuri asociative și 

consolidarea 

prezenței comunele 

în cele existente 

(GAL, ADI, Asociația 

Comunelor), inclusiv 

sprijinirea 

funcționării acestora, 

realizarea de vizite 

de studiu și schimb 

de bune practici cu 

alte administrații 

eficiente din țară 

6.3.2. Implicarea 

comunei în activități 

și proiecte de 

cooperare 

internațională 

(încheierea de 

acorduri de înfrățire / 

cooperare cu 

localități din alte țări, 

Volumul redus al 

investițiilor publice în 

raport cu nevoile de 

dezvoltare 

O.P.5. ”O 

Europă mai 

aproape de 

cetățeni” 

Bugetul local 
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Priorități de 

intervenție 

Acțiuni propuse  Nevoile locale la care 

răspund acțiunile 

Corelarea cu 

obiectivele 

de politică 

ale UE 

pentru 

perioada 

2021-2027 

Corelarea cu sursele 

de finanțare 

existente la nivel 

național6 

elaborarea și 

implementarea unor 

planuri pentru acțiuni 

comune, donații etc.) 

6.3.3.. Încheierea și 

operaționalizarea de 

parteneriate cu 

organizații non-

profit, instituții 

publice locale și 

centrale, companii 

private etc. pentru 

realizarea unor 

activități și investiții 

în interesul 

comunității (de ex. 

servicii sociale, 

protecția mediului, 

dezvoltare și 

promovare turistică, 

activități cultural-

sportive, atragerea 

de investitori etc.) 

6.3.4. Creșterea 

transparenței actului 

decizional și 

asigurarea implicării 

reale a cetățenilor în 

acesta (de ex. 

consultări și 

dezbateri publice 

periodice în satele 

componente, inclusiv 

prin structuri de tipul 

”Sfatul bătrânilor”; 

realizarea de sondaje 
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Priorități de 

intervenție 

Acțiuni propuse  Nevoile locale la care 

răspund acțiunile 

Corelarea cu 

obiectivele 

de politică 

ale UE 

pentru 

perioada 

2021-2027 

Corelarea cu sursele 

de finanțare 

existente la nivel 

național6 

online pe site-ul 

Primăriei și conturi 

de Social Media; 

înregistrarea și 

transmiterea live a 

ședințelor de Consiliu 

Local; publicarea 

dispozițiilor și a 

hotărârilor 

Primarului, respectiv 

CL pe site-ul WEB; 

derularea de 

campanii de 

voluntariat – de ex. 

pentru igienizarea 

unor spații publice, 

sprijinirea unor cazuri 

sociale etc.) 
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CAPITOLUL III. PLANUL DE ACȚIUNE ȘI MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂR II STRATEGIEI 

DE DEZVOLTARE LOCALĂ  A COMUNEI MĂNECIU 

 

III.1. PORTOFOLIUL (FIȘELE) DE PROIECTE PRIORITARE ALE COMUNEI MĂNECIU PENTRU 

PERIOADA 2021-2027: 

Atingerea obiectivelor asumate prin Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Măneciu pentru perioada 2021-

2027 implică implementarea următoarelor proiecte prioritare de investiții:  

Proiectul Prioritar nr. 1 

Titlul proiectului Asfaltare și modernizare drumuri comunale în comuna 

Măneciu  

Obiectivul specific din Strategie în care se 

încadrează 

Obiectivul specific nr. 1: Creșterea accesibilității și 

promovarea unei mobilității durabile în interiorul comunei, 

care să conducă la reducerea emisiilor de CO2 

Prioritatea de investiții din Strategie în 

care se încadrează 

1.1. Modernizarea drumurilor de interes local 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Măneciu 

Scurta descriere a activităților propuse prin 

proiect 

Proiectul prevede modernizarea drumurilor / străzilor care nu 

au făcut până în prezent obiectul unor lucrări de modernizare.  

Stadiul pregătirii proiectului (la momentul 

2021) 

SF, depus spre finanțare PNI ”Anghel Saligny” 

Bugetul estimativ 4.150.000 Euro  

Sursele potențiale de finanțare Bugetul de stat (PNI ”Anghel Saligny”) 

Bugetul local 
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Proiectul Prioritar nr. 2 

Titlul proiectului Amenajare / modernizare trotuare și alei pietonale în 

comuna Măneciu 

Obiectivul specific din Strategie în care se 

încadrează 

Obiectivul specific nr. 1: Creșterea accesibilității și 

promovarea unei mobilității durabile în interiorul comunei, 

care să conducă la reducerea emisiilor de CO2 

Prioritatea de investiții din Strategie în 

care se încadrează 

1.2. Promovarea transportului nemotorizat 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Măneciu 

Scurta descriere a activităților propuse prin 

proiect 

Proiectul prevede amenajarea de trotuare și alei pietonale de-

a lungul drumurilor / străzilor principale din satele 

componente, inclusiv pasaje / punți pietonale, precum și 

modernizarea celor existente, dar degradate 

Stadiul pregătirii proiectului (la momentul 

2021) 

Idee de proiect 

Bugetul estimativ 500.000 Euro  

Sursele potențiale de finanțare PNS 2021-2027 (inclusiv GAL) 

Bugetul de stat 

Bugetul local 
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Proiectul Prioritar nr. 3 

Titlul proiectului Amenajare piste pentru biciclete în comuna Măneciu  

Obiectivul specific din Strategie în care se 

încadrează 

Obiectivul specific nr. 1: Creșterea accesibilității și 

promovarea unei mobilității durabile în interiorul comunei, 

care să conducă la reducerea emisiilor de CO2 

Prioritatea de investiții din Strategie în 

care se încadrează 

1.2. Promovarea transportului nemotorizat 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Măneciu 

Scurta descriere a activităților propuse prin 

proiect 

Proiectul prevede amenajarea de piste pentru biciclete care 

să asigure legătura între satele componente, inclusiv rastele 

pentru parcarea acestora la instituțiile publice și în puncte de 

convergență.  

Stadiul pregătirii proiectului (la momentul 

2021) 

Idee de proiect 

Bugetul estimativ  500.000 Euro  

Sursele potențiale de finanțare PNRR 

Bugetul de stat (AFM) 

Bugetul local 
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Proiectul Prioritar nr. 4 

Titlul proiectului Extinderea și modernizarea rețelei de canalizare și a 

stațiilor de epurare biologică, branșamente electrice cu 

instalație de utilizare și utilități în comuna Măneciu 

Obiectivul specific din Strategie în care se 

încadrează 

Obiectivul specific nr. 2: Asigurarea unui standard de locuire 

comparabil cu cel din mediul urban, prin acces la 

infrastructură și servicii de utilități publice 

Prioritatea de investiții din Strategie în 

care se încadrează 

2.1. Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Măneciu  

Scurta descriere a activităților propuse prin 

proiect 

Proiectul prevede extinderea rețelei de canalizare în zonele 

nedeservite, reabilitarea celei existente și a stațiilor de 

epurare, în vederea conformării la directivele de mediu.  

Stadiul pregătirii proiectului (la momentul 

2021) 

SF, depus spre finanțare din PNI „Anghel Saligny” 

Bugetul estimativ 5.300.000  

Sursele potențiale de finanțare PNRR 

Bugetul de stat (PNI ”Anghel Saligny”) 

Bugetul local 
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Proiectul Prioritar nr. 5 

Titlul proiectului Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în 

județul Prahova, comunele Teișani, Izvoarele, Măneciu 

Obiectivul specific din Strategie în care se 

încadrează 

Obiectivul Specific nr. 2: Asigurarea unui standard de locuire 

comparabil cu cel din mediul urban, prin acces la 

infrastructură și servicii de utilități publice 

Prioritatea de investiții din Strategie în 

care se încadrează 

2.2. Extinderea și modernizarea infrastructurii de alimentare 

cu energie electrică, gaze naturale și iluminat public 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Măneciu în parteneriat cu CJ Prahova și UAT 

Teișani și Izvoarele 

Scurta descriere a activităților propuse prin 

proiect 

Proiectul prevede înființarea rețelei de distribuție a gazelor 

naturale în toate satele componente ale comunei.  

Stadiul pregătirii proiectului (la momentul 

2021) 

SF  

Bugetul estimativ 45.900.000 Euro 

Sursele potențiale de finanțare PODD 2021-2027 

Bugetul de stat  

PPP 
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Proiectul Prioritar nr. 6 

Titlul proiectului Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației 

timpurii, prin construcția și dotarea unei creșe în comuna 

Măneciu  

Obiectivul specific din Strategie în care se 

încadrează 

Obiectivul specific nr. 3: Creșterea calității vieții tuturor 

cetățenilor, prin acces nediscriminatoriu la educație, 

sănătate, asistență socială, cultură și recreere de calitate 

Prioritatea de investiții din Strategie în 

care se încadrează 

3.1. Dezvoltarea capitalului uman prin acces la educație și 

învățare pe tot parcursul vieții 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Măneciu, în parteneriat cu CNI 

Scurta descriere a activităților propuse prin 

proiect 

Proiectul prevede construcția și dotarea unei clădiri noi 

conformă cu standardul nZEB care să găzduiască o creșă 

pentru toți copiii din satele componente ale comunei 

Stadiul pregătirii proiectului (la momentul 

2021) 

Cerere depusă la CNI 

Bugetul estimativ 2.500.000 Euro  

Sursele potențiale de finanțare PNRR 

Bugetul de stat (CNI) 

Bugetul local 
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Proiectul Prioritar nr. 7 

Titlul proiectului Achiziție microbuze școlare verzi pentru transport școlar în 

comuna Măneciu  

Obiectivul specific din Strategie în care se 

încadrează 

Obiectivul specific nr. 3: Creșterea calității vieții tuturor 

cetățenilor, prin acces nediscriminatoriu la educație, 

sănătate, asistență socială, cultură și recreere de calitate 

Prioritatea de investiții din Strategie în 

care se încadrează 

3.1. Dezvoltarea capitalului uman prin acces la educație și 

învățare pe tot parcursul vieții 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Măneciu în parteneriat cu ISJ Prahova / 

Ministerul Educației 

Scurta descriere a activităților propuse prin 

proiect 

Proiectul prevede achiziționarea a 2 microbuze electrice, 

inclusiv stație de încărcare electrică.  

Stadiul pregătirii proiectului (la momentul 

2020) 

Idee de proiect 

Bugetul estimativ 100.000 Euro  

Sursele potențiale de finanțare PNRR 

Bugetul local 
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Proiectul Prioritar nr. 8 

Titlul proiectului Construire bazin de înot didactic și de agrement în comuna 

Măneciu 

Obiectivul specific din Strategie în care se 

încadrează 

Obiectivul specific nr. 3: Creșterea calității vieții tuturor 

cetățenilor, prin acces nediscriminatoriu la educație, 

sănătate, asistență socială, cultură și recreere de calitate 

Prioritatea de investiții din Strategie în 

care se încadrează 

3.4. Diversificarea oportunităților de petrecere a timpului 

liber și de recreere pentru cetățeni 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Măneciu în parteneriat cu CNI 

Scurta descriere a activităților propuse prin 

proiect 

Proiectul prevede construcția unui bazin de înot acoperit, 

inclusiv gradene, sală de forță și de gimnastică, vestiare.  

Stadiul pregătirii proiectului (la momentul 

2020) 

Idee de proiect 

Bugetul estimativ 2.500.000 Euro  

Sursele potențiale de finanțare Bugetul de stat (CNI) 

Bugetul local 
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Proiectul Prioritar nr. 9 

Titlul proiectului Amenajare parc de agrement în comuna Măneciu 

Obiectivul specific din Strategie în care se 

încadrează 

Obiectivul specific nr. 3: Creșterea calității vieții tuturor 

cetățenilor, prin acces nediscriminatoriu la educație, 

sănătate, asistență socială, cultură și recreere de calitate 

Prioritatea de investiții din Strategie în 

care se încadrează 

3.4. Diversificarea oportunităților de petrecere a timpului 

liber și de recreere pentru cetățeni 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Măneciu  

Scurta descriere a activităților propuse prin 

proiect 

Proiectul prevede amenajarea unui parc public pentru 

promenadă, agrement, relaxare și activități culturale, în 

suprafață totală de circa 2800 mp.  

Stadiul pregătirii proiectului (la momentul 

2021) 

În pregătire (securizare teren, prin schimb de imobile) 

Bugetul estimativ 500.000 Euro  

Sursele potențiale de finanțare PNS 2021-2027 (GAL) 

Bugetul local (AFM) 

Bugetul de stat  
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Proiectul Prioritar nr. 10 

Titlul proiectului Înființare parc industrial în comuna Măneciu 

Obiectivul specific din Strategie în care se 

încadrează 

Obiectivul specific nr. 4: Îmbunătățirea accesului cetățenilor 

la locuri de muncă bine plătite și la oportunități de dezvoltare 

a propriei afaceri 

Prioritatea de investiții din Strategie în 

care se încadrează 

4.2. Atragerea de noi investiții private, generatoare de locuri 

de muncă, cu prioritate în sfera activităților nepoluante 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Măneciu în parteneriat cu CJ Prahova 

Scurta descriere a activităților propuse prin 

proiect 

Proiectul prevede reglementarea urbanistică prin PUZ a unui 

teren de circa 6 ha (izlazul comunal de pe Valea Mare), 

asigurarea infrastructurii tehnico-edilitare necesare (drumuri, 

apă-canal, electricitate, iluminat), înființarea societății de 

administrare, realizarea demersurilor pentru obținerea 

statutului de parc industrial, lotizarea și scoaterea la licitație 

pentru concesiune / vânzare a parcelelor.  

Stadiul pregătirii proiectului (la momentul 

2021) 

În pregătire (dezmembrare teren realizată) 

Bugetul estimativ 3.000.000 Euro  

Sursele potențiale de finanțare POR 2021-2027 

Bugetul CJ Prahova 

Bugetul local  
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Proiectul Prioritar nr. 11 

Titlul proiectului Creșterea eficienței energetice în cadrul Căminului Cultural 

Măneciu-Pământeni 

Obiectivul specific din Strategie în care se 

încadrează 

Obiectivul specific nr. 5: Conservarea patrimoniului natural și 

al biodiversității locale, reducerea poluării și a efectelor 

riscurilor naturale și antropice asupra comunității 

Prioritatea de investiții din Strategie în 

care se încadrează 

5.3. Îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor și 

promovarea utilizării energiei regenerabile 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Măneciu  

Scurta descriere a activităților propuse prin 

proiect 

Proiectul prevede intervenții la nivelul termoizolației 

exterioare, tâmplăriei, instalației electrice, sanitare, termice, 

de climatizare și de iluminat, sistemului de preluare a apelor 

pluviale, montarea de panouri fotovoltaice.  

Stadiul pregătirii proiectului (la momentul 

2021) 

DALI, proiect depus la AFM 

Bugetul estimativ 665.000 Euro  

Sursele potențiale de finanțare PNRR 

POR 2021-2027 

Bugetul de stat (AFM)  

Bugetul local 

 

III.2. PAȘII NECESAR I PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR PRIORITARE  

 

În vederea implementării proiectelor prioritare, dar și a altor măsuri cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală a 

Comunei Măneciu pentru perioada 2021-2027, recomandăm parcurgerea următorilor pași – pe termen scurt, 

mediu și lung: 
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Acţiuni de întreprins pe termen scurt (2021-2022) 

Acţiuni Responsabili 

Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală în cadrul 

Consiliului Local, prin adoptarea de hotărâri în acest sens 

Primăria Măneciu  

Consiliul Local 

Consultant 

Formalizarea / operaționalizarea parteneriatelor necesare 

pentru implementarea proiectelor cuprinse în lista 

prioritară de proiecte (de ex. pentru realizarea parcului 

industrial) 

Primăria Măneciu 

CJ Prahova 

GAL 

ADI-uri 

ONG-uri partenere 

Finalizarea investițiilor în curs sau cu un stadiu avansat de 

maturitate (de ex. construcție Cămin Cultural Măneciu-

Ungureni, amenajare centrul social etc.) 

Primăria Măneciu 

Consultanți 

Contractori 

Elaborarea și aprobarea documentaţiilor tehnico-

economice (pentru proiectele aflate la stadiu de idee, 

respectiv actualizarea celor existente - daca acestea au 

expirat sau necesită modificări) aferente proiectelor 

prioritare din Strategie (identificare terenuri/clădiri, 

pregătire documente care să ateste regimul juridic al 

terenurilor, studii de fezabilitate/DALI, studii de impact, 

planuri de afaceri, documentaţii urbanistice, etc.) 

Primăria Măneciu 

Consultanți 

 

Identificarea, analizarea şi selectarea surselor de finanţare 

pentru proiectele prioritare din Strategie. Pregătirea 

cererilor de finanțare și a altor documente necesare pentru 

accesarea respectivelor surse de finanțare. 

Primăria Măneciu 

Consultanți 

Identificarea şi informarea potenţialilor beneficiari privați 

(de ex. fermieri și întreprinzători locali) asupra surselor de 

finanţare disponibile pentru aceștia 

Primăria Măneciu 

Autorităţi de Management / Organisme 

Intermediare (de ex. AFIR, ADR Sud-Muntenia) 
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Acţiuni Responsabili 

Instituţia Prefectului Prahova 

Planificarea multianuală a bugetului având în vedere 

resursele necesare pentru implementarea proiectelor 

prioritare şi stabilirea graficului de derulare/implementare 

a proiectelor din Strategia de Dezvoltare Locală  

Primăria Măneciu 

Consiliul Local 

Pregătirea cadrului instituţional şi a resurselor umane 

pentru implementarea cu succes a proiectelor prioritare, 

prin recrutarea de personal suplimentar, formare 

profesională a personalului existent, achiziție de servicii de 

consultanță etc. 

Primăria Măneciu 

 

Acţiuni de întreprins pe termen mediu (2023-2026) 

Acţiuni Responsabili 

Implementarea proiectelor prioritare (realizare achiziţii 

publice, executare lucrări, etc.), cu precădere a celor 

realizate cu fonduri europene și de la bugetul de stat 

Primăria Măneciu 

Consultanți 

Atragerea de investiții private în comună (de ex. 

concesionarea / închirierea de terenuri, acordarea unor 

facilități fiscale pentru firmele care creează un număr mare 

de locuri de muncă, asigurarea accesului la infrastructura 

de transport și utilități până la limita proprietății etc.) 

Primăria Măneciu 

Consiliul Local 

Monitorizarea stadiului implementării proiectelor din 

portofoliul de proiecte prioritare  

Primăria Măneciu 

Consultanți 
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Acţiuni de întreprins pe termen lung (2027)  

Acţiuni Responsabili 

Finalizarea implementării proiectelor prioritare Primăria Măneciu 

Consultanți 

Evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală 

pentru perioada 2021-2027 și actualizarea acesteia pentru 

perioada post 2027 

Primăria Măneciu 

Consiliul Local 

Consultanți 

 

III.3.  MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI. COMUNICAREA AFERENTĂ 

ACESTEIA 

Principalele riscuri la adresa implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Măneciu pentru perioada 

2021-2027, așa cum au fost acestea definite la momentul elaborării documentului, sunt: 

Risc identificat Probabilitate de 

apariție 

Impact asupra 

obiectivelor 

Strategiei 

Măsuri de atenuare a riscurilor și 

de consolidare a capacității 

administrației locale 

Demararea cu întârziere a 

programelor (de ex. PNS)  și 

competiția ridicată între UAT-

uri pentru atragerea de 

finanțări externe și 

guvernamentale 

nerambursabile 

Ridicată Ridicat Pregătirea din timp și temeinică a 

documentațiilor tehnico-

economice aferente proiectelor 

prioritare în vederea maturizării 

acestora, mai ales în cazul unor 

competiții de proiecte de tip 

”primul venit, primul servit” 

Monitorizarea permanentă a 

tuturor apelurilor de proiecte din 

diferite programe, inclusiv cu 

sprijinul unui consultant privat, al 

GAL-ului etc.  

Contractarea de firme de 

consultanță cu experiență și succes 

dovedite în atragerea de fonduri.  
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Risc identificat Probabilitate de 

apariție 

Impact asupra 

obiectivelor 

Strategiei 

Măsuri de atenuare a riscurilor și 

de consolidare a capacității 

administrației locale 

Înregistrarea de întârzieri în 

calendarul de implementare al 

proiectelor, în principal din 

cauza contestațiilor la licitații și 

a nerespectării clauzelor de 

către constructori 

Medie Ridicată Achiziționarea de servicii 

specializate de consultanță în 

domeniul achizițiilor publice pentru 

pregătirea temelor de proiectare, a 

caietelor de sarcini, a 

documentațiilor de atribuire și a 

modelelor de contracte pentru a 

preveni contestațiile și eventualele 

litigii 

Schimbul de bune practici cu UAT-

uri care au derulat proceduri 

similare de achiziție 

Optarea, ori de câte ori este posibil 

legal, pentru achiziții directe și 

contracte-cadru.  

Resursele umane, tehnice și 

informaționale limitate ale 

Primăriei pentru a pregăti și 

gestiona proiectele de investiții 

vizate 

Ridicată Mediu Recrutarea de personal 

suplimentar pe posturile vacante. ( 

de ex. achiziții publice), cu 

precădere cu experiență în 

domeniul managementului de 

proiect, respectiv prin regândirea 

organigramei și a modului de 

alocare a sarcinilor pentru 

personalul existent.  

Formarea personalului propriu în 

domeniile-cheie pentru 

implementarea strategiei (de ex. 

management de proiect, urbanism, 

achiziții publice etc.).  

Achiziționarea de servicii de 

consultanță nu doar pentru 

pregătirea proiectelor, ci și pentru 

managementul implementării 

acestora.  
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Risc identificat Probabilitate de 

apariție 

Impact asupra 

obiectivelor 

Strategiei 

Măsuri de atenuare a riscurilor și 

de consolidare a capacității 

administrației locale 

Colaborarea permanentă cu 

personalul GAL.  

Limitări în asigurarea 

necesarului de finanțare de la 

bugetul local a proiectelor de 

investiții, inclusiv a cofinanțării 

și a serviciilor publice  

Ridicată Ridicat  Creșterea gradului de colectare a 

taxelor și impozitelor locale 

Eficientizarea exploatării 

economice a activelor imobiliare  

de care dispune comuna (vânzare, 

concesiune, închiriere imobile) 

Colaborarea permanentă cu CJ BN 

în vederea atragerii de sume 

suplimentare alocate proiectelor 

locale 

Compensarea veniturilor proprii 

scăzute prin atragerea de fonduri 

europene și guvernamentale 

disponibile în diferite programe.  

Sollcitarea și utilizarea 

prefinanțărilor / avansurilor de la 

finanțatori 

Promovarea comunei ca destinație 

de investiții și turism pentru 

creșterea bazei de impozitare 

locale.  

Eficientizarea modului de cheltuire 

a bugetului local (de ex. reducerea 

costurilor cu energia prin lucrări de 

eficientizare, realizarea de lucrări 

edilitare în regie proprie, analiza 

atentă a modului de acordare a 

prestațiilor sociale etc.) 

 
Pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală au fost organizate interviuri (inclusiv telefonice, pe durata 
pandemiei) cu Primarul și personalul de execuție din cadrul Primăriei Măneciu, care au vizat colectarea de 
informații/date, precum și propuneri de proiecte, dar și cu alți actori locali interesați de acest demers. De 
asemenea, au fost trimise adrese scrise pentru colectarea unor informații similare. Varianta de lucru a strategiei 
a fost transmisă de către aparatul Primarului către consilierii locali, înaintea supunerii spre aprobare a acesteia 
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și a fost disponibilă în format fizic și electronic la sediul Primăriei pentru toți actorii interesați în vederea 
consultării, în condițiile legislației în vigoare, astfel încât să fie colectate observații/completări, care au fost 
ulterior integrate de consultant în varianta finală a documentului.  

După aprobare sa în Consiliul Local, recomandăm ca Strategia de Dezvoltare Locală să fie publicată pe site-ul WEB 

al Primăriei Măneciu și să fie transmisă spre informare GAL ”Plaiurile Ramidavei”, Consiliului Județean și 

Instituției Prefectului Prahova, respectiv ADI-urilor din care comuna face parte.  

 

III.4. MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI  

 

Pașii propuși în vederea monitorizării atingerii țintelor asumate prin Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei 

Măneciu sunt:  

- La începutul fiecărui an calendaristic, o persoană din aparatul executiv al Primăriei (desemnată printr-o 
dispoziție a Primarului), va pregăti un scurt raport de progres al implementării Strategiei, la care se va 
anexa valoarea indicatorilor de realizare imediată aferenți anului precedent. Acesta va fi prezentat 
conducerii Primăriei, precum și Consiliului Local, în vederea întreprinderii măsurilor de remediere a 
diferitelor obstacole întâmpinate în calea ducerii la îndeplinire a proiectelor prioritare. Primul astfel de 
raport va fi prezentat la începutul anului 2022, cu indicatorii aferenți anului 2021; 

- Raportul de monitorizare prezentat la începutul fiecărui an va avea următoarea structură minimală: 

 Introducere: informații succinte privitoare la perioada acoperită de raportul de monitorizare, sursele 
de date utilizate pentru aprecierea progresului în implementarea Strategiei (de ex. date furnizate 
de Aparatul de Specialitate, de personalul GAL, de CJ, de operatorul de salubritate etc.), dificultăţi 
întâmpinate. 

 Descrierea activităţilor desfăşurate în procesul de monitorizare (de ex. colectarea și centralizarea 
datelor de la actorii sus-menționați, informări primite de la consultanți, proiectanți, executanți, 
finanțatori etc.;  

 Analiza riscurilor aferente implementării Strategiei (plecând de la riscurile deja prezentate în 
document, la care se pot adăuga altele identificate pe parcursul implementării); 

 Prezentarea proiectelor prioritare care au făcut obiectul procesului de monitorizare, plecând de la 
fișele prezentate în Strategie; 

 Recomandări de eficientizare a implementării fiecărui proiect prioritar în parte; 

 Concluzii finale - o apreciere generală privind progresul înregistrat în implementarea Strategiei.
  

La finalul perioadei de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală, adică la sfârșitul anului 2026 sau începutul 

anului 2027, se va genera un Raport final de monitorizare a implementării Strategiei, care se va prezenta de 

asemenea conducerii Primăriei și Consiliului Local, care va include o analiză a: 

 gradului de realizare a indicatorilor de rezultat cuprinşi în strategie; 

 impactului efectiv în termeni de eliminare a punctelor slabe identificate în Analiza SWOT; 

 sustenabilităţii rezultatelor obţinute (de ex. asigurarea cheltuielilor de operare și mentenanță aferente 
obiectivelor realizate, asigurarea necesarului de resurse umane pentru funcționarea acestora etc.); 

 motivelor care au stat la baza succesului sau insuccesului în implementarea proiectelor prioritare; 

 eventualelor riscuri manifestate și neplanificate;  

 lecţiilor învăţate din implementarea actualei strategii pentru planificarea investițiilor în perioada 
următoare (post 2027).  
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În ceea ce privește actualizarea documentului strategic, lista de proiecte prioritare aferentă Strategiei poate fi 
completată / modificată de către Consiliul Local, prin adoptarea unei HCL, cu condiția ca noile acțiuni / proiecte 
să fie subscrise viziunii, obiectivului general, obiectivelor specifice, direcțiilor de acțiune strategică și priorităților 
de investiții definite pentru intervalul de timp 2021-2027. Pentru a asigura totuși o coerență în timp a efortului 
de planificare a investițiilor și a resurselor locale, recomandăm că astfel de modificări să fie operate doar în 
situații de excepție, bine fundamentate: catastrofe naturale (de ex. inundații, alunecări de teren) care impun noi 
investiții; modificarea unor documente de reglementare care impun măsuri locale de aliniere la acestea; apariția 
de noi oportunități de finanțare guvernamentală sau europeană etc. 

În vederea monitorizării stadiului de implementare a strategiei și a evaluării acesteia, propunem utilizarea 

următorilor indicatori de rezultat – utilizați în scop de monitorizare anuală, la nivel de obiective specific: 



 

 

130 

 

Indicatorii de rezultat (la nivel de obiectiv specific): 

Obiectivul specific Indicatorul de rezultat U.M. Valoarea 

țintă pentru 

anul 2027 

Sursa de 

documentare 

Obiectivul specific nr. 

1: Creșterea 

accesibilității și 

promovarea unei 

mobilității durabile în 

interiorul comunei, care 

să conducă la reducerea 

emisiilor de CO2 

Lungimea drumurilor de 

interes local modernizate 

Km. 15 Primărie 

Lungimea pistelor pentru 

bicicliști amenajate 

Km. 5 Primărie 

Lungimea trotuarelor 

amenajate / modernizate 

Km. 10 Primărie 

Obiectivul specific nr. 2: 

Asigurarea unui 

standard de locuire 

comparabil cu cel din 

mediul urban, prin acces 

la infrastructură și 

servicii de utilități 

publice 

 

 

Lungime rețea de canalizare 

realizată 

Km 20 Primărie 

 

Lungime rețea de distribuție 

a gazelor naturale realizată 

Km 50 Primărie  

 

Lungime rețea de 

alimentare cu energie 

electrică și iluminat extinsă 

Km 15 Primărie 

Obiectivul specific nr. 3: 

Creșterea calității vieții 

tuturor cetățenilor, prin 

acces nediscriminatoriu 

la educație, sănătate, 

asistență socială, cultură 

și recreere de calitate 

 

 

Unități de învățământ nou-

construite 

Nr. 1 Primărie 

Microbuze școlare 

achiziționate 

Nr. 2 Primărie 

Centre / servicii sociale nou-

înființate 

Nr.  1 Primărie 

Cămine culturale nou-

construite / dotate 

Nr. 2 Primărie 
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Obiectivul specific Indicatorul de rezultat U.M. Valoarea 

țintă pentru 

anul 2027 

Sursa de 

documentare 

Parcuri de agrement 

amenajate 

Nr. 1 Primărie 

Bazine de înot construite Nr.  1 Primărie 

Obiectivul specific nr. 4: 

Îmbunătățirea accesului 

cetățenilor la locuri de 

muncă bine plătite și la 

oportunități de 

dezvoltare a propriei 

afaceri populației și a 

încasărilor la bugetul 

local 

 

Parcuri industriale 

amenajate 

Nr. 1 Primărie 

Turiști cazați annual Nr. 50.000 INS. Baza de 

date TEMPO 

Online 

Locuri de muncă nou-create 

în comună 

Nr. 300 INS. Baza de 

date TEMPO 

Online 

Obiectivul specific nr. 

5:  Conservarea 

patrimoniului natural și al 

biodiversității locale, 

reducerea poluării și a 

efectelor riscurilor 

naturale și antropice 

asupra comunității 

Planuri de management a 

siturilor NATURA 2000 

implementate  

Nr. 1 Primărie 

 ANANP 

Suprafețe împădurite Ha. 80 Primărie  

Ocolul Silvic 

Gospodării afectate de 

inundații și alunecări de 

teren 

Nr. 0 Primărie 

ISU Prahova 

Clădiri publice reabilitate 

termic 

Nr. 1 Primărie 

Locuințe dotate cu panouri 

solare 

Nr. 50 Primărie 
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Obiectivul specific Indicatorul de rezultat U.M. Valoarea 

țintă pentru 

anul 2027 

Sursa de 

documentare 

Obiectivul specific nr. 

6:  Asigurarea unui 

model de guvernanță 

locală bazată pe 

digitalizare, planificare, 

competență, eficiență și 

cooperare  

Fonduri europene (inclusiv 

PNRR) absorbite în perioada 

2021-2027 

Mil. Euro 3.000.000 Primărie 

Fonduri guvernamentale 

absorbite în perioada 2021-

2027 

Mil. Euro 15.000.000 Primărie 

PUZ-uri elaborate de 

administrația locală 

Nr. 2 Primărie 

Acorduri de parteneriate 

semnate cu organizații 

private în vigoare 

Nr. 5 Primărie 

Evenimente de consultare a 

cetățenilor organizate / an 

Nr. 3 Primărie 

Site-uri WEB actualizate  Nr. 1 Primărie 

Servicii publice disponibile 

online 

Nr. 55 Primărie 

Posturi vacante din 

organigrama Primăriei 

Nr. 0 Primărie 

Echipamente nou 

achiziționate pentru servicii 

publice 

Nr. 5 Primărie 
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Obiectivul specific Indicatorul de rezultat U.M. Valoarea 

țintă pentru 

anul 2027 

Sursa de 

documentare 

Ponderea imobilelor înscrise 

în sistemul de cadastru și 

publicitate imobiliară 

% 100 Primărie 
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