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I. Cuvânt înainte  
 
Încă de la primul mandat am fost conştient că autorităţile administraţiei publice au obligaţia 
să se preocupe de dezvoltarea şi modernizarea colectivităţii locale. In aceste conditii, de 
când mi-aţi acordat încrederea dumneavoastră, am făcut tot ce mi-a stat în putinţă să 
modernizez această comună şi să o aduc la nivelul standardelor Uniunii Europene. 
Sunt convins că în tot acest timp am reuşit să ne cunoaştem atât interesele, cât şi atribuţiile. 
In acest sens este nevoie de acordul dumneavoastră pentru adoptarea Strategiei de 
Dezvoltare locală pe  perioada 2014-2020. 
 
Eforturile mele, sprijinite de echipa de calitate pe care am format-o în Primărie, au fost 
răsplătite prin atingerea unui înalt nivel de calitate a infrastructurii și locuirii.  Valorile care 
ne-au ghidat în acest proces de dezvoltare sunt hărnicia, corectitudinea, ospitalitatea, 
transparența. Doresc să continuăm procesul început și să reușim să dezvoltăm împreună o 
colectivitate care să fie parte integrantă în procesul mai larg de dezvoltare locală. Consider 
aceste valori importante în dinamica de dezvoltare a comunității noastre și necesare pentru 
atingerea obiectivelor menționate în documentele de planificare strategică pregătite și 
asumate pentru perioada 2014-2020.  
 
Strategia de Dezvoltare pentru perioada 2014-2020 este un document extrem de util pentru 
a ne putea atinge țintele de dezvoltare și pentru a deveni un model de dezvoltare pentru 
alte comune din țară. Acest document conține o serie de Proiecte pe care dorim să le 
finanțăm, mai ales cu finanțarea atrasă de la Comisia Europeană din noua programare 
financiară 2014-2020. Aceste proiecte se corelează cu obiectivele Strategiei Europa 2020, 
țintele asumate în Acordul de Parteneriat precum și obiectivele politicii de coeziune 
reflectate în Programele Operaționale aferente noii perioade.  
 
Dezvoltarea noastră viitoare este un demers integrat inițiativelor naționale, regionale și 
județene. Acordăm o mare atenție obiectivelor de dezvoltare ale Guvernului, ale 
Programului de Dezvoltare Regională elaborat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, țintelor propuse de către Consiliul Județean Prahova în propria Strategie de 
Dezvoltare, parteneriatelor preconizate precum și Proiectelor propuse de vecinii sau 
colaboratorii noștri, UAT-uri rurale și urbane. Dorim să continuăm promovarea și realizarea 
proiectelor de dezvoltare, utilizând parteneriatul pentru a putea crea economii de scară.  
 
Sprijinul tuturor cornenilor pentru această strategie de dezvoltare este o condiție de bază a 
succesului său. Doar implicându-ne vom putea să întărim colectivitatea și să dezvoltăm 
nevoile sale de bază: educația, sănătatea, cultura, crearea locurilor de muncă. Cunoașterea 
obiectivelor strategice este o cheie a atingerii cu succes a țintelor de dezvoltare și avem 
nevoie de sprijinul dumnevoastră pentru inițiativele propuse și pentru continuarea 
procesului de modernizare. 
 
Cu considerație, 
 
Primarul comunei CORNU, 
Cornel NANU. 
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IV. Prezentarea generală a comunei Cornu – analiza diagnostic 
 
Premergător identificării principalelor probleme pe care le tratează strategia este necesară 
realizarea unei prezentări a datelor privind situația socio-economică a comunei. Analiza 
diagnostic, prezentată în prima parte a strategiei, tratează următoarele tipuri de date: datele 
istorice și detalii privind așezarea geografică a comunei, date privind cadrul natural (context 
geografic și teritorial), principalele aspecte legate de dezvoltarea economico-socială, precum 
și principalele atracții turistice dar și a patrimoniului. Prezentarea succintă a informațiilor în 
cadrul acestei analize va furniza fundamentul pentru identificarea obiectivelor de dezvoltare 
a comunei precum și a direcțiilor principale de acțiune.   

 
IV.1. Așezare și istoric 
 
Asezată în nord – vestul judeţului Prahova, pe valea de mijloc a râului omonim, la o 
altitudine de 500-600 m, comuna Cornu se învecinează la nord cu Breaza-Nistoreşti, la sud cu 
Câmpina, la est cu Voila şi la vest cu Breaza-Podul Vadului, aflându-se la o depărtare de 90 
km-nord de capitala ţării, 37 km de municipiul Ploieşti şi  70 km-sud de municipiul Braşov. 
Localitatea are o suprafaţă de 15,1 km, fiind compusă din două sate: Cornu de Jos şi Cornu 
de Sus.  
 
Clima este blândă, temperată, lipsită de vânturi şi umezeală. Climatul este comparabil cu al 
staţiunii Breaza şi al staţiunii Davos (Elveţia), fiind indicat pentru tratarea nevrozelor, a 
bolilor cardiovasculare şi respiratorii. La această imagine contribuie şi izvoarele de apă sărată 
pentru cure externe (parc comunal) şi interne (Grădeanu, Ionescu). 
 
De sus din vârful Sinoiului, de la altitudinea de 740,2 m, atât cât măsoară acesta, poţi 
cuprinde cu privirea întreaga panoramă a comunei Cornu şi a împrejurimilor sale. Tot aici 
este şi locul  unde poţi constata cum râurile care-i scaldă marginile – Câmpiniţa, la est şi sud, 
Prahova – la vest, Valea Rea şi Baliţa – de la est la vest, i-au modelat terasa pe care s-a 
înfiripat, în timp, aşezarea cu nume latinesc. 
 
Cornu este un sat vechi şi cu trainice rădăcini ancorate în istorie. Dovezile îndelungatei sale 
civilizaţii materiale şi spirituale sunt martori de netăgăduit ce atestă legătura străveche a 
omului cu pământul şi apele Cornului, coborând din vremurile de început ale existenţei sale. 
Desigur vechimea atestată de documentele scrise nu corespunde nici pe departe vechimii 
reale a așezării, care se pierde, ca în cazul mai tuturor aşezărilor ţării, în ceaţa istoriei. Secţia 
de istorie veche a muzeului sătesc cuprinde însă numeroase piese, vestigii din Epoca 
Bronzului. Pe vatra satului s-au găsit podoabe, monede, arme aparţinând secolelor XV-XVI. 
Însă, adevărata istorie a Cornului, a început din Epoca Neolitică, ceea ce o atestă uneltele din 
lemn, bronz şi fier. Cele mai alese şi mai interesante mărturii datează din perioada 
feudalismului, din epoca construirii satelor româneşti. Prima atestare documentară datează 
tocmai de la începutul secolului XVI, în hrisovul din 23 iulie 1514,  emis de domnitorul 
Neagoe Basarab, în care este amintită „moșia Cornu”, într-un context deosebit de grăitor 
pentru situaţia satului şi raporturile socio-economice care stăpâneau pe atunci societatea 
noastră.   
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O altă mențiune cu privire la existența comunei datează din același secol din 4 iunie 1581 
într-un document al voievodului Mircea Turcitul, în care se vorbește despre ”megieșii de la 
Cornu, anume Mircea și Albul și Stanciul și Vlad și cu ceata lor” (Arhivele Statului, București, 
Condica 1175, fila 17). În același document se arată că o parte din pământul satului era 
stăpânit de mănăstirea Mislea.  
 
Mai târziu, în anul 1653, voievodul Matei Basarab răsplătește, pentru meritele câștigate în 
lupta de la Pinta (16 mai 1653) un număr de șapte oșteni (Dintea, Crai, Gașa, Bordea, Borfă, 
Cordea și Potrosu), făcându-i stăpâni de pământuri în Cornu. Patru dintre aceștia erau zidari 
iar ceilalți trei erau pietrari.  
 
După atestarea din anul 1514, documentele referitoare la Cornu au fost din ce în ce mai 
multe. Prima atestare teritorială utilă în interpretarea perimetrului comunei Cornu a avut loc 
în anul 1924, în Monografia Orașului Câmpina elaborată de S. Teodorescu, următorul 
document de referință fiind Monografia Orașului Ploiești, din 1937, elaborată de M. 
Sevastos. Un eveniment important în istoria comunității este momentul ieșirii acesteia din 
Epoca Feudalismului. În anul 1864, după reforma agrară, comuna cunoaște o formă de 
dezvoltare accentuată prin împroprietărirea clăcașilor cu pământ din totalul de 2.139 
pogoane de pământ. Astfel, 170 de locuitori au fost împroprietăriți cu 407 ha de teren. 
Momentul împroprietăririi a deschis practic calea dezvoltării acestei localități prahovene 
situată într-un context geografic favorabil. Din punct de vedere al educației, localitatea a 
început să prospere în anul 1880, când a fost înființată prima școală.  
 
De o mare importanță este un proces verbal care datează din 1919, acesta identificând în 
localitate, prezența unui număr de 946 de vite mari pentru 679 de familii, document care 
atestă tendința de dezvoltare a comunității și prosperitatea acesteia.  
 
În timpul celor două războaie mondiale, locuitorii din Cornu au participat la momentele de 
răscruce prin care a trecut România. Astfel, pentru a onora memoria celor care și-au jertfit 
viața, a fost înălțat un monument(Monumentul Eroilor) în parcul din centrul localității.  

Cornu – așezare atestată istoric: 
 

Teritoriul comunei Cornu a trecut prin numeroase perioade de dezvoltare economică, încă de 
prin secolul al X-lea, după cum o atestă și prezența Hanului Cornu, descoperit în secolul al 
XIX-lea, loc de unde plăieșii supravegheau potecile de plai ce coborau din munte. Cu toate că 
înainte de secolele XV-XVI, localitatea a fost de fapt un sat mic, teritoriul a fost o vatră a 
dacilor liberi și nu s-a aflat nicio clipă sub stăpânirea romanilor. Influențe romane au 
contribuit însă la apariția  unei civilizații înfloritoare, înclinată spre comerț și meșteșugărie.  
În hrisovul din 23 iulie 1514, Neagoe Basarab amintea despre moșia Cornu,  „...Dă Domnia 
mea această poruncă a domniei mele sfintei mănăstiri a domniei mele de la Snagov și sfintei 
mănăstiri de la Glovacioc, ca să le fie loc de chilie la Cornu pe Prahova, pe ocina lui Dragomir 
Pântei, pentru că a venit înaintea domniei mele Dragomir Pântei cu fii săi Neag și Vladul...”   
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Casa învățătorului Nicolescu Ion, folosită drept local de școală în 1880 

Sursă: Arhiva Primăriei Cornu 
 

 
Comuna Cornu a cunoscut o dezvoltare constantă în ciuda diferitelor perioade istorice. 
Perioada interbelică, cea care a urmat celui de-al doilea război mondial, perioada comunistă, 
precum și timpul scurs din 1989, nu au afectat foarte mult evoluția unei comunități care 
acum a ajuns să se numere printre cele mai frumoase comune din țară.  
Dezvoltarea comunei Cornu este strâns legată de evoluția istorică a existenței comunităților 
locuitorilor acestor meleaguri. Perspectiva asupra viitorului pe care această strategie 
încearcă să o prezinte este conectată la trecut, la istoria acestei așezări, la modul în care 
oamenii acestor locuri au știut să valorifice resursele naturale, să aducă valoare prin 
activitatea pe care au desfășurat-o dar și prin modul în care au reușit să dăinuiască în timp 
prin menținerea legăturilor stabilite la nivelul comunității pe care au format-o.  
 
Numele localității provine de la arborele corn, sânger cu etimologie în limba latină, Cornus 
mas. Comuna Cornu are o istorie îndelungată, primele dovezi ale existenței sale datează din 
Epoca Neolitică și constau în uneltele de piatră și de bronz descoperite pe teritoriul comunei 
care datează încă din secolele IX-X cand a fost semnalată și apariția a numeroase comunități 
rurale sub forma obștilor sătești. 
 
Așezarea a fost, de-a lungul istoriei, una prosperă, cu resurse numeroase, situată la o 
răspântie de drumuri și poteci. Încă de la apariția localității, se precizează prezența 
olăcarilor, a negustorilor, dar mai ales a ciobanilor bârseni, care cutreierau păienjenișul 
potecilor de plai și drumul de pe Valea Prahovei1. Prezența acestei meserii străvechi a 
transhumanței a condus la denumirea populară de „Drumul mocanilor”/ „Drumul oilor” a 
drumului care în prezent este cunoscut ca Drumul Național 1. Astfel, locuitorii se ocupau nu 
numai cu aceste meserii, dar și cu meșteșugul, țesătoria, tâmplăria, sau alte meserii prin care 
puteau fi valorificate resursele de care dispuneau. Comerțul a fost, prin urmare, înfloritor, 
dat fiind că oamenii știau să fructifice și să prelucreze resursele pentru a le oferi la schimb, 

                                                 
1 Mircea Ionescu, Cartea Prahovei, 1996.  
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mai ales ținând cont de caracteristicile geografice și de faptul că nu este o zonă prielnică 
pentru o agricultură intensivă.  
 
În capitolele următoare destinate analizei diagnostic, premergătoare identificării obiectivelor 
de dezvoltare vor fi identificate acele elemente care au contribuit la asigurarea unei evoluții 
relativ constant pozitive a acestei comunități prahovene.   
 
IV.2. Capital natural 
 
Caracteristicile geografice ale oricărei localități reprezintă una dintre premisele dezvoltării 
acesteia. În cazul Comunei Cornu aceste caracteristici se dovedesc cu atât mai importante cu 
cât, așa cum reiese din analiza realizată, conțin deja potențialul de dezvoltare al acesteia.  
 
Din punct de vedere geografic, localitatea este situată la 3 Km de centrul de exploatare și 
prelucrare a petrolului de la Câmpina și la 5 km de stațiunea climaterică Breaza. Perimetrul 
comunei Cornu este traversat de afluenții direcți al Prahovei, Valea Rea și Balița, dar și de cei 
ai Câmpiniței și ai Câmpei. Comuna este traversată de paralela de 45° și meridianul de 25° și 
este situată  în partea central-vestică a Subcarpaților Curburii având un teritoriu 
administrativ de 1509,49 ha și o populație de 4510 locuitori. Comuna este adiacentă 
Drumului Național 1 și are acces la traseul de cale ferată de pe Valea Prahovei prin stația 
Breaza, aflată la 3 km distanță. Astfel, comuna se învecinează la nord cu Breaza – Nistorești, 
la sud cu Câmpina, la vest cu Breaza – Podu Vadului și la est cu Voila.  
 
Relieful comunei Cornu este evidențiat prin trepte etajate, un pod de terasă, o zonă de 
contact cu Subcarpații, precum și o fâșie îngustă din Subcarpații propriu-ziși. Altitudinea în 
localitate variază între 400m în lunca Prahovei și 741m în Piscul lui Iordan. Denumirile Cornu 
de Sus și Cornu de Jos se datorează terasei care are altitudini diferite. Terasa de la Cornu 
este delimitată de Valea Câmpiniței la sud și de Valea Bătrânei la est, de asemenea cele două 
văi opuse, Valea Oprii și Valea Rea.  
 
Un aspect important de semnalat este legat de caracteristicile geologice ale localității: pe 
raza comunei se găsește o varietate de roci sedimentare de tipul conglomeratelor, gresiilor, 
marnelor, argilelor, cât și depozite aluvionare de tipul bolovănișurilor, pietrișurilor și 
nisipurilor. Cele mai cunoscute în literatura geologică sunt stratele de Cornu, alcătuite din 
argile și marne foioase considerate ca rocă-mamă de petrol. Stratele de Cornu reprezintă 
partea superioară a Pânzei de Tarcău, caracterizată prin preponderența depozitelor pelitice 
și calcaroase. Aceste formațiuni geologice constituie numeroase resurse de subsol cu o 
importanță economică mare, precum: petrol și gaze naturale, sare, sulf, pietrișuri și nisipuri. 
Resursele de sare sunt predominante în zonă, ceea ce contribuie la apariție unor izvoare 
sărate și sulfuroase.  
 
Aceste izvoare, împreună cu caracteristicile bioclimaterice, reprezintă una dintre resursele 
naturale care pot fi valorificate prin crearea condițiilor pentru dezvoltarea unor servicii 
specifice, cu potențial impact pozitiv asupra turismului local. 
 
Un alt aspect important care se adaugă la aceste caracteristici este reprezentat de condițiile 
climaterice deosebite din această comună. Regimul climatic al localității Cornu este 
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continental de deal, moderat, temperatura medie anuală fiind de aproximativ 9° Celsius în 
zonele mai joase și aproximativ 7° Celsius în zonele mai înalte. Localitatea Cornu este ferită 
de vânturile puternice din est sau de valurile de aer rece polar sau arctic. Astfel, 
temperaturile anuale sunt cu 1-2° Celsius mai mari. Precipitațiile medii pe an sunt de 
aproximativ 750-800 mm în vatra localității Cornu, și 850 mm în zonele subcarpatice mai 
înalte din regiune. Din punct de vedere al dispunerii temporale, 2/3 din precipitații au loc în 
sezonul cald, iar 1/3 în sezonul rece.  
 
Regimul bioclimatic este favorabil, prin aportul pădurilor de foioase din zonă asupra aerului 
și prin prezența izvoarelor cloro-sodice și sulfuroase. Influența climei asupra organismului 
uman este evidențiată cel mai frecvent prin indicii de temperatură, variația temperaturii de 
la o zi la alta, indicii de presiune atmosferică și indicii de umezeală. 
 
În cazul indicilor de temperatură, confortul bioclimatic este maxim la o temperatură de 16° 
Celsius, temperatură care este întâlnită la o altitudine de aproximativ 800m. La altitudinea 
de 450-750m, în zona localității Cornu, temperaturile sunt tolerabile. Variațiile de 
temperatură de la o zi la alta nu exercită un stres foarte mare asupra organismului uman, în 
special datorită localizării comunei într-o arie depresionară bine adăpostită. Presiunea 
atmosferică medie este de 730/740 mm coloană de mercur, variațiile de presiune fiind 
neînsemnate, tolerate de organismul uman. Indicii de umezeală care sunt întâlniți în cazul 
localității Cornu se situează în valori normale și se mențin în limitele de confort, fiind astfel 
evitate stările de stres care pot provoca boli respiratorii și reumatisme.  
 
 
 
 

 
 

Apele minerale de la Cornu: 
 
Apele de adâncime sunt predominant sulfuroase. Apele minerale se manifestă prin prezența 
apelor sulfatice și apelor sulfuroase. Apele sulfuroase sunt utilizate îndeosebi pentru tratarea 
afecțiunilor gastro-intestinale, hepatobiliare, în afecțiunile căilor urinare, în stări alergice 
alimentare și boli de nutriție. Predomină prin urmare conținutul de ioni de clor și ioni de 
sodiu, ceea ce înseamnă încadrarea apelor în tipul cloruro-sodic. Aceste izvoare cloruro-
sodice sunt folosite pentru tratarea afecțiunilor aparatului locomotor, afecțiunilor 
ginecologice, afecțiunilor sistemului nervos periferic și tratarea unor dermatoze și sechele de 
tromboflebite.  
 
Apele minerale pot fi utilizate în tratarea diferitelor afecțiuni atât interne, cît și externe. 
Apele de la Cornu de Jos pot fi utilizate, datorită concetrației mai mari de 15g/l de 
sulfuroase-bicarbonato-sodice, în special în tratarea afecțiunilor aparatului locomotor. 
 
Cantitatea crescută de iod pur din apele de la Cornu este foarte mare și depășește unele 
localități renumite din Europa, conform informațiilor disponibile. În 10 litri de apă se găsește 
1 gr. 320 de iod în timp ce la Cornu, în 10 litri de apă de găsesc 3 gr. 320. 
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IV.3. Economie 
 

Dezvoltarea economică a teritoriului este direct influențată de condițiile geografice, 
teritoriale, bioclimatice, dar mai important, de condițiile sociale și culturale și de existența 
unei tradiții economice. Într-o societate din ce în ce mai interconectată, circularea capitalului 
și concentrarea pe domenii cheie care să faciliteze creșterea economică sunt esențiale. Pe 
lângă tradiții și obiceiuri locale, care pot constitui la rândul lor o premisă pentru creștere, 
este importantă înțelegerea rolului instituțiilor și actorilor economici implicați. Analiza 
comunei Cornu va lua în considerare contextul de dezvoltare de la nivelul județului, precum 
și dezvoltarea localităților limitrofe, în special localtățile situate pe Valea Prahovei, din 
perspectiva proximității și a caracteristicilor similare. Analiza va corela prin urmare 
caracteristicile teritoriale și regionale cu cele la nivel local, pentru a putea observa în ce 
măsură aceste două nivele se influențează și pentru a formula anumite direcții de dezvoltare 
economică.   
 
Pentru a putea studia îndeaproape mediul economic al așezării este utilă o abordare din 
două perspective: o perspectivă de ansamblu care include viața economică a zonei în care se 
situează comuna Cornu; o perspectivă detaliată în care sunt analizate caracteristicile celor 
mai importante unități economice din comună. Mediul natural influențează în mod direct 
cadrul economic, prin mai mulți factori: tipul de sol și clima influențează agricultura, tradițiile 
economice influențează comerțul, disponibilitatea resurselor naturale și umane înfluențează 
producția și serviciile oferite etc. 
 
Există însă mai mulți factori care influențează dezvoltarea economică, nu numai cei 
menționați anterior. Dintre acești factori amintim:  
- modul de reglementare a mediului de afaceri de către stat și administația publică, prin taxe, 
fiscalitate și obligații de conformare din legislație; 
- competitivitatea actorilor economici și deschiderea internațională;  
- nivelul de inovare al acestor actori și activitatea în domeniul Cercetare Dezvoltare Inovare;  
- gradul de echipare și dezvoltare a teritoriului: prin rețele de transport și infrastructură, 
utilități, energie electrică;  
- definirea unui teritoriu competitiv, necesar creșterii economice armonioase.   
 
Dezvoltarea teritorială pentru noua perioadă de programare 2014-2020 pune accent pe 
legăturile dintre obiectivele tematice și dimensiunea teritorială. Cu alte cuvinte, se 
promovează conceptul de investiții teritoriale integrate, care să permită combinarea mai 
multor priorități având ca scop o dezvoltare multi-dimensională și trans-sectorială. De aceea 
nu mai putem vorbi despre dezvoltare economică în sensul tradițional al conceptului, acela 
de creștere economică (a fluxului de capital), ci de o dezvoltare economică care să 
presupună în același timp o evoluție socială, instituțională, culturală etc. Particularitățile 
geografice sunt importante în acest proces, deoarece setează direcția de acțiune și 
îndeamnă către o abordare specifică, adaptată contextului teritorial. Printre potențialele 
beneficii sunt identificate următoarele:   
- rezultate mai bune pentru același volum de investiții publice; 
- modificarea raporturilor instituționale între centru și periferia administrativă;  
- acțiuni destinate mai multor arii de activitate; 
- descoperirea potențialului teritorial și fructificarea acestui potențial.  
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Hartă 1. Profilul economic UAT Județul Prahova. 

Sursa: Decupaj analiză MDRAP, Agora Est Consulting, 2013, Studii de fundamentare a SDTR 2014–2020 

 
Principalii indicatori economici 
Județul Prahova se situează pe locul 33 din punct de vedere al suprafeței, ocupând 
aproximativ 2% din suprafața totală a României, în timp ce suprafața agricolă însumează 
1,9% din suprafața totală a României. Județul Prahova are o populație ocupată de 169.145 
persoane la finalul lunii iunie 2013, situându-se pe locul 5 într-un top național al județelor. 
Rata șomajului situează județul Prahova pe locul 21 la nivel național. Conform datelor INS 
prelucrate în PDR Sud Muntenia, câștigul salarial nominal mediu net lunar pentru anul 2013 
era de 2117 lei/persoană brut și 1530 lei/persoană net.2 Într-un clasament național al 
veniturilor, remarcăm o poziție bună a județului, cu o medie a veniturilor din comerț, servicii 
și industrie care îl plasează pe locul 9.  
 
Șomajul în județul Prahova cunoaște o creștere, la fel ca și în alte județe, din cauza crizei 
financiare care a afectat mai multe sectoare ale economiei. Astfel, în primul trimestru al 
anului 2013, în Prahova era înregistrat un număr de 16.023 persoane, în creștere cu 740 față 
de anul 2012. În clasamentul judeţelor României, Prahova ocupă locul 20 cu o rată a 
şomajului înregistrat la sfârşitul lunii iunie 2013 de 5,3%. 
 

                                                 
2 Instituția Prefectului, prezentare 2013.  
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Principalele ramuri ale economiei naționale în care activează cea mai mare parte a populației 
ocupate din Prahova erau, la sfârșitul anului 2011, industria, cu un procentaj de 27,2%; 
agricultura, cu un procentaj de 22,4 %; comerțul, cu un procentaj de 13,7%, în timp ce 
ramura cu cel mai mic procentaj este învățământul, cu doar 3,8%3. Câștigul mediu brut lunar 
pe anul 2011 pe care îl are un salariat în aceste ramuri de activitate este de 1998 lei în 
industria prelucrătoare și 3920 lei în industria extractivă; 1416 lei în agricultură, 1561 lei în 
comerț, respectiv 1845 lei în învățmânt4.  
 
Dezvoltarea județului Prahova în ultima decadă a influențat și dezvoltarea localităților 
componente. Astfel, fiecare dintre acestea au pus în valoare, în modalitățile cele mai bune, 
potențialul local economic și de productivitate. Dintre localitățile județului Prahova, comuna 
Cornu are o poziție favorabilă la indicatorii economici dar și la nivel de indicatori sociali și de 
infrastructură. Faptul că este plasată pe o rețea de infrastructură cheie, pe drumul expres 
DN1 și datorită faptului că este amplasată într-o rețea de localități de tranzit comercial 
intens între Muntenia și Transilvania, fac din Cornu un loc cu potențial economic peste 
media comunelor din România.  
 

 
Hartă 2. Infrastructura principală de transport, Regiunea Sud-Muntenia 

Sursa: Competitivitate și inovare în regiunea Sud Muntenia, PDR Sud Muntenia 2014-2020 

 
Conform analizei Agenției pentru Dezvoltare Regională, comuna Cornu se află într-o zonă de 
creștere moderată, alături de localitățile Breaza și Câmpina precum și alte localități rurale de 
pe Valea Prahovei. Creșterea moderată indică o sănătate economică și un potențial pentru 

                                                 
3 Anuarul Stratistic al Județului Prahova, disponibil la http://www.prahova.insse.ro/phpfiles/cuprins_detaliat.pdf,.  
4 Ibid.  

http://www.prahova.insse.ro/phpfiles/cuprins_detaliat.pdf
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perioada următoare, ce poate fi realizat prin investiții publice care să atragă dezvoltarea 
unor investiții private la nivel local. 
 
Mediul economic din comuna Cornu este susținut pe cinci piloni principali la nivelul 
localității: sectorul construcțiilor, sectorul farmaceutic și al altor produse derivate, sectorul 
mecanică fină, urmate la mică distanță de sectorul industriei ușoare prin confecțiile textile și 
sectorul turismului, reprezentat prin dezvoltarea accelerată a capacității de cazare prin 
hoteluri și pensiuni dar și servicii de tratament de tip spa. 
 
Domeniul construcțiilor este unul de tradiție la nivel local. Cornenii sunt cunoscuți ca fiind 
competitivi în domeniul construcțiilor, multe familii învățând și practicând meseria în 
ultimele sute de ani. În prezent, specializarea în domeniu a dus la crearea unor companii de 
construcții care sunt competitive la nivel județean și chiar regional. Au fost identificați 20 
operatori economici care activează în domeniul construcțiilor5, majoritatea cu activități în 
domeniul construcțiilor de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, drumuri și poduri. Există 
actori economici cu capacitate importantă și valoare adăugată care au expertiză în 
construcția de căi ferate, autostrăzi și terasamente.    
SC AGLAS SRL  Domeniu de 

activitate 
Cod 
CAEN 

CA 2010 CA 2011 CA 2013 An 
înființare 

SC AGLAS SRL  Alte lucrări speciale de 
construcţii 

4399 997138 
 

1630748 
 

0 1991 

 
Specializarea înaltă își găsește locul în mediul economic cornean prin investițiile realizate în 
ultimii ani în domeniu de către firme cu capital străin. Printre investițiile străine directe de 
prestigiu, putem enumera investiția realizată de SWISSCAPS ROMÂNIA SRL, al cărei domeniu 
de activitate este fabricarea preparatelor farmaceutice. Compania ocupă locul doi între 
companiile cu cea mai mare cifră de afaceri din localitate.  
 

 
Fig 1. Evoluție cifră de afaceri în producția de farmaceutice 

Sursă : Prelucrare date, analiză: Agora Est Consulting 

 

                                                 
5 www.risco.ro  

http://www.risco.ro/


  

 

13 

 

Industria ușoară este bine reprezentată la nivel economic. Remarcăm mai ales activitatea  
YURTEKS SRL, cod CAEN 1439 pentru producție tricotaje, care are o cifra de afaceri pe anul 
2013 de aproximativ 10 milioane de lei. Compania menționată produce tricotaje pentru 
export către cumpărători europeni și turci. Alte companii relevante care activează în 
domeniul confecțiilor textile sunt KNITWEAR PRODUCTION SRL și KNITWEAR GARMENTS 
SRL, specializate în fabricarea exclusivă a lenjeriei de corp.  
 
 
Nume firmă Domeniu de activitate Cod 

CAEN 
CA 2010 CA 2011 CA 2013 An 

înființare 

YURTEKS SRL  Producție tricotaje 1439 6.997.302 6.920.958 10.144.171 2007 

KNITWEAR 
PRODUCTION SRL  

Fabricarea altor 
articole de 
îmbrăcăminte (exclusiv 
lenjeria de corp)  

1414 N/A N/A 42.542 2013 

KNITWEAR 
GARMENTS SRL  

Fabricarea altor 
articole de 
îmbrăcăminte (exclusiv 
lenjeria de corp)  

1413 N/A N/A 38.086 2013 

SOURCE TRICOT SRL  Fabricarea prin 
tricotare sau croșetare 
a altor articole de 
îmbrăcăminte 

1439 N/A N/A 0 2013 

LIMASSOL 
PROPERTY HOLDING 
SRL  

Fabricarea prin 
tricotare sau croşetare 
a altor articole de 
îmbrăcăminte 

1439 137.652 154.415 0 2007 

 
 
Alte firme care activează cu succes în comuna Cornu sunt întâlnite în comerțul cu amănuntul 
în magazine nespecializate sau specializate, fabricarea pâinii, prăjiturilor și produselor de 
patiserie și alte domenii.  
 
Nume firmă Domeniu de activitate Cod 

CAEN 
CA 2010 CA 2011 CA 2013 An 

înființare 

TECHNOPHAR 
EQUIPMENT AND 
SERVICE SRL 

Fabricarea altor maşini 
şi utilaje specifice n.c.a 

2899 36870254 34840614 46.913.906 1996 

ORION SRL  Turnarea altor metale 
neferoase 

2454 7413398 9717637 6.633.105 1991 

FINTOOL MULLER 
MACHINES SRL  

Repararea maşinilor 3312 1238157 1094103 1.554.290 2007 

UTILITATI APASERV 
CORNU SRL 

Captarea, tratarea şi 
distribuţia apei 

3600 0 947.596 928.712 2010 

VANELA PANPROD 
SRL  

Fabricarea pâinii; 
fabricarea prăjiturilor şi 
a produselor proaspete 
de patiserie 

1071 0 198.568 782.641 2011 

STALEX PR & MEDIA 
EVENTS SRL 

Activităţi suport pentru 
interpretarea artistică 
(spectacole) 

9002 21.694 318.662 670.700 2010 

https://membri.listafirme.ro/yurteks-srl-21610397/
https://membri.listafirme.ro/yurteks-srl-21610397/
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ROTARY CONSULT 
SRL  

Activități ale tur-
operatorilor 

7912 73.553 198.422 660.084 2007 

COSEF CONSTRUCT 
SRL 

Activităţi de inginerie şi 
consultanţă tehnică 
legate de acestea 

7112 436.084 356.397 362.465 1997 

DOG PROJECTS SRL  Activităţi veterinare 7500 55.765 133.014 314.022 2007 

ROMSIN PAN SRL  Fabricarea pâinii; 
fabricarea prăjiturilor şi 
a produselor proaspete 
de patiserie 

1071 343.894 425.460 312.652 2008 

CARLEX SRL  Întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor 

4520 262953 251691 242.450 2003 

GLOBIC TRANS SRL  Transporturi rutiere de 
mărfuri 

4941 106.603 50.537 212.227 2007 

COVILINO IFN SRL  Alte activităţi de 
creditare 

6492 117.211 33.211 170.249 2000 

EUROIMOBILIARE 
CAMPINA SRL  

Agenţii imobiliare 6831 0 0 170.019 2006 

ATOMEDIA LIVE 
EVENTS SRL  

Activităţi suport pentru 
interpretarea artistică 
(spectacole) 

9002 0 0 167.500 2013 

CONSINPER SRL  Lucrări de instalaţii 
sanitare, de incălzire şi 
de aer conditionat 

4322 154.790 41.866 159.780 2007 

SIBIS INVEST SRL  Restaurante 5610 0 0 125.710 2013 

LA RUSI RESORT SRL Facilităţi de cazare 
pentru vacanţă şi 
perioade de scurtă 
durată 

5520 72.523 247.646 123.254 2010 

MIRROR 
INTERPRESS SRL 

Activităţi de editare a 
ziarelor 

5813 98052 120331 110.583 2001 

DELTA RESIDENCE 
SRL  

Închirierea şi 
subînchirierea 
bunurilor imobiliare 
proprii 

6820 305.779 25.200 100.460 1997 

SKYHAWK 
ADVERTISING SRL 

Acitivități ale agențiilor 
de publicitate 

7311 125000 153894 95.876 2004 

APAS GLOBAL 
SERVICES SRL 

Activități de 
consultanță pentru 
afaceri și management 

7022 897 6200 84.410 2005 

VIORVIC SRL Alte activități de 
servicii n.c.a. 

9609 95.532 40.479 74.816 2001 

KISSCOP AUTO SRL  Școli de conducere 
(pilotaj) 

8553 101.820 88.320 67.465 2009 

SYMAR IND GAZ SRL Lucrări de instalații 
sanitare, de încălzire și 
de aer condiționat 

4322 24704 74161 61.917 2007 

ENERGOSERVICE 
INSTAL SRL  

Repararea 
echipamentelor 
electrice 

3314 281.116 81.625 47.771 2008 

NEOSIM PROIECT 
SRL  

Activități de 
arhitectură 

7111 137233 30183 46.053 2007 

ZAMBARETUL SRL Baruri și alte activități 
de servire a băuturilor 

5630 16565 29259 42.055 2006 

ASERA Lucrări de instalații 4322 68.184 168.871 20.455 2005 
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TERMOINSTAL SRL sanitare, de încălzire și 
de aer condiționat 

CORIGA CONSULT 
SRL 

Activități de inginerie și 
consultanță tehnică 
legate de acestea 

7112 9903 21018 11.776 2003 

SUPER SERVICE GM 
SRL  

Întreținerea și 
repararea 
autovehiculelor 

4520 61298 52083 11.403 1992 

DERADIONI SERV 
SRL  

Alte activități de 
curățenie 

8129 0 0 11.343 2012 

ANISIA KEF SRL  Baruri și alte activități 
de servire a băuturilor 

5630 0 0 10.433 2013 

PENSIUNEA ARIDO 
SRL  

Facilități de cazare 
pentru vacanta și 
perioade de scurtă 
durată 

5520 0 0 3.394 2009 

 
Putem observa că activitatea economică a comunei Cornu nu este de neglijat, principalii 
operatori economici având o cifra de afaceri importantă. Statistica privind forța de muncă a 
comunei Cornu, pentru anul 2013, indică existența a aproximativ 995 de salariați la un 
număr de 62 de agenți economici. Numărul important de angajați ai companiilor private 
locale este încurajator pentru inițiativele locale și continuarea procesului de modernizare a 
infrastructurii locale.   
 
Pe teritoriul localității Cornu se găsesc de asemenea și trei stații de carburanți. Prezența a 
trei stații de carburanți este un indiciu important al dezvoltării într-o localitate de 4510 de 
locuitori. Cei trei operatori economici sunt: SC Neptun SRL, SC Market SRL și SC OMV Petrom 
Marketing SRL. 
 
Afectate de recesiunea economică generală, începând cu anul 2010, cifra de afaceri aferentă 
celor 27 companii înregistrate cu cod CAEN în activități de comerț a scăzut, după cum se 
poate observa în graficul de mai jos. În anii 2012 și 2013, au fost înființate totuși 6 noi 
companii care au avut în total o cifră de afaceri de 1.154.256 RON în anul 2013.  

 
Fig 2. Evoluție cifră de afaceri operatori economici – comerț 

Sursă : Prelucrare date, analiză: Agora Est Consulting 



  

 

16 

 

 
Domeniul construcțiilor a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri începând cu anul 2010 
până în 2011. În anul 2013 însă, s-a înregistrat o ușoară scădere a cifrei de afaceri. În 2012 au 
fost eliberate 44 de autorizații de construire, în anul 2013 au fost eliberate 30 de autorizații 
de construire, iar în 2014 până în momentul de față au fost eliberate 21 de astfel de 
autorizații. De asemenea, creșterea cifrei de afaceri în domeniul construcțiilor s-a datorat și 
înființării a 5 noi companii cu cifre de afaceri semnificative începând cu anul 2010. O 
reprezentare grafică a creșterii cifrei de afaceri în domeniul construcțiilor poate fi găsită mai 
jos.  

 
Fig. 3 Evoluție cifră de afaceri - domeniul construcțiilor 

Sursă : Prelucrare date, analiză: Agora Est Consulting 
 

 
Fig. 4. Evoluție cifră de afaceri – domeniul confecții textile 

Sursă : Prelucrare date, analiză: Agora Est Consulting 

 
Apariția pe piață în 2013 a două companii producătoare de articole de îmbrăcăminte a 
condus la creșterea cifrei de afaceri în domeniul confecțiilor textile, însă această creștere s-a 
datorat în special creșterii CA a companiei Yurteks SRL de la aproximativ 7 milioane RON în 
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2011 la aproximativ 10 milioane RON în 2013.  În urma analizei economice, putem aprecia că 
operatorii economici din Comuna Cornu sunt semnificativi pe piață și oferă mobilitate de 
dezvoltare către mai multe domenii. Concurența este unul din motoarele dezvoltării 
economice și contribuie la îmbunătățirea calității serviciilor și produselor de pe piață. 
Apariția a numeroase companii în ultimii 4 ani ne relevă faptul că piața este una flexibilă și 
nu este greu de penetrat. Drept dovadă, aceste noi companii au reușit să-și crească cifra de 
afaceri contribuind la dezvoltarea economică a localității.  
 
După cum am putut observa, în cele mai importante domenii economice din comună, există 
companii care au apărut recent (în anii 2012 și 2013) și au reușit să se impună pe piață destul 
de ușor, având o cifră de afaceri substanțială în primul sau în primii doi ani de activitate. 
Experiența de piață a actorilor economici este una relevantă, având în vedere vechimea unor 
companii importante și impactul lor asupra comunității prin crearea de locuri de muncă; 23 
dintre companiile cu cifră de afaceri relevantă sunt înființate înainte de anul 2000,  în timp 
ce până în anul 2010 inclusiv au fost constituite 46 de companii, iar după anul 2010 până în 
anul 2014 au fost înființate 45 de companii.  
 
Astfel, există pe piață companii cu vechime și experiență în domeniu care au reușit să-și 
mențină nivelul cifrei de afaceri sau chiar să-l crească. De asemenea, trebuie avută în vedere 
și creșterea numărului de companii nou înființate. 
 
 

 
Fig. 5. Evoluție număr companii înființate 

Sursă : Prelucrare date, analiză: Agora Est Consulting 

 
Dezvoltarea în următorii ani a comunei Cornu depinde în mare măsură de păstrarea locurilor 
de muncă existente în localitate, precum și dezvoltarea unor noi locuri de muncă în 
următoarea perioadă de programare. Acest deziderat depinde în mare măsură de climatul 
economic național și internațional, dar și de previzibilitatea cadrului administrativ fiscal, în 
măsură să ofere companiilor motive să se dezvolte. Comuna Cornu poate sprijini crearea 
unui mediu economic prietenos la nivel local, mai ales prin dialog și transparență în relația cu 
mediul de afaceri atunci când inițiază politici locale de natură să aibă un impact asupra 
firmelor. În al doilea rând, administrația locală poate oferi facilități de dezvoltare a unor noi 
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afaceri sau extinderea celor existente prin utilizarea în parteneriate public private a celor 
peste 65 de hectare de teren intravilan aflate în proprietatea Consiliului Local.  
 
Agricultura și Silvicultura 
 
Comuna Cornu este amplasată pe harta transhumanței carpatico-dunărene, chiar și astăzi 
turmele putând fi observate tranzitând comuna. O parte a cornenilor sunt crescători de vite 
sau oi, existând preocupări ale sătenilor și pentru creșterea caprelor.   
 
Complementară atracțiilor turistice, producția agricolă și zootehnică reprezintă la rîndul lor 
un potențial al localității. Stema comunei Cornu include o albină, semn al vechimii practicării 
apiculturii în comuna Cornu. Deși nu se fabrică la scară mare, mierea de albine de calitate din 
Cornu este recunoscută. În 2014, în comuna Cornu erau înregistrați 4 producători agricoli, în 
domeniile lactate, ouă, miere și flori. În ramura zootehniei, numărul de ferme a crescut la 7 
față de 5 în 2012. Specificul comunei Cornu de comună de deal, permite dezvoltarea în 
continuare a unor afaceri în domeniul zootehniei și creșterii de animale. Acest lucru este 
posibil și datorită resurselor de pășune existente la nivelul comunei, în anul 2014 peste 250 
de hectare fiind disponibile pentru crescătorii de animale în folosul activității de pășunat.  
 
Apicultura este o ramură în care cornenii pot dezvolta ferme, această meserie fiind pacticată 
în comună de o lungă perioadă de timp. Cel puțin 4 producători sunt cunoscuți ca având 
această îndeletnicire. 
 
Pensiunile agro-turistice reprezintă investiții importante pentru economia locală, mai ales 
cele realizate cu sprijinul Programului Național de Dezvoltare Rurală, prin intermediul 
măsurilor reprezentând investiții în pensiuni și pensiuni agroturistice.  
 
Pădurile reprezintă plămânul naturii jucând un rol foarte important în dezvoltarea locală, 
atât pentru rolul lor ecologic cât și pentru rolul de protecție al solurilor împotriva 
alunecărilor de teren. Suprafața silvică a comunei Cornu este una importantă, peste 30 de 
hectare.  Alături de această componentă cheie în dezvoltarea durabilă a localității, un rol 
important în oferirea cadrului pentru dezvoltare agricolă este jucat de amenajările funciare, 
care însumează în comună o suprafață de 1,2 hectare.  
 
Turismul 
 
Comuna Cornu este în prezent o destinație de vacanță prin definiție. În jur de 1000 de 
locuitori ai comunei și-au construit un al doilea cămin în Cornu datorită condițiilor de viață și 
caracteristicilor climatice ale locului. Aceste persoane, “străinașii” locali, sunt adevărați 
locuitori de rang 1 ai Comunei Cornu, participanți activi la treburile socio-economice și 
culturale ale comunei. Dezvoltarea pe viitor a comunei Cornu ca destinație de vacanță și 
relaxare va ține cont de obiceiurile comunității locale, incluzând nevoile străinașilor.   
 
Tipologia turistică a comunei Cornu se pliază și pe specificul zonei Valea Prahovei – Brașov, 
una din cele mai importante zone turistice montane din România, din mai multe 
considerente, printre care și proximitatea față de capitală dar și caracteristicile fizico-
geografice.  
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Frumusețea și atractivitatea acestei zone se remarcă prin prezența unor forme proeminente 
de relief, concentrarea mare a stațiunilor montane și prin bogăția monumentelor istorice și 
de artă. Județul Prahova dispune de 262 de unități de cazare, având o capacitate de 12.044 
locuri de cazare înregistrate. În județ operează 98 de agenții de turism care au asigurat, în 
2013, acomodarea unui număr de aproximativ 36.000 de turiști.  
 
Turismul este un sector important de dezvoltare, mai ales în zonele în care ramurile 
agriculturii și industriei nu sunt explorate într-o măsură mare. Locația județului Prahova, 
caracteristicile geografice și cele climatice îi oferă trăsături specifice și un potențial turistic 
foarte mare. În domeniul turismului se pot crea oportunități de creștere a locurilor de 
muncă, de dezvoltare economică, culturală și socială.  
 
Mediul economic și mediul natural sunt interconectate, în special în contextul în care există 
potențial turistic de o mare amploare. Resursele naturale ale comunei Cornu, caracteristicile 
bioclimatice, reprezintă pentru comună o mare bogăție, fiind însă necesare anumite condiții 
pentru crearea unui turism veritabil. Au fost identificate de către Primăria Cornu numeroase 
direcții de dezvoltare în direcția turismului, printre care diversificarea serviciilor turistice, 
îmbunătățirea calității serviciilor de cazare, extinderea structurilor de agrement turistic, 
crearea unei locații balneoclimaterice.  
 
Argumentele în favoarea acestor direcții de dezvoltare includ mai ales aerul curat obținut 
prin aportul pădurilor de foioase din zonă, izvoarele cloro-sodice și sulfuroase concentrate, 
bioclima liniștitoare. În domeniul turismului au fost alocate fonduri din FEADR, prin măsura 
313, privind încurajare activităților turistice având ca obiectiv general dezvoltarea 
activităților turistice în localitățile rurale pentru creșterea numărului de locuri de muncă și a 
veniturilor alternative, precum și atractivitatea spațiului rural.  Aceste fonduri au fost 
accesate de  operatori economici privați în vederea înființării de pensiuni turistice rurale și 
au avut o valoare cumulată de 399.358 euro.  
 
În domeniul turismului, comuna Cornu are o activitatea economică aflată într-o dinamică 
pozitivă. O serie de operatori economici sunt înregistrați în Comuna Cornu, cu o activitate 
continuă de peste 10 ani și cu o stabilitate economică reală. 
 
Cel puțin 8 operatori economici sunt înregistrați local, restul fiind înregistrați cu sediile în 
alte localități. Pe lângă operatorii economici menționați anterior, operatori ce gestionează 
pensiuni și vile turistice, spa-uri, mai există pensiuni în curs de amenajare.  
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Pensiunea Valdany – Cornu 

 
 

 
Pensiunea Aquila - Cornu 

 
Pensiunea La Ruşi - Cornu 

 
În domeniul turistic, la finele anului 2013, activau 9 structuri de cazare, cuprinzând peste 150 
locuri de cazare. Acest număr reflectă o capacitate care trebuie dezvoltată pentru a sprijini 
atingerea obiectivelor de dezvoltare turistică.  
 
 



  

 

21 

 

UNITĂŢI de CAZARE TURISTICĂ 
Tipul şi denumirea unităţii de cazare turistică 

Adresă Clasificare Număr de 
locuri 

Hotel Cornu de Jos, Bdul Eroilor, 
nr.747 

2 stele 30 

Centru Bali SPA-clinică wellness Cornu de Jos, str. 
Stadionului 

4 stele 30 

6 Pensiuni turistice Cornu 2 flori 74  
Pensiune turistică Cornu 4 flori 22 

 
Sursa: Fișa localității 2013 

 
Facilitățile pentru practicarea turismului au fost create în ultimii ani în comuna Cornu, prin 
investiții publice susținute de Primărie și Consiliul Local.  
Sala de Sport la standarde europene finalizată în 2010 în comuna Cornu, are o anvergură 
națională sau europeană, aceasta putând găzdui o serie de competiții sportive de renume6. 
Această facilitate reprezintă așadar un argument important pentru practicarea turismului 
sportiv în localitate și pentru creșterea atractivității Comunei Cornu ca destinație turistică.  
 

 
Sala de Sport multifuncțională 

 
Pe lângă infrastructura atractivă, comuna Cornu deține un potențial bioclimatic de bună 
calitate. Analiza indică acest potențial, ce se dorește dezvoltat la nivel local în perioada 
următoare. Trei ramuri pot fi dezvoltate în corelare cu acest potențial: turismul balnear, 
agricultura și valorificarea produselor tradiționale și industria meșteșugărească. Turismul 
balnear se referă în special la valorificarea resurselor naturale din comuna Cornu și 
explorarea condițiilor bioclimatice care pot constitui un fundament pentru cure în diverse 
afecțiuni.  
 
Potențialul turistic important este oferit și de vocația parțial rurală și agricolă a comunei 
Cornu. Trebuie amintite eforturile care au condus la includerea comunei în proiectul 

                                                 
6 În 2013 aici a fost gazduit Campionatul Național de Karate Wadokai şi Concursul naţional de dans sportiv „Cupa Phoenix”.  
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Drumului Fructelor, alături de alte localități importate din județ, sub coordonarea Consiliului 
Județean Prahova.  
 
Drumul Fructelor are o lungime de 64 de kilometri, leagă 18 localități (Adunați, Breaza, 
Poiana Câmpina, Cornu, Câmpina, Telega, Scorțeni, Brebu, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, 
Slănic, Teișani, Vălenii de Munte, Drajna, Posești, Bătrâni, Stârchiojd), include 28 de popasuri 
turistice și străbate zona colinară a județului Prahova. În Cornu există o îndelungată tradiție a 
cultivării pomilor fructiferi, iar livezile, peisajele rurale deosebite, rezervațiile naturale, 
monumentele naturale, dar și cele antropice (muzee, băi sărate, obiective de artă) contribuie 
și ele la frumusețea locațiilor. 
 

 
Drumul Fructelor  

 
După cum a fost menționat anterior, comuna Cornu este situată pe bine cunoscutul Drum al 
Fructelor, drum ce leagă optsprezece localități prahovene și punctează 28 de popasuri 
turistice, menite să-l introducă pe turist în lumea tradițională a satului. Drumul Fructelor 
este cunoscut pentru faptul că promovează comunitatea sătească, sărbătorile și obiceiurile 
locale, cu alte cuvinte patrimoniul natural, istoric și arhitectural și este un circuit tematic cu 
potențial de integrare a obiectivelor turistice din proximitate.  
 
 

 
Reprezentare „Drumul Fructelor” 

 
 
Obiectivele turistice din județul Prahova, mai precis din Comuna Cornu au valoare 
individuală, însă este nevoie de o abordare integrată, prin care să fie conectate interesele 
economice și obiectivele apropiate în vederea unei dezvoltări armonioase. Prin urmare, 
mediul economic este în strânsă conexiune cu cel turistic, dar și cu mediul cultural. Situarea 
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pe Drumul Fructelor și bogăția patrimoniului cultural ar putea reprezenta premisele 
fructificării resurselor naturale și antropice. Un alt element important este apartenența 
comunei în Asociația Cele mai frumoase sate din România. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trasee turistice: 
 
Localitatea are ca punct de plecare și de întoarcere numeroase trasee turistice care evidențiază 
frumusețea naturii și a caracteristicilor climatice ale zonei. Există astfel numeroase opțiuni din care 
drumețul o poate alege pe cea mai potrivită. Prin urmare, pe trasee se pot vizita: lacurile sărate de 
la Telega, Muzeul memorial B.P. Hașdeu, muzeul N. Grigorescu precum și obiective turistice de 
renume internațional.  
 
Traseele străbat diverse puncte de atracție,iar avantajele pe care le oferă sunt nenumărate atât 
fizice, cât și spirituale. Traseul care trece prin Brebu se suprapune unui sector din „Drumul 
Mocanilor”, un vechi drum al transhumanței. Traseul din Cornu către Posada și Sinaia 
impresionează prin numeroasele monumente care pot fi vizitate: Castelul Peleș, Cazinoul din 
Sinaia, ruinele și Muzeul de la Posada, precum și  Comarnic. Un traseu aparte este cel care trece 
prin Ploiești și oferă drumețului ocazia de a vizita numeroase muzee, biserici și catedrale, 
monumente și case memoriale.  
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Analiza SWOT 
 

Puncte tari Puncte slabe 
- Starea bună a infrastructurii edilitare 
- Caracteristici bioclomatice 
- Existența facilităților sportive/Spații verzi 
amenajate 
- Amplasarea comunei pe Valea Prahovei 
- Operatori economici puternici 
- Domenii economice cu potențial important 
în care activează companii de vârf: 
farmaceutice, metale neferoase, textile, 
construcții, turism 
 

- Rețea de canalizare nefinalizată 
- Lucrări de canalizare care afectează 
calitatea stratului asfaltic  
- Capacitatea insuficientă de înmagazinare a 
apelor potabile  
- Număr redus de asociații  la nivelul comunei 
- Insuficiența personalului din instituțiile 
publice locale 

Oportunități Amenințări 
- Asigurarea parțială a autonomiei electrice 
la nivel local prin construirea unei centrale 
fotovoltaice 
- Accesarea de fonduri structurale pentru 
modernizarea conductelor de apă parțial 
învechite 
- Accesarea fondurilor pentru dezvoltarea 
serviciilor sociale 
- Dezvoltarea serviciilor sanitare la nivel de 
comună 

- Vulnerabilitate la inundații și alunecări de 
teren 
- Concurența în domeniul turistic a 
localităților învecinate 
- Migrarea firmelor către alte localități 
- Pierderea oportunităților de finanțare 
europeană 

 

IV.4. Urbanism și amenajarea teritoriului 

 
Modul în care este amenajată comuna Cornu are o importanță cheie pentru calitatea locuirii 
și pentru atractivitatea și frumusețea localității. PUG-ul comunei Cornu este actualizat încă 
din 2011 și oferă sprijin metodologic pentru modul în care se realizează activitatea de 
construcții și urbanism. În prezent, Cornu este o comună armonioasă din punct de vedere 
constructiv, unde casele tradiționale coexistă plăcut cu noile locuințe ridicate de corneni sau 
străinași. Locuințele noi respectă standardele de urbanism locale iar imaginea este una de 
bun simț, dată de un regim de înălțime mediu și cromatică caldă. 
 
Aspectul comunei este unul plăcut, aspect oferit și de programul de modernizare inițiat de 
conducerea primăriei în urmă cu peste un deceniu, program ce a dus la reabilitarea 
infrastructurii școlare, clădirii Primăriei, amenajarea parcurilor, muzeelor și bisericilor și mai 
ales a infrastructurii stradale, pietonale și de iluminat public. 
 
Activitatea de urbanism în cadrul localității presupune în principiu elemente de raportare, 
eliberare certificate, avize și autorizații și asigurarea disciplinei în construcții. Astfel, în anul 
2013, compartimentul de urbanism al localității a eliberat 96 de certificate de urbanism și au 
avut loc numeroase deplasări în teren pentru urmărirea stadiilor lucrărilor în desfășurare.  
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Conform planurilor urbanistice, folosința terenului este în principal agricolă, în proporție de 
66,8%.  Conform hărților urbanistice ale comunei, localitatea Cornu este organizată în 12 
Unități Teritoriale de Referință (UTR). În cadrul UTR 1, care este poziționată în centrul 
comunei, o mare parte din teritoriu este clasificată ca fiind zonă de protecție a obiectivelor 
cu valoare de patrimoniu. Această zonă de protecție se întinde și în UTR 2 și UTR 5, însă 
suprafața cea mai mare se află în UTR 1. O mare pondere în UTR 1 o au și construcțiile 
adminstrative, culturale, comerciale și de sănătate, iar această parte corespunde centrului 
comunei Cornu, unde este localizat și sediul Primăriei.  De asemenea, în UTR 1 se găsește și 
cel mai întins teritoriu ocupat de parcuri și amenajări sportive. 
 

 
Hartă 3- Unități teritoriale de referință 
Sursă: Plan Urbanistic General Comuna Cornu, disponibil la www.primariacornu.ro 

 

http://www.primariacornu.ro/
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Unitățile Teritoriale de Referință 2, 3, 4 și 5 sunt în principiu subzone de locuințe 
predominant rezidențiale. În cadrul UTR 5 întâlnim subzone industriale, predominant în 
partea de sud a localității. Cea mai mare activitate industrială o întâlnim însă în UTR 8, unde 
majoritatea teritoriului este ocupat de subzone industriale sau subzone unități de transport 
și reparații auto. UTR 8 este situată în sudul comunei, cu un acces mult mai rapid la DN 1 față 
de celelalte UTR-uri. Putem identifica de asemenea și zone în litigiu, acestea fiind adiacente 
UTR 7, zone de litigiu care privesc limita de hotar cu orașul Breaza.  
 
Unitățile teritoriale 6 și 7 sunt cel mai puțin accesibile din punct de vedere al construcțiilor, 
dat fiind că sunt dominate de zone improprii de construit, zone de risc antropic sau zone cu 
interdicție definitivă de construire. În UTR 9 întâlnim o zonă de pădure, însă pădurile au 
ponderea cea mai mare pe teritoriul UTR 12.  
 
Potențialul comunei în ceea ce privește apele minerale este unul ridicat. Acest element 
resursă sprijină dezvoltarea comunei Cornu ca locație de concediu, relaxare, retreat.  În 
prezent sunt identificate două izvoare de ape minerale în cadrul teritoriului administrativ al 
comunei Cornu, situate după cum urmează: izvorul „La Mori” este situat în centrul comunei, 
în zona de spații plantate în intravilan, adiacent străzii pe care se găsesc Aleea de Tei și 
sediile instituțiilor publice ale comunei; cel de-al doilea izvor este situat în nordul comunei, la 
limita cu Rezervația Naturală Complexă „Dealul Sinoiu”. Conform hărților PUG7, izvorul „La 
Mori” se găsește pe un teren de proprietate publică de interes local. Izvorul situat aproape 
de rezervația naturală „Dealul Sinoiu” se află la limita intravilanului localității, limită unde se 
încheie terenurile în proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice. 
 
Din perspectiva amenajării teritoriului, este importantă mențiunea referitoare la faptul că 
aceste izvoare sunt localizate într-o zonă cu probabilitate mare de producere a alunecărilor 
de teren8. Această problemă este tratată de autoritățile locale cu sprijinul administrației 
centrale sau județene de specialitate, dar eforturile în sensul rezolvării acestei situații sunt 
de durată. Investițiile publice pentru rezolvarea acestor probleme sunt prioritare pentru 
comuna Cornu. 
 
Peisagistica localității reprezintă un punct forte în prezent. Amenajarea spațiilor publice s-a 
remarcat ca un obiectiv important pentru localitate. Astfel, au fost inițiate numeroase 
acțiuni în vedere îmbunătățirii și întreținerii spațiilor verzi și a peisagisticii. Parcul din 
localitatea Cornu crează o dimensiune vizuală specifică localității, constituind de asemenea și 
o atracție turistică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Planul Urbanistic General al comunei Cornu.  
8 Ibid.   



  

 

27 

 

 

 
Amenajare peisagistică în Cornu 

 

 
Amenajare peisagistică în Cornu 

 
 
 
 
 
 



  

 

28 

 

Fondul funciar 
Județul Prahova are o suprafață totală de 471.587 ha, suprafață din care 272.499 ha 
reprezintă suprafață agricolă, 259.628 ha fiind în proprietate privată.  Fondul funciar după 
modul de folosinţă pe ha, la 31 decembrie 2011 pentru județul Prahova este predominat de 
suprafețe arabile și de păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră9(62%).  
 
Terenul predominant este agricol, în proporție de 66,8%, din care 67,2% este reprezentat de 
pășuni și fânețe. Acestea sunt amplasate pe terenuri fertile. Livezile de pomi ocupă 
aproximativ 25% din suprafața terenului agricol. Pe o suprafață de aproximativ 9%  din 
terenul arabil sunt cultivate: porumbul, cartofii și legume, la nivel de gospodării.  
 

 
Fig. 6. Structura fondului funciar după tipuri de folosință, Comuna Cornu 

Sursă: INS 

 
Conform informațiilor referitoare la fondul funciar din comuna Cornu, structura acestuia 
este echilibrată între principalele componente, oferind o varietate de posibilități de utilizare 
a terenurilor. Dimensiunea fânețelor și pășunilor indică un specific al zonelor de deal dar și o 
continuitate a acestor forme, generată mai ales de faptul că procesul de colectivizare ca 
model de inginerie socială, nu a putut fi aplicat în zonele de deal și munte.  
 
Structura fondului funciar (suprafețe – ha și tip)  2012 2013 2014  

TOTAL, din care: 1511 ha 1511 ha 1511 ha 
Arabil 87 ha 86 ha 86,71 ha 
Fânețe 473 ha 493 ha 495 ha 
Pășuni 358 ha 465 ha 384 ha 
Teren neproductiv 89 ha 29 ha 29,78 ha 
Livadă, pădure, altele 504 ha 438 ha 515 ha 

Tabel 1. Suprafața fondului funciar după modul de folosință, Comuna Cornu 
Sursă: Date Primăria Cornu 

 

                                                 
9 Analiză MDRAP, Agora Est Consulting, 2013, Studii de fundamentare a SDTR 2014-2020, Studiul 9, Cadrul natural și biodiversitatea.  



  

 

29 

 

Din cele 1511 ha din suprafața fondului funciar, 209 ha(13,83%) sunt în proprietatea publică 
a comunei, 944 ha (62,48%) sunt în proprietate privată a locuitorilor, iar restul de 358 ha 
(23,69%) se află în proprietatea privată a comunei Cornu.  
 
O resursă importantă a comunei Cornu o reprezintă pășunile disponibile. Astfel, în 2014, 
Comuna Cornu avea o suprafață disponibilă de pășune de aproximativ 351 de hectare din 
care 266,48 disponibile pentru închiriat către fermierii locali. Această suprafață reprezintă o 
oportunitate importantă pentru investiții viitoare în ferme zootehnice dar și cu potențial în 
amenajarea unor zone de recreere pentru turiști (muzee în aer liber, târguri, etc). 
 
Comuna deține o suprafaţă  de circa 155 hectare plantată cu livezi, suprafață care poate fi 
mărită prin plantarea de pomi fructiferi în zonele cu terenuri neproductive. Programele 
Ministerului Agriculturii pot fi accesate atât de fermieri cât și de administrația locală, care pe 
domeniul privat al Primăriei, poate înființa livezi noi de pomi fructiferi. 
 
Viabilitatea plantaţiilor de livezi este asigurată de condiţiile pedoclimatice. În plus, 
perimetrele respective pot să îmbine armonios şi util plantaţii pomicole cu soiuri superioare 
şi cu parcele viticole. Acest lucru este realizabil, dacă avem în vedere gradul de favorabilitate 
al mediului şi că Subcarpaţii, în genere, au o astfel de opţiune. 
 
Suprafeţele neproductive sunt caracterizate şi pentru perimetrul limitrof şoselei DN1 şi Văii 
Prahovei. Aceste spaţii pot fi transformate într-o lizieră verde. În lungul râului Prahova se 
impune  de altfel, şi consolidarea malurilor, desemnarea perimetrelor de parcare şi dotarea 
corespunzătoare a acestora. Intervenţiile pot conduce la extinderea unor terenuri agricole 
mai ales pomicole, cu puncte de deservire chiar la şosea. Fondul forestier (139 hectare) 
trebuie conservat sub forma sa actuală, fiind necesare intervenţii numai în zonele unde se 
manifestă torenţialitatea. 
 
Pentru a continua eforturile autorităților locale și cetățenilor de a crea un Cornu frumos din 
punct de vedere urbanistic, pentru viitor, strategia definește o serie de pași de urmat, 
printre care pot fi menționați cei mai importanți: utilizarea responsabilă a terenurilor și 
mărirea suprafețelor plantate, rezolvarea problemelor de urgență privind alunecările de 
teren și întărirea malurilor, mărirea suprafețelor publice amenajate din punct de vedere 
peisagistic, creșterea suprafeței irigate pentru pomicultură. 
  

IV.5. Infrastructură și transport 

 
Comuna Cornu și-a dedicat mare parte din resurse îmbunătățirii infrastructurii publice. Acest 
proces vital pentru sănătatea comunei va fi continuat prin intermediul noilor programe de 
finanțare europene și naționale. Importanța procesului de modernizare este cheie și pentru 
capacitatea acestor investiții publice de a genera, precum un bulgăre de zăpadă, dezvoltarea 
inițiativelor private.  
 
Investițiile în infrastructură au urmărit firul roșu al durabilității, corelat cu obiectivul de a 
dezvolta Cornu ca o destinație de concediu, relaxare, aer curat și sănătate. Astfel, stația de 
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epurare biologică și dezvoltarea unei investiții publice privind producerea de energie verde, 
sunt declarații de intenție ale drumului ce se dorește parcurs în continuare. 
 
Modernizările de drumuri, canalizare, rețele de apă și gaze, iluminatul public, infrastructura 
educațională și sanitară, sunt pași care s-au făcut în mare parte la nivelul comunei, printr-un 
efort conjugat al tuturor factorilor interesați. În context, la nivelul județului Prahova, 
infrastructura tehnico-edilitară se caracterizează prin rețele de drumuri naționale și 
europene modernizate, existența unor programe de îmbunătățire a circulației pe drumurile 
județene, situarea strategică, la intersecția unor importante căi de comunicație naționale și 
internaționale, precum și derularea construcției autostrăzilor București- Brașov. În ceea ce 
privește alimentarea cu apă potabilă, la 31 decembrie 2012, 84 din localitățile din județ erau 
alimentate cu apă. În Cornu 1950 de gospodării din 1958 sunt racordate la alimentarea cu 
apă, în timp ce doar 650 de gospodării dispun de canalizare.  
 
Master Planul Județului Prahova a identificat necesități de investiții în domeniul alimentării 
cu apă și canalizării.  
 
 
Aglomerare Costuri Totale 

(mii EUR) 
Faza 1* Faza 2 Faze 

ulterioare 
Surse de 
Finantare 

Cornu  2007-
2015 

2016-
2018 

2019 – 2037 FC Alte surse 

Alimentări cu 
apa 

2.282,5 288,0 0,0 1.994,5 0,0 2.282,5 

Canalizare 5.671,0 0,0 5.071,8 599,3 0,0 5.671,0 

Tabel 2. Costuri de investiții pe faze – comuna Cornu 
Sursă: Master Plan Județ Prahova10  

 
Infrastructura rutieră în Comuna Cornu este una medie spre bună, având în vedere că 
aproximativ 68% din drumurile care străbat localitatea sunt asfaltate, în timp ce restul sunt 
fie împietruite, fie de pământ. Din acest procent de 68%, aproximativ 35% din drumuri sunt 
parțial deteriorate, fiind afectate de procesul de introducere a rețelelor de canalizare și apă. 
Astfel, lungimea drumurilor asfaltate din localitate este de 22,77 km, în timp ce lungimea 
drumurilor nemodernizate, care sunt fie pietruite, fie drumuri de pământ este de 13,54 km.   
 
Podurile care fac legătura între diverse puncte au o stare foarte bună, unele fiind 
recondiționate și modernizate în anii precedenți, în cadrul unor proiecte finanțate din 
bugetul de stat și bugetul local. 
 
Un aspect important îl reprezintă nevoia de a trata continuu vulnerabilitatea la inundații, 
alunecări de teren și alte fenomene naturale. Analiza Planului Urbanistic General indică 
anumite caracteristici specifice structurilor geologice care se întâlnesc în comuna Cornu. 
Aceste caracteristici se referă la vulnerabilitățile și riscurile cu privire la inundații și alunecări 
de teren. Solul în anumite părți ale localității prezintă un risc destul de ridicat, în special în 
acele perioade ale anului în care precipitațiile sunt abundente, însă acest fenomen nu se 

                                                 
10 www.cjph.ro 

http://www.cjph.ro/
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limitează strict la acele perioade de timp. Astfel, există anumite fâșii de teren care au fost 
identificate ca având un risc substanțial de producere a alunecărilor de teren, iar în anumite 
locuri s-au prezentat chiar fenomene de acest tip. Prin urmare, au avut loc incidente și există 
sensibilități în câteva puncte pe DJ 205G, unul chiar la intrarea în localitatea Cornu, pe DJ 
101R, pe strada Sinăii, DC6 și pe alte străzi ale localității. A fost identificată astfel o nevoie de 
efectuare a unor studii geotehnice, pentru a se stabili gradul de vulnerabilitate, precum și 
măsurile care pot fi luate pentru combaterea acestor incidente.  
 
Autoritatea locală a elaborat hărți de risc, precum și un Planul de analiză și acoperire a 
riscurilor dar și un Plan de apărare împotriva inundațiilor aprobat prin HCL. Astfel, investițiile 
prioritare ale comunei Cornu se referă la înlăturarea efectelor produse de inundații și 
alunecări de teren în perioada 2012-2014 dar și prevenirea unor situații asemănătoare în 
viitor.   
 
Un serviciu public important pentru comunitatea locală, serviciul de salubrizare, este 
externalizat, fiind concesionat către un operator licențiat în domeniu. Astfel, gradul de 
aoperire al serviciului de salubrizare este de peste 80% din populație, fiind înregistrați 971 de 
abonați. De semnalat este faptul că localitatea Cornu este membră a Asociației de 
dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare 
„Parteneriatul pentru managementul deșeurilor Prahova”. Acest parteneriat are ca obiectiv 
îmbunătățirea managementului deșeurilor și sprijinirea atingerii standardelor europene, 
precum și creșterea capacității de absorbție a fondurilor pentru investiții.  
 
Serviciul de alimentare cu apă este furnizat pe raza comunei Cornu, prin contract de 
delegare, de o firmă al cărei acționar unic este comuna Cornu, SC Utilități ApaServ SRL. Un 
avantaj al acestui serviciu este reprezentat de faptul că toate costurile sunt suportate de 
companie, din tarifele aplicate, scutind astfel bugetul local al localității de cheltuielile 
aferente serviciului de alimentare cu apă. Este important de menționat că această companie 
raportează profitabilitate an de an, iar tarifele aplicate sunt la un nivel scăzut, cu un grad 
mare de suportabilitate la nivelul populației. În domeniul alimentării cu apă, există o nevoie 
de extindere, dezvoltare și modernizare, având în vedere că o parte din infrastructura de 
alimentare cu apă este învechită. Astfel, 1950 de gospodării din 1958 sunt racordate la 
alimentarea cu apă, în timp ce doar 650 de gospodării dispun de canalizare. Prin urmare, 
rețeaua de distribuție a apei măsoară aproximativ 36 de km, în timp ce rețeaua de canalizare 
măsoară în jur de 14 km. La nivelul județului Prahova, la 31 decembrie 2012, 84 din localități 
erau alimentate cu apă.  
 
În ultimii 3 ani, în comuna Cornu s-a întrodus o rețea de canalizare cu stații de pompare, 
precum și o stație de epurare. Numai în ultimii 2 ani, au fost introduși 18,5 km de rețea de 
canalizare, au fost reabilitați 1,4 km din rețeaua de alimentare cu apă și a fost extinsă 
alimentarea cu apă cu 1,3 km. Pe lângă aceste lucrări, este necesară reabilitarea și înlocuirea 
a 2,5 km din rețeaua de distribuție a apei, precum și construirea unui nou rezervor de 
stocare cu o capacitate de 700 m³.  
  
Planificarea strategică a comunei pune un deosebit accent pe dezvoltarea durabilă. Astfel, 
toate inițiativele de dezvoltare vor include elemente de protecție a mediului sau 
durabilitate. O serie de pași au fost deja realizați în comuna Cornu, mai ales prin investiția în 
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realizarea unei stația de epurare biologică în localitate, care dispune de una din cele mai 
moderne tehnologii de tratare a apelor reziduale. Apele sunt purificate biologic, dar și 
filtrate, ceea ce constituie două procese diferite, iar tehnologia de tratare este modernă, 
ceea ce presupune un grad înalt de automatizare.   
  
Serviciile de iluminat public sunt furnizate de o companie privată care oferă astfel de servicii 
atât pentru alte localități de pe Valea Prahovei, dar și din proximitatea Bucureștiului, cum ar 
fi Snagov, Periș, Afumați, Voluntari și alte localități. Lungimea rețelei de distribuție este de 
36 de km.   
  
Alimentarea cu gaze naturale se face în comuna Cornu de SC Distrigaz Sud, fiind raportați 
aproximativ 1665 de abonați, iar rețeaua de distribuție măsoară 36 de km.  
  
Un alt demers inițiat de comună pentru domeniul energiei alternative este unul nou, cu 
posibilități de dezvoltare foarte mari, promovare înclusiv la nivelul direcțiilor de politici 
publice ale Comisiei Europene privind dezvoltarea durabilă. În prezent, se află în 
implementare în Comuna Cornu un proiect privind construcția unei centrale fotovoltaice de 
producere a energiei electrice prin conversia energiei solare. Investiția presupune contrucția 
pe o suprafață de 5 ha, teren care se află în proprietatea privată a comunei Cornu. După 
efectuarea unui studiu geotehnic care să analizeze terenul de 5 ha, centrala fotovoltaică este 
în construcție în intravilanul comunei, la baza dealurilor subcarpatice, pe un versant stabil 
din punct de vedere geotehnic. Ținând cont de posibilitățile de creștere pe care le poate 
aduce construcția acestei centrale fotovoltaice se observă că, în domeniul energiei 
regenerabile, comuna Cornu se situează pe o traiectorie oportună. De semnalat este faptul 
că, în afară de construcția acestei centrale, sunt prezente inițiative private privind energia 
regenerabilă.   
 

IV.6. Dezvoltare Socială și Forța de muncă 

 
Oamenii sunt activul cel mai important în demersul de construcție strategică al comunei 
Cornu. Sănătatea, stabilitatea, fericirea lor reprezintă principalele efecte ale unor priorități 
de investiții ce se dorește a fi realizate. Toată sănătatea economică a comunității Cornu, 
modernizată și îmbunătățită din punctul de vedere al infrastructurii, depinde de interesul pe 
care tinerii, străinașii, cornenii de toate vârstele și ocupațiile îl vor avea în participarea la 
viața comunității lor.  
 
Dorința de a sprijini dezvoltarea complementară ai resursei umane și de a împiedica 
alterarea socială a acelor persoane care au pornit în viață cu un anumit deficit, sunt 
caracteristicile fundamentale a ceea ce dorește să sprijine strategia în domeniul social. 
Primăria poate avea inițiativă în dezvoltarea infrastructurii sociale, dar se poate implica și în 
proiecte privind dezvoltarea și profesionalizarea unor categorii la nivel local. Este un motor 
al inițiativei în acest domeniu, mai ales datorită capacității sale de a susține proiectele 
financiar și managerial, de a crea parteneriate și rețele pentru aceste proiecte.  
 
Politicile europene corespondente noii perioade de programare 2014-2020 vizează 
asigurarea condițiilor pentru o dezvoltare echilibrată la nivel social. Acest obiectiv urmează 
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să fie atins prin reducerea decalajelor sociale, asigurată prin crearea oportunităților privind 
creșterea angajabilității în rândul persoanelor tinere, reducerea abandonului școlar, dar și 
printr-un tratament mai bun pentru persoanele defavorizate sau minorități. Aceste obiective 
specifice pot fi atinse prin inițiative dezvoltate la nivelul comunităților mari sau mici, cum 
este cea din comuna Cornu. Obiectivele României privind dezvoltarea socială pentru 
perioada 2014-2020 includ atingerea unor ținte de performanță asumate: creșterea 
angajabilității în rândul tinerilor, reducerea abandonului școlar.  
 
Comuna Cornu este deja angajată într-un amplu program de modernizare a infrastructurii 
rurale, program care va continua și în următoarea perioadă de programare. Acest program 
va fi unul de succes dacă, pe lângă infrastructura socială modernizată sau nou creată, 
comuna și principalii actori implicați la nivel local (primărie, cetățeni, mediul de afaceri, 
biserică, școală, sistem sanitar, ONG-uri) vor identifica o serie de acțiuni de dezvoltare 
socială și formare a resurselor umane, care să contribuie la dezvoltarea activă a comunității.  
 
În mod tradițional, comuna Cornu a cunoscut o stabilitate socială, coroborată strâns cu 
stabilitatea economică. Meseriile tradiționale de zidari, apicultori, fermieri s-au păstrat în 
mare măsură, altele noi apărând între timp, odată cu noile specializări economice și cu 
investițiile străine directe realizate la nivel local. Stabilitatea este reflectată și de situația 
bună a indicatorilor sociali cheie, de tipul ratei șomajului, abandonului școlar, ocupării în 
muncă și numărului semnificativ al populației ocupate. În egală măsură, recesiunea 
economică și dezvoltarea economică strâns legată de zonele periurbane metropolitane, au 
condus la migrația forței de muncă și investițiilor către aceste zone. Strategia economică a 
comunelor mici și medii trebuie să fie așadar una agresivă în ceea ce privește continuarea 
investițiilor publice, pentru a putea încuraja dezvoltarea de noi investiții private și crearea de 
noi locuri de muncă. Un deficit al acestor localități este chiar existența forței de muncă 
tinere și calificate, adaptată nevoilor unei economii avansate. Tendința este una de 
descreștere demografică, întâlnită la nivelul tuturor localităților din România și care cu greu 
poate fi împiedicată prin politici sociale macro.  
 
De aceea, ținta de dezvoltare socială se va referi la o creștere sănătoasă a resursei umane, 
bazată pe oportunități reale în piața muncii  și pe un cadru de dezvoltare comunitară adecvat 
cerințelor actuale: acces la infrastructura ICT, școală și educație moderne, servicii de 
sănătate primară de calitate, oportunități de petrecere a timpului liber, accesibilitate bună 
către alte locuri de muncă din orașele limitrofe.  
 
Populația 
Analiza  indicatorilor sociali indică efectul pozitiv al unei economii locale sustenabile, 
secondat de stabilitatea veniturilor bugetare la nivelul comunei. Acest fapt este reflectat prin 
stabilitatea veniturilor colectate din taxe și impozite, de la un an la altul precum și 
conformismul la plata taxelor. Aproape toată populația plătește la timp taxele și impozitele 
locale, gradul de colectare crescând de la an la an. 
 
Populația din comuna Cornu a avut un număr relativ constant în ultimii ani, păstrând 
dinamica întâlnită la nivel județean. Astfel, în anul 2011, în județul Prahova, populația era de 
809124 de persoane, 50,2% în mediul urban, iar 49,8% în mediul rural. Populația totală în 
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mediul rural era de 403309 locuitori. Sporul  natural este negativ, cu un minus de 3.489 
persoane în anul 2013, comparativ cu  minus 3.623 persoane în  anul 2012. 
 

 
Hartă 4. UAT după populația totală, județul Prahova 

Sursă: Prelucrare date, analiză: Agora Est Consulting 2013, Studii de fundamentare a SDTR 2014–2020 
(Beneficiar: MDRAP) 

 
Populația totală a comunei Cornu este de 4510 locuitori, cu 38 de locuitori mai mulți decât în 
anul 2012. Populația este răspândită inegal pe teritoriul comunei, în Cornu de Sus populația 
fiind repartizată pe o suprafață mult mai mică datorită reliefului accidentat. În anul 1810, 
populația comunei era de 413 locuitori, în timp ce, în secolul XX, populația a înregistrat un 
spor numeric de peste 4000 de locuitori.  
 
În această dinamică a populației, localitatea a manifestat, de-a lungul timpului, și în această 
privință, o dinamică ascendentă. Încă din anul 1966, populația a început să crească de la 
4114 locuitori, la 4572 în anul 1977 şi la 4690 în anul 1989.  
 
Densitatea populația a manifestat o creștere de la 21,71 locuitori/km² în anul 1810, la 240,59 
locuitori/ km² în anul 197711. După anul 1989, ca urmare a industrializării anumitor zone, a 
creșterii mobilității teritoriale, populația a început să scadă numeric, însă nu la o rată foarte 
rapidă. Această dinamică s-a datorat în mare parte constituirii unor gospodării agroturistice, 
dar și constituirii unor reședințe de vacanță în comună.    
 
Structura etnică este majoritar română, în proporție de aproximativ 99,76%. Structura 
religioasă evidențiază o majoritate ortodoxă, respectiv 99,51% din totalul populației.   
 

                                                 
11 Arhiva Primăriei Cornu.  



  

 

35 

 

Mișcarea populației este un indicator cheie pentru analiza trăsăturilor și tendințelor de 
evoluție a populației unui teritoriu. Rata natalității, rata mortalității, nupțialitatea și alți 
indicatori precum gradul de sărăcie, nivelul venitului minim garantat, numărul de persoane 
defavorizate și nivelul de educație sunt indicatori importanți care oferă informații esențiale 
despre viața socială a unei localități.  
 
Rata natalității este de 7,6% în anul 2013 față de 4,47% în 2012. Pentru anul 2014, rata 
natalității în localitate este de 2,66% pentru primele 6 luni. Rata natalității este caracterizată, 
în perioada 1966-2000, de o descreștere de la 21,5% în 1970 la 7,3% în 1994. Cu toate că 
rata natalității a crescut ușor în 2013 la nivelul comunei, Cornu este printre localitățile cu o 
rată a natalității scăzute la nivel național. Media ratei natalității la nivel național variază între 
8,9% și 13,1%. Acest indicator ne oferă informații referitoare la gradul de sărăcie care poate 
reprezenta o cauză a scăderii numărului de nașteri, dar și informații referitoare la gradul de 
emancipare a femeilor care preiau din ce în ce mai multe activități în afara gospodăriior, în 
vederea obținerii de venituri. Numărul de salariați în județul Prahova în anul 2008 era de 
192440 din care 87215 femei, iar în 2011 numărul salariaților a scăzut la 167564 dintre care 
79761 sunt femei12.     
 
Rata mortalității a scăzut ușor de la 10,95% în 2012, la 9,83% în 2013, respectiv 6,87% în 
primele 6 luni ale anului 2014. Rata mortalității are de asemenea o puternică legătură cu 
nivelul de dezvoltare economică a localității. Astfel, istoric, mortalitatea a înregistrat o 
evoluție descendentă până în anul 1980, iar în perioada 1980-2000, trendul a fost unul 
ascendent, în principiu datorită îmbătrânirii populației și creșterii frecvenței bolilor și 
accidentelor. De asemenea, perioada 1970-1989 este caracterizată de o tendință a 
locuitorilor adulți de a părăsi localitatea, în comună rămânând însă locuitorii mai în vârstă, 
ceea ce explică și trendul ascendent al ratei mortalității.  
 
Sporul natural prin urmare are o valoare negativă de -6,48% în anul 2012, ajungând la -4,21% 
în primele 6 luni ale anului 2014. Evoluția istorică a sporului natural este caracterizată prin 
trei etape: perioada de dinainte de 1981, perioada 1982-1989, și perioada post 1990. Astfel, 
până în 1981, sporul natural a avut o valoare pozitivă de peste 7%, în perioada 1982-1990, 
variațiile au fost situate între 0,3% și 5,4%, iar după anul 1990, sporul natural a avut valori 
negative13.  
 
Prin urmare, datele ne indică o creștere a numărului de locuitori din 2012 până în prezent, o 
scădere a ratei mortalității precum și o creștere a sporului natural, fapt care relevă o 
tendință pozitivă a mișcărilor demografice. 
 
 

                                                 
12 Anuarul Stratistic al Județului Prahova, disponibil la http://www.prahova.insse.ro/phpfiles/cuprins_detaliat.pdf  
13 INS 

http://www.prahova.insse.ro/phpfiles/cuprins_detaliat.pdf
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Hartă 5. Distribuția sporului natural pe UAT, Județul Prahova 

Sursa: Prelucrare date, analiză: Agora Est Consulting 2013, Studii de fundamentare a SDTR 2014–2020 
(Beneficiar: MDRAP) 

 
Social 2012 2013 2014 (6 luni) 

Populația totală 4472 4472 4510 
Rată natalitate 4,47 % 7,60% 2,66% (6 luni) 
Rată mortalitate 
 

10,95% 9,83% 6,87% (6 luni) 

Tabel 3. – Evoluție indicatori demografici – Comuna Cornu 
Sursă: INS 

 
Rata nupțialității indică numărul căsătoriilor ce revin la 1000 de locuitori, astfel pentru 
județul Prahova, rata nupțialității este de 3,9 căsătorii la 1000 de locuitori. Rata nupțialității 
în Comuna Cornu este situată ușor sub media județeană, fiind de 3,1 căsătorii la 1000 de 
locuitori.   
 
Structura populației s-a menținut oarecum constantă pe parcursul anilor 2012-2014. În 
prezent sunt 540 de locuitori care au mai puțin de 18 ani, 3058 de locuitori care au între 18- 
64 de ani și 907 locuitori care au peste 65 de ani. Putem observa ca predomină categoriile de 
vârstă între 18-64 ani, categorii de vârstă care constituie de fapt forța de muncă disponibilă. 
 
Venitul pe cap de locuitor pentru anul 2012 este de 950,3 lei pentru Comuna Cornu, care se 
află în clasamentul localităților din județul Prahova pe locul 1214 din 104 localități analizate. 
Media județeană a venitului pe cap de locuitor a fost, pentru același an, de 982,8 lei, în timp 

                                                 
14 Planul de dezvoltare durabilă a județului Prahova în perioada 2014-2020.  
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ce în comuna Cornu, media este situată ușor sub media județului. Creșterea venitului pe cap 
de locuitor din 2007, de la 684,9 lei la 950,3 lei în 2012, precum și nivelul venitului raportat 
la populație și la întindere geografică indică potențialul de creștere a comunei, dar și 
progresele evidente care au fost făcute în decursul primei perioade de programare 2007-
2013.  
 
Rata șomajului este un indicator care oferă informații despre dezvoltarea economică și 
socială a unui teritoriu. Conform datelor furnizate de Agenția Națională a Ocupării Forței de 
Muncă, rata șomajului în județul Prahova în iunie 2014 este de 4,81%, ușor mai scăzută față 
de rata șomajului la nivel național de 4,87%. Din cei 1857 de locuitori din populația activă se 
cunoaște un procent de 4,53% al șomerilor în localitatea Cornu. Acest procent include și 
persoanele care sunt în căutarea primului loc de muncă. Analizând intervalele de vârstă, se 
poate observa faptul că cea mai mare pondere o deține categoria “20-24 ani”. 
 
 

 
Fig. 7. Repartiția populației pe grupe de vârstă, 2013 

Sursă: Date Primăria Cornu 

 
Pentru populația cu vârstă sub 18 ani, este important de menționat nivelul de educație și 
condițiile de școlarizare din localitate. Astfel, la Școala Gimnazială „Profesor Cristea 
Stănescu”, sunt înscriși, în 2014, 269 de copii, dintre care nici unul nu a renunțat la 
frecventarea cursurilor primare și majoritatea se îndreaptă spre învățământul liceal. La 
grădiniță sunt înscriși 80 de copii, în 2014. 
 
 În cadrul școlii gimaziale sunt promovate activități de consiliere, precum și activități 
extracurriculare care au un grad de realizare de aproximativ 75-85%. În ceea ce privește 
numărul de cadre didactice, acestea sunt în număr de 24, dintre care 18 cadre didactice sunt 
titulari. Prin urmare, se constată lipsa abandonului școlar în localitatea Cornu. Astfel, 
conform raportului anual de evaluare internă a unității de învățământ din comuna Cornu 
(2012-2013)15, majoritatea elevilor provin din familii în care cel puțin un părinte are studii 
medii (86,3%), în timp ce 9,3% provin din familii în care cel puțin un părinte are studii 
superioare, restul de 4,4% provenind din familii în care cel puțin un părinte are studii 
generale. În cadrul școlii sunt oferite 30 burse sociale pentru elevii cu un nivel financiar 
scăzut.  
                                                 
15 Disponibil la http://www.primariacornu.ro/scoala/scoala.html  

http://www.primariacornu.ro/scoala/scoala.html
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Accesul către școală se face foarte ușor, iar drumul parcurs de fiecare elev zilnic pentru a 
merge la școală este sub 30 de minute, fiind disponibil un mijloc de transport în comun 
pentru deplasare, cu orar adaptat programului școlii. Conform datelor din anul școlar 2012-
2013, din 22 de elevi care au absolvit clasa a VIII-a, 20 s-au înscris în clasa a IX-a de liceu.  
 

 
Școala Gimnazială cu clasele I-VIII Prof. Cristea Stănescu 

 
Școala Gimnazială a fost modernizată cu spriinul bugetului local, elevii având condiții de 
desfășurare a actului educațional de bună calitate. Clădirea școlii este modernizată și 
dispune de resurse materiale care facilitează procesul de învățare. Se găsesc astfel 17 săli de 
clasă, din care 4 laboratoare și 4 cabinete, un teren de sport și biblioteca școlară și 25 de 
calculatoare în cadrul laboratorului de Informatică. Elevii dispun de un acces rapid la Sala de 
sport situată în apropierea școlii. Complementar laboratorului de informatică dotat cu cele 
25 de calculatoare și acces la internet, infrastructura educațională este asigurată și de 
bibioteca comunală, care adăpostește peste 20.000 volume. Pentru Biblioteca Comunei 
Cornu, autoritățile au accesat un grant din cadrul programului de finanțare derulat de 
Fundacția Irex în România, Biblionet. În cadrul grantului, s-au achiziţionat echipamente și 
pentru realizarea sistemului informatic. Biblioteca a fost dotată cu 4 calculatoare conectate 
la internet. Pe lângă aceste calculatoare, biblioteca a primit un pachet standard de 
echipamente: caști, camere web, UPS-uri, router, imprimantă, scanner, proiector cu ecran. 
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Migrația populației 
Comuna Cornu se înscrie în dinamica generală de migrație rural-urban, mai ales în categoria 
tinerilor. Această dinamică este una firească, pornește de la dorința de cunoaștere și nevoile 
educaționale, dar este reversibilă atunci când tinerii reușesc să își clădească un viitor sau să 
identifice anumite oportunități în comuna natală. La nivelul județului Prahova, migrația 
internă cauzată de schimbarea domiciliului din mediul urban în mediul rural a înregistrat un 
sold pozitiv, de 825 de persoane în anul 2011. Tot la nivelul județului, în anul 2011, migrația 
internațională a înregistrat un sold negativ, rezultând că 165 de persoane și-au mutat 
domiciliul în străinătate, din care 60 de persoane de sex masculin și 105 de sex feminin. În 
anul 2014, în localitatea Cornu, s-au înregistrat 28 de persoane care au emigrat în 
străinătate.  
 
O șansă deosebită este oferită comunei Cornu de dinamica străinașilor în localitate. Astfel, 
aceștia reprezintă aproape o treime din numărul locuitorilor, susținând atât dezvoltarea 
economiei locale cât și stabilitatea bugetară prin faptul că lărgesc baza de impozitare.  
 
Asistență socială 
Grupurile considerate a avea anumite dezavantaje sunt în principal persoanele vârstnice și 
persoanele cu dizabilități. Dintre persoanele dezavantajate ale comunității, cele care sunt în 
situații dificile, având nevoi speciale sunt 8 bătrâni și 20 de persoane cu nevoi speciale. 
Conform datelor analizate, cele mai dezavantajate ramuri ale populației sunt șomerii, 
persoanele în vârstă și persoanele cu dizabilități.  
 
Venitul minim garantat este oferit în comuna Cornu către 3 familii și 11 persoane, 64% dintre 
acestea fiind persoane apte de muncă însă nici una salariată, iar 21% reprezintă familii cu doi 
sau mai mulți copii. Cei 64% beneficiari desfășoară muncă în folosul comunității în 
salubrizare, întreținere drumuri în sezonul rece, toaletare arbori și curățenia clădirilor 
publice. Sunt 16 persoane care beneficiază de venitul minim garantat.    
 
O altă formă de ajutor social o reprezintă alocația familială, fie complementară sau 
monoparentală. De acest ajutor social beneficiază 25 de familii de alocația complementară și 
5 familii de cea monoparentală.  
 
Nu există însă locuințe sociale de nici un tip, precum nici servicii de cantină socială.  
Persoanele cu dizabilități, în număr de 140 în anul 2013, nu sunt încadrate în muncă, deși 15 
dintre acestea sunt apte de muncă și de asemenea, nu există unități destinate încadrării în 
muncă a persoanelor cu dizabilități, precum nici instituții destinate nevoilor sociale.  

Infrastructura de sănătate 
Infrastructura de sănătate din comuna Cornu deține dotările pentru oferirea de servicii de 
sănătate primare. Aceste servicii reprezintă un factor esențial atunci când evaluăm calitatea 
vieții în comuna.  
 
În prezent, populația comunei are acces la servicii primare de sănătate oferite în cadrul unui 
dispensar modernizat ce găzduiește cu 3 cabinete medicale.  
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Comuna Cornu nu dispune de servicii medicale de urgență precum nici de un serviciu de 
ambulanță situat în localitate, dar acestea sunt accesibile,  fiind situate la o distanță de 8 km 
de Cornu.  
 
În ceea ce privește acesibilitatea pentru serviciile de urgență în comuna Cornu, putem 
remarca anumite zone afectate de alunecările de teren în care serviciile medicale de urgență 
nu pot ajunge facil. Ținând cont de direcția de dezvoltare pe care localitatea dorește să o 
urmărească, este oportună înființarea unui serviciu de urgență.  
 
Pentru populația îmbătrânită a comunei Cornu, în prezent se află în curs de acreditare un 
Cămin de bătrâni, având o capacitate de 16-24 locuri, cu dormitoare de 2 sau 3 paturi. Nu 
trebuie uitată oportunitatea dezvoltării de unități de tratament balneo, unități ce pot oferi 
profilaxii de vindecare importante pentru o serie de boli ale senectuții. 
 

IV.7. Cultură și Patrimoniu 

 
Moștenirea culturală a comunei Cornu se încadrează în cultura rurală a satului românesc. 
Acest tip de infrastructură rurală este abordată în ultimii ani la nivel național, în această 
perioadă conturându-se strategiile de dezvoltare teritorială. Insuficiența unor politici, 
programe și proiecte care să pună accentul pe cultura de tip tradițional a dus în timp la o 
degradare a infrastructurii culturale.  
 
Valorificarea elementelor culturale și a identității culturale a unui teritoriu conduc la o 
consolidare a educației cetățenilor, la valorificarea patrimoniului cultural și în final la 
dezvoltare economică, prin prisma dezvoltării unui turism cultural sau a unei industrii care să 
pună accent pe particularități locale.   
 
Primăria Cornu a alocat resurse importante rebilitării monumentelor și reactivării culturale a 
acestora. Principiul care trebuie urmat este că revitalizarea culturală depinde și de factorul 
antropic. Monumentele culturale din comuna Cornu stau la baza identității culturale a 
localității. Aceste monumente constituie de asemenea și un reper pentru dezvoltarea 
ulterioară a turismului în comună. 
 
Dintre obiectivele culturale majore, Biserica cu hramul „Înălțarea Domnului” din satul Cornu 
de Sus, a fost construită în 1911, ulterior vizitată de Principesa Maria a României și alte 
personalități de seamă ale istoriei românești. Biserica are o arhitectura simplă, dar este 
inclusă în lista monumentelor istorice și este văzută ca un simbol al comunei. 
 
Biserica cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva” se găsește în satul Cornu de Jos și a fost 
ridicată între anii 1907- 1913, în timpul regelui Carol I de Hohenzollern. Această biserică este 
realizată în formă de navă și este prevăzută cu trei turle.  
 
Un alt monument al localității este Monumentul Eroilor Neamului, care este dedicat celor 
decedați în Războiul de Independență și în cele două războaie mondiale. Monumentul este 
plasat în parcul din centrul comunei și a fost construit în anul 1986.  
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Muzeul satului este structurat pe două secții: Secția de istorie și Secția de Etnografie şi Artă 
Populară. Colecția muzeului cuprinde vestigii, documente, sigilii, arme de luptă, precum și 
obiecte de uz gospodăresc și alte obiecte.  
 
Căminul cultural deține 350 de locuri și săli de curs în care își desfășoară activitatea diverse 
cercuri artistice. Astfel, în cadrul căminului cultural au loc activități de canto, de muzică 
ușoară, dar și populară, activități de interpretare instrumentală, activități de dansuri 
moderne și populare, cercuri de istorie, precum și activități de voluntariat. Spațiul Căminului 
Cultural găzduiește și concerte, precum și expoziții de pictură sau fotografii, localitatea 
având o viață culturală intensă. Aceste activități au fost organizate în colaborare cu diverse 
instituții și organizații, cum ar fi: Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniul Cultural 
Prahova, Centru Județean de Cultură Prahova, Casa de Cultură „Geo Bogza” Câmpina, Casa 
de Cultură Nicolae Iorga din Vălenii de Munte, Căminul Cultural Bănești, Clubul Copiilor 
Breaza, Casa de Cultură Plopeni, Centrul Cultural Ion Manolescu Breaza, Căminul Cultural 
Brebu, Muzeul Judeţean de Artă “Ion Ionescu Quintus”, Palatul Copiilor Ploieşti, precum și cu 
Consiliul Județean Prahova16.  
Evenimentele organizate în cadrul parteneriatelor sunt variate și au o gamă largă de 
subiecte, printre care, Sfintele Sărbători Pascale, „Sport sănătos și educativ”, „Copilăria, 
anotimp etern”, „24 ianuarie, unirea Principatelor Române”, „Pământul, planeta noastră”, 
„Ziua Drapelului Naţional”, „Ziua Limbii Române”, etc.  
 
Evenimentele care se desfășoară în localitatea Cornu constituie o atracție pentru persoane 
din afara localității, precum și un motiv de sărbătoare pentru localnici. Astfel, an de an se 
organizează în comună evenimente precum „Festivalul Florilor de Tei”, „Ziua eroilor- 
Înălțarea Domnului”, „Ziua Națională a României”, precum și alte evenimente la fel de 
importante.  
 
Sala de sport a localității asigură desfășurarea în bune condiții a activităților sportive și 
recreative. Această Sală de sport găzduiește orele de curs ale elevilor pe parcursul anului 
școlar, însă poate fi și închiriată pentru a găzdui diverse evenimente, sub supravegherea 
administratorului sălii.  
 
Conform analizelor, regăsim în comuna Cornu monumente culturale și religioase care se află 
într-o stare bună, însă există și monumente care au nevoie de recondiționare, cum ar fi de 
exemplu casele tradiționale declarate monumente istorice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Conform Raportul Primarului Cornu, 2013.  
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Monumente culturale 
Biserica „Înălţarea Domnului” – monument istoric 
Această biserică a fost clădită în anul 1911, pe ruinele unui vechi schit ctitorit de Spătarul 
Drăghici Cantacuzino, după cum este precizat și pe pisania de la intrare: „În zilele prea 
înaltului şi luminatului împărat Alexandru Pavlovici şi prin zilele mitropolitului Dositeu, anul 
1911, s-au zidit această sfântă şi dumnezeiască biserică, prin cheltuiala sfinţiei sale Popa 
David ot Breaza, Rafira presvitera, preot Oprea, Maria presvitera, Diaconul Radu Costea 
Băcanu ot Breaza, Ilinca cu fiii lor, Gheorghe Ovreiu şi împreună cu alţi miluitori şi ajutători 
de Dumnezeu. S-au întâmplat fiindcă la leat 1829 noiembrie 13, mare cutremur ce au fost şi 
s-au slăbit foarte tare şi aşa numitul preot s-a îndemnat iarăşi de a preamărit cu zugrăveală 
cât şi cu lungimea ce se mai vede, în zilele prea înaltului domn Alexandru Dumitru Ghica, vel 
voievod leat 1835”. 
 
Lăcașul are o arhitectură modestă și pitorească, fiind zidită din piatră de munte tencuită. În 
1914, a fost decretată printr-un document semnat de către Ferdinand I drept monument de 
artă: „Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională rege al României.  Văzând avizul 
Comisiunii Monumentelor Istorice de la 10 noiembrie a.c. Potrivit art. 2 şi 3 din legea pentru 
conservarea şi restaurarea monumentelor istorice: Am decretat şi decretăm:  
Articolul I.- Se declară monument de artă biserica din comuna Cornul de Sus, jud. Prahova şi 
se va înscrie în inventarul general al monumentelor din România.  
Articolul II.- Ministrul Nostru Secretar de Stat la Departamentul Cultelor şi Instrucţiunii este 
însărcinat cu aducerea la îndeplinire a dispoziţiunilor prezentului Decret. 
Dat la Bucureşti la 18 decembrie 1914.” 
 

 
Biserica Înălțarea Domnului 
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Biserica „Sf.Cuvioasa Parascheva” 
Acest lăcaș este clădit pe ruinele unei ctitorii de la 1771, în perioada 1907- 1913, cu fonduri 
bănești de la regele Carol I (1866-1914). Biserica are forma unei corăbii, cu acoperișul din 
tablă zincată și trei turle, fiind inscripționate pe pisania bisericii următoarele: ”Această 
Sfântă şi Dumnezeiască biserică din comuna Cornu, cătunul Cornu de Jos, s-a ridicat din 
temelie în locul celei vechi şi s-a înfrumuseţat aşa cum se vede, în zilele prea înălţatului 
nostru Rege al României, Carol I şi soţia sa, Regina Elisabeta, Mitropolit primat fiind I.P.S.C 
Arămescu Donici: începându-se la anul mântuirii 1907 iunie 11 şi s-a terminat la anul 1913 
iunie 9, când s-a şi sfinţit prin osteneala şi stăruinţa preotului paroh Sachelarie Baziliu 
Rădulescu, a epitropului Alex.M.Burlacu, a casierului comitetului bisericii, Anton Chirulescu, şi 
M.S. Regele Carol I, care a dat 1000 lei.”Biserica este impunătoare și reprezintă stilul 
arhitectural specific secolului al XVI-lea.  
 

 
Biserica Sfânta Cuvioasa Parascheva 

 
Mănăstirea „Sf.Ion Evanghelistul şi Cuv.Eufrosina” 
Această mănăstire a fost construită începând cu anul 2004, prin inițiativa primei soții a 
scriitorului Marin Preda, poeta Aurora Cornu. În prezent, mănăstirea are un număr de 
aproximativ 32 măicuțe și un părinte duhovnic, terenul pe care se situează fiind în folosința 
Arhiepiscopiei Bucureștilor. Mănăstirea dispune de utilitățile necesare, iar accesul se face 
ușor.  
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Mănăstirea Sf.Ion Evanghelistul şi Cuv.Eufrosina 

 
 
Muzeul de Istorie, Etnografie şi Artă Populară 
Muzeul de Istorie, Etnografie şi Artă Populară cuprinde vestigii din Epoca Bronzului și a 
fierului (2500- 2000/1800 î.H.). Printre numeroase fragmente de ceramică dacică, unelte de 
muncă, pietre de râșniță, muzeul găzduiește și o colecție de uz casnic. Fotografiile și 
documentele scrise ale muzeului nu sunt de asemenea de neglijat, constituind  o cronică a 
vieții cornenilor. Ceramica, lăzile de zestre, ploștile, furcile de tors și celelalte elemente care 
se găsesc aici, constituie o comoară a muzeului și a localității, reprezentând o istorie 
îndelungată a civilizației spirituale și a valorilor morale asimilate de-a lungul timpului de 
corneni. Fotografiile și  toate documentele scrise constituie o cronică a ilustrată a vieții 
cornenilor, iar una din secțiile muzeului descrie ocupațiile localnicilor pe plaiurile mirifice ale 
comunei. Astfel, se găsesc aici pluguri, sape, furci de lemn și fier, greble și alte unelte de care 
localnicii s-au folosit. Istoria țesătoriei este reprezentată de numeroase ii, fotele, ștergare. 
Tradiția brodăritului se păstrează și în prezent în comuna Cornu, multe din femeile din 
localitate încă țes pânze de borangic și alte brodării care sunt deseori și exportate, pentru a 
transmite mai departe aceste obiceiuri frumoase.   
 
Muzeul Hărţilor 
Muzeul Hărților se află în incinta Căminului Cultural și deține o colecție de 124 de hărți vechi, 
litografii, gravuri și hărți de civilizație. De asemenea, muzeul are expuse patru busturi ale 
unor cartografi renumiți: spătaru Nicolae Milescu, Stolnicul Constantin Cantacuzino, Nicolaus 
Olahus, Johanes Honterus.    
 
Muzeul Hărţilor17 a fost înfiinţat în anul 2006 şi cuprinde o colecţie impresionantă de 
hărţi vechi, donată de familia Daniela şi Adrian Năstase. Printre acestea, 4 gravuri în 
aramă din secolele  XVII-XVIII, care descriu Tracia antică, Transilvania, Moldova, 
Valachia şi Banatul Timişoarei. 

                                                 
17The Museum of Maps, pliant de prezentare elaborat cu ocazia inaugurării acestui spaţiu cultural, [2006]. 
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Clădirea Căminului Cultural 

 
 
Monumentul Eroilor 
Opera în granit şi bronz a sculptorului Nicolae Kruch(1932-1995), înălţat în Cornu în anul 
1986 pe locul unui vechi monument distrus la cutremurul din 1977, în parcul din centrul 
comunei se află Monumentul Eroilor Neamului ce aminteşte generaţiilor de azi şi celor ce 
vor urma, faptele de arme ale bravilor ostaşi ai Cornului. Monumentul are o înălţime de 15 
m şi este realizat din piatră de calcar Viştea. Lucrarea se constituie din două elemente: un 
alegoric arc peste timp care se înalţă peste o simbolică ladă de zestre. Lada de zestre este 
placată la rândul său cu trei reliefuri din bronz, reprezentând campaniile din 1877-1878 
(Închinarea drapelului turcesc capturat de către Grigore Ion, ajutat de alţi doi prahoveni din 
Batalionul II Vânători Prahova, în faţa regelui Carol I), 1916-1917 (Se adună ţara pentru 
Unirea cea Mare) şi 1941-1945 (Participanţii şi Copilul simbolizând speranţa în viitor)18. Pe 
faţa monumentului, două reliefuri emblematice pe laterale şi alte trei cuprind lista cu 
numele eroilor localnici căzuţi la datorie. „Dăltuirea numelui lor în piatră este un semn al 
cinstirii şi neuitării pentru jertfirea vieţii lor pe altarul sfânt al patriei... Este o pagină de 
istorie, scrisă cu sânge şi mari jertfe de strămoşii noştri şi pe care o scriem şi noi astăzi, având 
drept temei munca şi lupta pentru unitatea şi independenţa ţării, pentru pace şi prietenie, 
pentru o lume mai dreaptă şi mai bună.”19 
 
O contribuţie importantă, materială şi umană, la dobândirea independenţei de stat din 1877, 
şi-au adus toţi locuitorii judeţului Prahova. „Locuitorii judeţului Prahova au primit cu multă 
ospitalitate pe înalţii oaspeţi ruşi. Pentru început şi-au adus contribuţia materială la 
întreţinerea armatei ruse, adunând cereale, îmbrăcăminte, alimente şi bani de la ploieşteni, 
câmpineni, vălenari şi alţi locuitori din judeţ. Contribuţia materială, sub forma rechiziţiilor, 
oricât de mare sau de grea a fost, s-a recuperat în timp prin munca oamenilor; contribuţia 
umană, însă, la războiul pentru dobândirea independenţei naţionale, irecuperabilă, rămâne 
deosebită. Batalionul al doilea de Vînători din Prahova, participant la asaltul Griviţei, a intrat 

                                                 
18 Mihai Apostol, Monumente prahovene, 1997. 
19 Ibid. 
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în luptă cu un efectiv de 700 de oameni şi a ieşit din bătălie cu numai 100 oameni valizi… În 
timpul luptelor, din judeţul Prahova au căzut un număr de 237 de eroi, grade inferioare. Cei 
mai mulţi – 14, au fost din Ploieşti, 3 din comuna Apostolache, 3 din Băicoi, 4 din Bătrîni, 6 
din Bertea, 4 din Brazi, 4 din Breaza de Sus, 4 din Buda, 4 din Ceraşu, 4 din Cornu de Jos, 5 
din Comarnic, 5 din Drăgăneşti, 5 din Văleni, 5 din Valea Călugărească ….”20 
 

 
Monumentul Eroilor 

 
Instituțiile culturale prezente în localitatea Cornu oferă potențial de dezvoltare turistică și 
socială. Cele două muzee prezente pe teritoriul comunei sunt valoroase din punct de vedere 
al prezervării patrimoniului și al valorificării acestui patrimoniu. Investițiile în turismul 
cultural sunt benefice pentru dezvoltarea armonioasă și durabilă, pentru crearea unei 
reputații sustenabile a localității. Bisericile construite în secolele trecute pot constitui 
obiective turistice importante.   
 
Spre deosebire de alte localități cu caracteristici diferite, comuna Cornu are avantajul unor 
obiective culturale semnificative care pot fi ușor valorificate în activitățile de turism.  
 

                                                 
20 Prahova vatră de istorie. Studii şi cercetări dedicate independenţei de stat: Contribuţia locuitorilor din judeţul Prahova la dobândirea 
independenţei naţionale sub semnătura d-lui Mihai Rachieru, 1977. 
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IV.8. Capacitate administrativă 

 
Potențialul de dezvoltare a comunei Cornu depinde de resursele financiare și umane 
disponibile, precum și de modalitățile de alocare și întrebuințare. Nevoia de întărire a 
capacității instituționale și administrative vine ca o precondiție pentru creșterea economică, 
crearea de locuri de muncă, precum și dezvoltarea economică. Întărirea capacității 
administrative face obiectul unui program operațional în noua perioadă de programare 
2014-2020 și se referă la resursele umane și financiare ca factori elementari care pot 
contribui la succesul politicilor publice. Maximizarea investițiilor în capitalul uman și 
financiar poate avea loc doar într-un cadru administrativ coerent, cu proceduri rapide și 
îmbunătățite.  
 
Capacitatea administrativă trebuie să răspundă nevoilor mai multor actori implicați, iar 
dezvoltarea unor mecanisme care să ajute la designul programelor și politicilor (cum ar fi de 
exemplu crearea și stimularea discuțiilor cu mediul de afaceri; crearea de parteneriate cu 
comunele învecinate) precum și întărirea capacității de a livra servicii publice sunt nevoile la 
care administrația publică trebuie să răspundă.  
 
Conform Raportului Strategic al Comisiei pentru 2013 privind întărirea capacității 
instituționale21, cele mai importante domenii unde intervențiile ar avea efectul cel mai mare 
sunt luarea deciziei și responsabilizarea, precum și calitatea și eficiența în livrarea serviciilor 
publice. Întărirea capacității instituționale include trei dimensiuni cheie: structuri și procese, 
resurse umane, livrarea serviciilor. 
 
Privind pentru a identifica capacitatea administrativă a comunei Cornu, analiza vizează 
principalii indicatori bugetari, performanța colectării, veniturile care sunt colectate și baza de 
impozitare existentă în prezent.  
 
Veniturile din surse proprii ale comunei sunt reprezentate de nivelul de colectare a taxelor și 
impozitelor de 94,11% în anul 2013, în ușoară scădere față de 2012, când procentajul a fost 
de 95,9%. Valoarea totală a colectărilor pe anul 2013 este de 663738 lei, mai mult decât 
valoarea pe 2012 care a fost de 547398 lei.  
 
Administrație și servicii publice 2012 2013 

Grad de colectare taxe și impozite 95,90 % 
 

94.11 % 
 

Numar impozite datorate de localnici Valoare = 547398 lei Valoare = 642941 lei 
Taxe suplimentare aprobate local 15 15 

Tabel 4. Taxe și impozite colectate local, 2012, 2013 
Sursă: Date Primăria Cornu 

 
Veniturile totale realizate la bugetul local pentru anul 2013 au fost în valoare de 6.350.054,3 
RON și au facilitat demararea și implementarea unor proiecte de dezvoltare precum 
efectuarea unor servicii pentru rigole ape pluviale pe străzile localității, efectuarea unor 
servicii de proiectare pentru reabilitarea unor străzi și tronsoane de drumuri, plantarea de 
arbori. Pe lângă aceste proiecte și proiectele finanțate prin fonduri europene din FEADR, au 
                                                 
21 Raport disponibil la: http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/doc/strategic_report/2013/factsheet13_inst_capacity_building.pdf  

http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/doc/strategic_report/2013/factsheet13_inst_capacity_building.pdf
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existat și lucrări contractate prin achiziție directă pentru amenajarea unei fântâni în parcul 
comunal, reparații pentru terenul de sport din Cornu de Sus, dar și servicii pentru 
întreținerea unor instituții publice locale.  
 
Gradul de colectare la bugetul local indică existența unui potențial la nivelul administrației 
publice locale prin asigurarea cofinanțării pentru inițierea și implementarea proiectelor 
finanțate atât din bugetul propriu, cât și din fonduri structurale. Astfel, au fost finanțate 
proiecte, dintre care cele mai importante sunt construirea centralei fotovoltaice de 
producere a energiei electrice din conversia energiei solare, finanțat prin POS CCE, 
extinderea și îmbunătățirea rețelei de apă uzată și a stației de epurare, îmbunătățirea rețelei 
de drumuri de interes local, reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și dotarea 
așezămintelor culturale în scopul conservării specificului și tradițiilor locale, finanțat prin 
PNDR, modernizarea drumurilor agricole de exploatație, finanțat prin PNDR. Capacitatea de 
atragere a fondurilor europene denotă un interes crescut al localității pentru proiectele de 
dezvoltare.  
 
Situația bugetară prezentată la sfârșitul anului 2013 este una bună, încasările fiind de 
aproximativ 6.350.000 RON. Având în vedere numărul de locuitori ai comunei și încadrarea 
UAT-ului la un nivel mediu al dezvoltării sociale, gradul de colectare a taxelor poate fi 
considerat a fi unul ridicat. Cea mai mare contribuție la bugetul local este reprezentată de 
cotele și sumele defalcate din impozitele pe venit, urmate fiind de sumele defalcate din TVA 
și impozitele și taxele pe proprietate.  
 
Prezența a numeroși operatori economici în zonă, cu cifre de afaceri semnificative, poate fi o 
cauză a gradului ridicat de colectare. Astfel, colectarea impozitului pe venit, a celorlalte taxe 
pe proprietate precum și alte taxe și impozite este influențată de activitatea agenților 
economici. 
 
O bună parte a impozitului pe venit, a celorlalte taxe pe proprietate precum și altor taxe și 
impozite provine din activitatea agenților economici.  Astfel, unii dintre operatorii economici 
care își aduc cea mai mare contribuție la bugetul local sunt firmele cu cifră de afacere mare, 
cum ar fi compania producatoare de farmaceutice (cu o contribuție de 21%), Technophar 
Equipment and Service, care activează în domeniul fabricării altor mașini și utilaje speciale 
(cu o contribuție de 6,29%) și Limassol Property Holding, firmă de producție a tricotajelor și 
croșetare (o contribuție de 3,67%).  
 
Un alt aspect care trebuie luat în considerare este dorința de extindere în suprafață a unor 
operatori economici, fapt ce va avea un impact asupra taxelor pe proprietate și nu numai 
aplicate acestor operatori. Astfel, datele colectate ne indică o potențială extindere a 3 
operatori economici de aproximativ 985 m².  
 
Încasările mari la bugetul local au permis realizarea și inițierea a numeroase proiecte de 
infrastructură de transport și tehnico-edilitară, proiecte de renovare a sediilor instutuțiilor 
publice, proiecte de îmbunătățire a serviciilor publice, astfel că procentul de realizare al 
cheltuielilor a fost de 90,25%. Ponderea celor mai mari încasări la bugetul de stat poate fi 
vizualizată grafic, după cum urmează:  
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Fig. 8. Ponderea încasărilor la bugetul local pe tipuri de venituri 

Sursă: Date Primăria Cornu 

 
Sumele alocate din bugetul local pentru proiectele de dezvoltare/investiții finanțate din 
fonduri structurale au fost de aproximativ 557.500 de lei pentru anul 2012 și 58.220 de lei 
pentru anul 2013. Sumele alocate din bugetul local pentru proiectele de dezvoltare sau 
investiții au fost într-un procentaj destul de mare și anume 65% din buget în anul 2012, 
reprezentând suma de 5.749.840 lei, respectiv 67% în anul 2013 reprezentând suma de 
7.044.630. 
 
Parteneriatele cu alte localități sau asociațiile în  scopul oferirii unor servicii publice de o 
calitate mai bună sunt utile pentru crearea de contacte și stimularea dezvoltării 
instituționale, prin schimburile de informații care se produc în timpul asocierilor. Comuna 
Cornu face parte din Asociația de Dezvoltare Intracomunitară în domeniul managementului 
deșeurilor, practicând colectarea selectivă. O altă Asociație de Dezvoltare Intracomunitară 
din care Cornu face parte este ADI Măgura, în scopul alimentării cu apă și îmbunătățirii 
canalizării. Asociația ”Cele mai frumoase sate” oferă localității avantaje din punct de vedere 
turistic prin aducerea unui aport la brand-ul comunei, iar aparteneța la Asociația Comunelor 
din România facilitează schimbul de informații.  
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Capacitatea instituțională este un factor important pentru dezvoltarea unei comunități, fie 
economică sau socială, deoarece răspândește tipare de comportament și ajută la schimbul 
de bune practici. Autoritățile publice pot sprijini sau stimula investițiile, exemplele de bune 
practici, dezvoltarea infrastructurii și alte schimbări care țin de dezvoltarea strategică.  
 
În comuna Cornu, autoritățile publice au sustinut reabilitarea, modernizarea și  extinderea 
infrastructurii de transport, rețelei de apă, energie electrică, gaze, canalizare și servicii 
suport. Un aspect important care influențează pozitiv mediul de afaceri, dar și mediu social, 
a fost atragerea și punerea la dispoziția investitorilor străini a unor amplasamente pentru 
construirea și punerea în funcțiune a unor unități de producție în domeniul farmaceutic, al 
tricotajelor și pieselor de mecanică fină.  
 
Cooperarea dintre autoritățile publice, mediul de afaceri și comunitate este importantă 
pentru ca procesul schimbărilor care au loc să fie coerent și să aibă continuitate. În cazul 
comunei Cornu, analiza ne indică inexistența unor resurse materiale pentru rezolvarea 
problemelor cu care se confruntă comunitatea, deși există consens între actorii interesați.  
 
Resursele umane sunt o resursă cheie în administrația publică, fiind motorul schimbării într-
o organizație. Instituțiile publice, prin angajații lor, pot avea abilitatea de a atinge anumite 
obiective într-o măsură mult mai mare și de a manageria politicile publice mult mai eficient. 
Sprijinul instituției față de angajații săi se poate manifesta, printre altele, prin pregătirea 
profesională în domenii cheie de interes pentru administrație, dar și pentru funcționar. În 
ceea ce privește planificarea strategică, nu există la nivelul primăriei angajați care au absolvit 
cursuri de perfecționare în domeniul planificării strategice, însă posibilitatea urmării unor 
cursuri de acest tip este privită cu mult interes.  
 
Un aspect cheie al capacității administrative este reprezentat de promovarea anumitor valori 
esențiale pentru buna funcționare a aparatului administrativ. Integritatea este unul din cele 
mai importante aspecte abordate cu rigurozitate de administrația publică din comuna Cornu. 
Prin urmare, conformarea la standarde înalte ale unei administrații publice locale 
transparente este o prioritate pentru localitate. Astfel, a fost implementată metodologia 
planului strategic anticorupție, iar raportarea progreselor către Ministerul Justiției are loc 
conform procedurilor, în paralel și complementar cu evaluările și analizele de risc în 
domeniu. Formarea funcționarilor publici în tematici referitoare la transparență, integritate, 
reducerea barierelor administrative și lupta anticorupție este un demers necesar pentru 
continuarea măsurilor deja adoptate în cadrul administrației publice locale. 
Responsabilitatea funcționarilor publici și evitarea situațiilor conflictuale sunt caracteristici 
importante ale personalului din APL, ceea ce oferă instituției o valoare-adăugată și o mai 
mare apropiere față de standardele europene. 
 
Primăria Comunei Cornu își desfășoară activitatea cu un personal de 21 de angajați, dintre 
care doi sunt demnitari, primarul și viceprimarul. Conform nevoilor identificate la nivelul 
resurselor umane, acest personal este insuficient, primăria având 21 de posturi vacante.  
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Fig. 9. Organigrama administrației locale a comunei Cornu 

Sursă: Primăria Cornu
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În cadrul instituției primăriei, există opt persoane specializate în scrierea și gestionarea 
proiectelor de dezvoltare, acestea identificând oportunități de finanțare cu ajutorul mai 
multor mijloace de comunicare: internet și paginile de internet ale finanțatorilor, informări 
ale altor instituții publice, informări ale ADR Sud Muntenia, precum și prin firmele de 
consultanță în domeniul fondurilor europene. În privința proiectelor cu finanțare europeană, 
au fost întreprinse cursuri de instruire la care au participat 8 persoane din cadrul instituției 
publice. Cu toate acestea, cele 8 persoane specializate în gestiunea de proiecte sunt 
insuficiente în cazul implementării a mai mult de 2 proiecte simultan, prin urmare există o 
nevoie de alți angajați în domeniul managementului proiectului, precum și de formare 
profesională în domeniul achizițiilor publice, realizării cererilor de finanțare, în domeniul 
managementului financiar și managementului strategic.  
 
Structurile informatice care sprijină activitățile funcționarilor publici sunt necesare într-o 
epocă a informației și a vitezei de circulație, însă instituția primăriei nu dispune complet de 
aceste resurse informatice, dar nici de un sistem formalizat-informatic de control al calității. 
Este necesar un demers de implementare a unor sisteme informatice de gestiune a 
documentelor şi de centralizare a datelor.  
 
Capacitatea administrativă a instituțiilor poate fi îmbunătățită de asemenea prin 
implementarea unor sisteme de management al calității și dezvoltarea unor instrumente de 
monitorizare și evaluare. Formarea profesională a personalului din APL-uri și îmbunătățirea 
managementului resurselor umane pot fi alte două modalități de creștere a capacității 
administrative.  
 
Serviciile livrate de autoritățile publice se transpun în acțiunile întreprinse prin metode și 
proceduri utilizate, ghiduri și manuale, sisteme IT, în principiu instrumente care sporesc 
eficacitatea instituției. Prin urmare, această dimensiune a capacității administrative se referă 
la diversificarea canalelor de livrare prin cooperarea cu alți actori, folosirea internetului 
drept canal de comunicație, dezvoltarea unor instrumente de tipul e-guvernanță etc. Din 
acest punct de vedere, putem aprecia că instituția primăriei oferă informații într-o 
modalitate transparentă, pe site-ul Primăriei fiind disponibile numeroase materiale 
referitoare la proiectele implementate sau în curs de implementare.  
 
Aparatul administrativ al instituțiilor publice are și o componentă a serviciilor sociale, 
responsabilă cu activități desfășurate în domeniul asistenței sociale. Cu toate acestea, 
comuna Cornu nu dispune propriu zis de un serviciu social cu atribuții explicite, însă au fost 
desfășurate, în cursul anului 2013, activități în acest domeniu. Astfel, anchetele sociale care 
au avut loc s-au referit la cazuri de divorț, cazuri de handicap, integrarea minorilor în diverse 
programe, ajutoare pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și lemne.  
 
Se remarcă sprijinul autorităților publice locale pentru activitățile culturale desfășurate în 
localitate, prin organizarea a diverse activități cu scopul sprijinirii tinerilor, conservării, 
promovării și valorificării activităților culturale. Astfel au fost desfășurate cursuri şi activități 
de muzică, dans, cercuri de studiu în diverse domenii sau sporturi recreative. Dintre 
activitățile desfășurate de-a lungul ultimilor ani, organizate de instutiții culturale în 
parteneriat cu organisme ale administrației publice locale, unele dintre cele mai importante 
evenimente sunt Tabăra Internațională de Creație, organizată în 2011, expoziții de carte, 
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participarea localității la Târgul de Turism Rural și Agroturism 2013, la Festivalul Sportului și 
Culturii, precum și alegerea referentului cultural în cadrul Asociației Așezămintelor Culturale 
din România și organizarea unor diverse evenimente cu ocazia sărbătorilor locale (Ziua 
Eroilor, Festivalul „Florilor de tei” etc.). În cadrul Taberei Internaționale de Creație, comuna 
Cornu a pus la dispoziția a numeroși artiști, elementele necesare bunei desfășurări a 
activităților artistice. Astfel, localitatea a fost aleasă ca loc de desfășurare de către Muzeul 
Județean de Artă Prahova, pentru minunatul peisaj subcarpatic prahovean de care vizitatorii 
se pot bucura la Cornu. Au fost expuse, prin urmare, lucrări ale unor pictori care au 
desfășurat expoziții prin toate colțurile Europei.  
 
În scopul fructificării valorilor culturale, au fost realizate parteneriate între instituțiile locale 
de cultură și alte instituții de cultură, cum este Centrul Județean de Cultură Prahova, Palatul 
Copiilor din Municipiul Ploiești. Cu toate acestea, potențialul cultural al comunei Cornu este 
încă exploatat parțial, fiind foarte multe elemente care nu au fost valorificate pe deplin. 
Dintre aceste elemente, cele mai importante de menționat sunt: activitățile tradiționale ale 
cornenilor, activități de meșteșugit și tricotaj, activități gastonomice specifice localității. 
Întâlnim, în incinta muzeului, exponate de o vechime impresionantă, dintre care cel mai 
vechi datează de la 1550, busturi ale unor nume mari din istorie, dar și picturi cu scene de 
război care datează din secolul trecut.  
 
Evenimentele culturale și dezvoltarea acestora în localitate sunt relevante pentru 
capacitatea instituțională, deoarece ne indică sprijinul instituțiilor publice pentru domeniul 
culturii. Abordarea integrată a creșterii capacității instituționale trebuie să vină în 
concordanță cu creșterea domeniului cultural. Astfel, organizarea de evenimente pentru 
elevi în cadrul locațiilor culturale din localitate este un demers propice pentru sporirea 
numărului de vizitatori și deschiderea apetitului către cultură. Totodată, creșterea numărului 
de evenimente culturale, poate avea o influență benefică și asupra creșterii numărului de 
turiști care vin să experimenteze o parte din ceea ce Cornu are de oferit.  
 
Complementaritatea dintre serviciile publice și cultură este întâlnită în localitatea Cornu prin 
prezența unui serviciu care facilitează accesul gratuit la informație, serviciul Biblionet, care 
oferă calculatoare și acces gratuit la internet. Capacitatea administrativă are și rolul de a 
facilita dezvoltarea culturală prin dezvoltarea de parteneriate, alocarea de fonduri și 
promovarea a varii activități culturale. În consecință, este prielnică axarea și pe domeniul 
cultural în atingerea unui grad de dezvoltare mai mare decât cel actual.   
 
Capacitatea de asociere a Comunei Cornu 
 
Asocieri cu alte unităţi administrativ teritoriale din judeţ sau din ţară 
 
Comuna Cornu este un membru activ al Asociației Comunelor din România. Primarul 
comunei Cornu este vicepreședinte al Asociației Comunelor din România, participând activ la 
elaborarea documentelor de politici publice ale asociației și reprezentând asociația în 
acțiunile sale pe plan intern și extern.  
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Comuna Cornu este așadar membru  în Asociaţia Comunelor din România – Filiala judeţeană 
Prahova. Misiunea Asociaţiei este de a realiza o uniune mai strânsă între comunele din 
România promovând idealurile şi principiile prevăzute în Carta europeană a autonomiei 
locale. 
 
Obiectivele Asociației reprezentate și susținute de Comuna Cornu, sunt:  

 participarea activă la îmbunătăţirea cadrului legislativ care vizează interesele 
comunelor prin realizarea unui parteneriat activ şi constant cu administraţia publică 
judeţeană şi administraţia publică centrală; 

 realizarea unor acţiuni în comun cu Mişcarea pentru Progresul Satului Românesc şi, 
implicit, cooperarea cu aceasta în vederea editării revistei lunare „Albina românească”; 

 implementarea strategiilor şi a programelor pentru stimularea dezvoltării sociale şi 
economice, echilibrate şi durabile a mediului rural, în vederea eliminării accelerate a 
diferenţelor de civilizaţie faţă de mediul urban; 

 mobilizarea la activităţi pentru formarea şi perfecţionarea aleşilor locali şi a 
funcţionarilor publici care să confere administraţiei publice locale eficienţă şi dinamică; 

 atragerea de investiţii prin crearea de parteneriate viabile între administraţia publică 
locală a comunelor, societatea civilă şi mediul de afaceri;                                      

 reprezentarea unitară a intereselor comunelor în raporturile cu administraţia publică 
centrală, organizaţii neguvernamentale şi terţi de pe plan intern şi internaţional. 
 
Membru în Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru managementul 
deşeurilor-Prahova”, constituită pentru realizarea unui sistem de management integrat al 
deşeurilor la nivelul judeţului Prahova, pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor de 
salubritate, în condiţiile unor tarife şi/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale 
populaţiei şi principiului poluatorul plăteşte, atingerea şi respectarea standardelor europene 
privind protecţia mediului înconjurător, precum şi creşterea capacităţii de atragere a 
fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară.  
 
Comuna Cornu este de asemenea unul dintre membrii fondatori al Asociaţiei „Cele mai 
frumoase sate din România” din august 2010. Scopul Asociaţiei este să reunească 
aproximativ 81 de sate (comune) tradiţionale (5 sate/județ), care să constituie modele de 
dezvoltare rurală in România. Asociația CELE MAI FRUMOASE SATE DIN ROMÂNIA își 
propune să promoveze patrimoniul local-rural, produsele locale, tradiții și obiceiuri populare 
specifice satelor membre. 
Obiectivele asociației sunt: 
- să valorifice, să promoveze valorile și frumusețile satelor românești; 
- să contribuie la renovarea și conservarea lor; 
- promovarea turistică a satelor membre; 
- proiecte și investiții pentru dezvoltarea satelor membre; 
- lansarea de proiecte pilot - ATELIERE RURALE, PRIMĂRIA MOBILĂ, etc. 
- diversificarea activităților economice, etc 
Principalele beneficii pentru satele membre: 
- apartenenţa la rețeaua națională – CELE MAI FRUMOASE SATE DIN ROMÂNIA; 
- realizarea unei platforme de promovare turistică: site, broșuri, evenimente, promovare 
națională și internațională; 
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- realizarea de proiecte și investiții în amenajarea locurilor publice;  
- atragerea de fonduri pentru proiectele mari de infrastructură: străzi, alimentare apa, gaze 
naturale, etc.; 
- lansarea de proiecte pilot pentru diversificarea economică ( ex – Atelier rural – pentru 
crearea de locuri de muncă în mediul rural); 
 - consiliere și atragerea de fonduri pentru conservarea și renovarea patrimoniului localității; 
- amenajarea de zone de camping, de recreere, sport si agrement; 
- realizarea de micro – circuite și promovarea lor în orașe; stimularea celor care locuiesc la 
orașe să-și petreacă weekendurile în sate etc. 
 
Înfrăţiri cu localităţi din alte ţări 
 
Strategia de stabilire a parteneriatelor este un punct forte al comunei Cornu. Neîncetat, 
administrația locală a căutat identificarea celor mai bune colaborări pentru realizarea unor 
proiecte de investiții care să sprijine modernizarea comunei dar și cele mai bune exemple de 
bune practici administrative din care autoritatea locală să extragă lecții învățate și bune 
practici. Astfel, în anul 1994 s-a semnat protocolul de colaborare, cooperare şi înfrăţire între 
localitatea Cornu şi Murs-Erigne(Franţa), deşi relaţiile statornice dintre aceste 2 localităţi 
datează încă din anul 1990.  
În anul 2003 s-a realizat un protocol de colaborare cu localitatea Casttina (Italia) pentru 
realizarea unui proiect de informatizare a activităţii de stare civilă şi evidenţa populaţiei, 
proiect finalizat în anul 2004.  
 
În anul 2007, s-au semnat acordurile de înfrăţire cu două localităţi din Italia, Valmontone şi 
Cittaducale, ca urmare a derulării Programului finanţat de Comisia Europeană e-Insieme. 
În anul 2013 s-a semnat acordul de înfrăţire cu localitatea Sărata Veche din Republica 
Moldova. 
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Analiza SWOT 
 
Puncte tari Puncte slabe 

- Grad ridicat de colectare a taxelor 
- Implementare proiecte de dezvoltare a 
infrastructurii 
- Alocare bugetară mare pentru dezvoltare și 
investiții 
- Parteneriate cu ADI-uri 
- Implicarea autorităților publice 
- Parteneriatele interne realizate 
- Parteneriatele externe realizate 

- Cadrul legislativ instabil 
- Capacitatea limitată de a dezvolta 
propuneri bune de proiecte din cauza lipsei 
resurselor umane și celor financiare 
- Cooperarea slabă a actorilor instituționali, 
sociali și economici pentru stabilirea unor 
direcții de acțiune  
- Personal insuficient pentru scrierea și 
gestionarea de proiecte  
- Structuri informatice insuficiente 

Oportunități Amenințări 
- Accesarea fondurilor structurale pentru 
creșterea capacității instituționale 
- Formarea profesională a personalului în 
domenii cheie  
- Realizarea de parteneriate strategice la 
nivel județean, național sau internațional cu 
actorii interesați 
- Identificarea  unor parteneriate sau înfrățiri 
pentru diversificarea soluțiilor de 
management public 
- Identificarea imbunatatirii managementului 
unor servicii publice prin Parteneriate public-
privat 

- Pierderea oportunităților de finanțare 
europeană pentru administrație publică 
- Deficiențe de comunicare datorate 
structurilor informatice insuficente 
- Incoerența direcțiilor de acțiune datorate 
slabei cooperări a actorilor interesați 
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V. Context Strategic 
 
Principalele aspecte referitoare la cadrul de realizare a strategiei (European, Național, 
Regional, Județean, Local, asociere și parteneriate, GAL, ADI) 
 
Strategia de dezvoltare a comunei Cornu reprezintă principalul document strategic pentru 
perioada 2014-2020, care va oferi direcțiile de acțiune pentru dezvoltarea armonioasă a 
localității. O dezvoltare armonioasă presupune o abordare sinergică, cu alte cuvinte trebuie 
luate în considerare toate elementele contextului la nivel european, dar și la nivel național și 
nu numai. Dinamica la nivel regional și județean influențează spațiul local, iar pentru 
stabilirea unor direcții de acțiune este nevoie să privim și imaginea de ansamblu pentru a 
identifica elementele de la alte niveluri care pot sprijini o dezvoltare strategică.  
 
Sprijinul în contextul european este identificat la nivelul programelor operaționale și 
măsurilor de finanțare pe care instituțiile publice/actorii interesați din localitate le pot 
accesa. Strategia de dezvoltare a comunei Cornu este menită a constitui atât un ghid pentru 
identificarea acelor oportunități de finanțare, cât și a contura o identitate a localității.  
Elaborarea strategiei de dezvoltare are loc în perioada de tranziție de la perioada de 
programare 2007-2013 la perioada 2014-2020, astfel că identificarea acelor elemente 
esențiale pentru dezvoltarea comunei este cu atât mai strâns legată de contextul european. 
Noua perioadă de programare reprezintă o nouă etapă în alocarea fondurilor de coeziune, 
iar stabilirea unor obiective clare pentru comuna Cornu constituie un avantaj din mai multe 
puncte de vedere:  
- direcțiile de dezvoltare indicate în strategie vor ține cont de prioritățile strategice stabilite 
în cadrul Acordului de Parteneriat, astfel că posibilitatea identificării unor oportunități de 
finanțare pentru localitate crește;  
- experiența perioadei de programare 2007-2013 va constitui un fundament pentru 
elaborarea noilor proiecte de dezvoltare strategică;  
- abordarea sinergică a strategiei reflectă obiectivele Acordului de Parteneriat 2014-2020 
privind abordarea integrată22, pentru a evita lipsa coordonării între politici;   
- strategia va ține cont de indicatorii statistici relevanți, stabiliți pe baza experienței 
perioadei de programare 2007-2013, în vederea atingerii nivelului de dezvoltare dorit la nivel 
european, acela de a deveni o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii23.  
 
Strategia Europa 2020 conține o serie de obiective identificate ca fiind prioritare, în 
următoarele domenii: ocuparea forței de muncă, cercetare și dezvoltare, schimbări climatice 
și utilizarea durabilă a energiei, educație și lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale. 
Astfel, indicatorii asociați obiectivelor Strategiei Europa 2020 și țintele pentru România 
sunt24:  

1. Ocuparea forţei de muncă 
o o rată de ocupare a forţei de muncă de 70 % în rândul populaţiei cu vârste 

cuprinse între 20 şi 64 de ani 
2. Cercetare şi dezvoltare  

o alocarea a 2% din PIB-ul UE pentru cercetare şi dezvoltare 

                                                 
22 Acordul de Parteneriat 2014-2020.     
23 Jose Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene.  
24 Disponibili la http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_ro.pdf  

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_ro.pdf
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3. Schimbările climatice şi utilizarea durabilă a energiei 
o reducerea cu 19% a emisiilor de gaze cu efect de seră  faţă de nivelurile 

înregistrate în 1990 
o creşterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 24% 
o creşterea cu 10% a eficienţei energetice 

4. Educaţie 
o Reducerea cu 11,3% a ratei de părăsire timpurie a şcolii 
o creşterea la peste 26,7% a ponderii absolvenţilor de studii superioare în 

rândul populaţiei în vârstă de 30-34 de ani 
5. Lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale 

o reducerea cu cel puţin 580.000 persoane care suferă sau riscă să sufere de pe 
urma sărăciei şi a excluziunii sociale 
 

Aceste obiective presupun o abordare integrată. Transpuse în obiective naționale, acestea 
trebuie să se regăsească de asemenea în Programele Operaționale ce urmează a fi aprobate 
pentru perioada 2014-2020. Astfel, chiar și la nivel local, o strategie de dezvoltare trebuie să 
țină cont de aceste 5 obiective esențiale. Cu toate acestea, transpunerea obiectivelor la nivel 
local se va face ținând cont de specificul contextului, iar recomandările și planurile de 
acțiune vor fi corelate cu trăsăturile localității.  
 
Programul Național de Reformă reprezintă un cadru de stabilire a priorităților pentru 
perioada iulie 2014 – iulie 2015, urmărește stimularea competitivității, a productivității, 
coeziunii sociale și teritoriale, precum și a creșterii economice, obiective care au ca scop 
reducerea decalajelor în ceea ce privește dezvoltarea economică25. Consiliul European a 
formulat astfel o serie de recomandări specifice pentru România, care se referă la opt 
domenii: programul de asistenţă financiară cu UE/FMI, politica fiscală, sănătatea publică, 
ocuparea forţei de muncă şi asistenţa socială, educaţia, administraţia publică şi absorbţia 
fondurilor europene, mediul de afaceri, legătura între cercetare – dezvoltare – inovare (CDI) 
şi industrie, concurenţa în  industriile de reţea, infrastructura (transporturi, TIC şi energie)26. 
Programul Național de Reformă ține cont de aceste recomandări și formulează anumite 
reforme prioritare pentru România, reforme care vor fi avute în vedere în formularea 
strategiei de dezvoltare a comunei Cornu. Astfel, pentru a situa strategia în contextul 
documentelor de referință, se vor preciza câteva elemente ale reformelor adoptate prin 
Programul Național de Reformă. Prin urmare, pentru administrația publică se va continua 
procesul de creștere a calității administrației publice, vor fi îmbunătățite proceduri 
administrative, în special în domeniul fondurilor europene, se vor sprijini măsuri de 
îmbunătățire, tehnologizare și de simplificare a procedurilor. În domeniul ocupării forței de 
muncă se vor reforma capacitățile organizațiilor competente, procesele de participare la 
piața muncii, vor fi luate măsuri pentru reducerea decalajelor.  
Activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare vor fi axate pe creșterea eficienței investițiilor, 
iar domeniul schimbărilor climatice și mediului va face apel la proceduri îmbunătățite de 
gestiune a sistemelor de protecție. Utilizarea unor surse regenerabile de energie vine ca o 
nevoie de a rupe dependența de sursele tradiționale de energie, iar îmbunătățirea eficienței 
energetice este în strânsă corelare cu valorificarea surselor regenerabile de energie. 
Reformele în domeniul educației conduc la un acces egal la educație și la piața muncii.  

                                                 
25 Programul Național de Reformă 2014.  
26 Ibid.  
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Aprobarea Acordului de Parteneriat 2014-2020 deschide calea pentru formularea 
Programelor Operaționale și pentru accesarea fondurilor FEADR, FEDR, FSE cât și a Fondului 
Maritim și de Pescuit. Strategia de Dezvoltare a regiunii Sud-Muntenia 2014-2020 are un 
caracter de continuitate pentru documentele strategice la nivel european și propune de 
asemenea o abordare integrată, în care investițiile să fie realizate din mai multe surse de 
finanțare. Sunt promovate astfel parteneriatele, concentrarea pe priorități tematice, 
integrarea și corelarea între obiectivele programelor și dezvoltarea capacității de inovare27. 
Obiectivele specifice ale Strategiei de Dezvoltare Regionale precum și obiectivele orizontale 
pot fi regăsite și în nevoile identificate și la nivelul localității Cornu. Astfel, gradul de 
dezvoltare a nivelului local este strâns legat de planurile strategice la nivel regional.  
 
Planul de Dezvoltare a Județului Prahova reprezintă documentul strategic la nivel județean, 
document care ia în considerare obiectivele specifice și prioritățile Planului de Dezvoltare 
Regională, adaptându-le contextului județean. Prin urmare, obiectivul general al planului de 
dezvoltare pentru județul Prahova este să stimuleze procesul de creștere economică 
durabilă, bazată pe inovare, favorabilă incluziunii sociale, creștere care să conducă la 
îmbunătățirea calității vieții pentru toți locuitorii județului. Obiectivele specifice sunt în 
număr de șase și se referă la:  
 
- creșterea mobilității bunurilor, capitalului și resurselor umane pentru sporirea atractivității 
județului pentru mediul de afaceri; 
- dezvoltarea policentrică a localităților și conectarea zonelor mai active cu cele mai puțin 
active; 
- dezvoltare infrastructurii pentru cercetare – dezvoltare – inovare; 
- îmbunătățirea accesului la educație și instruire pe tot parcursul vieții; 
- promovarea incluziunii sociale și asigurarea accesului la servicii sociale pentru categoriile 
marginalizate; 
- modernizarea așezărilor rurale și creșterea contribuției agriculturii în economia județului.  
Obiectivele specifice sunt completate de obiectivele orizontale, care presupun 
sustenabilitatea mediului, asigurarea egalității între sexe și inovarea și dezvoltarea societății 
informaționale.  
 
Prin urmare, sunt luate în considerare strategiile naționale cu privire la obiectivele Europa 
2020, strategii care conțin obiective și măsuri specifice pentru intervențiile publice. Aceste 
documente strategice asigură o coordonare a priorităților și stabilesc modalități în vederea 
implementării, monitorizării și evaluării planurilor de acțiune.  
 
Realizarea strategiilor de dezvoltare la nivel local este un proces complex și consumator de 
resurse și presupune, pe lângă adoptarea unui demers strategic consistent, numeroase alte 
elemente cum ar fi: parteneriate cu instituții publice/ actori interesați, dezbateri ale 
autorităților publice locale cu societatea civilă și operatorii economici, analize socio-
economice, corelarea între resursele disponibile și acțiunile ce urmează a fi implementate. 
Un alt aspect important al elaborării unei strategii de dezvoltare locală este acela de 
legitimare a demersului coerent de stabilire a obiectivelor la nivelul localității, în 
concordanță cu obiectivele la nivel județean, regional, național și european. Raportat la 

                                                 
27 Planul de Dezvoltare Regională Sud- Muntenia 2014-2020.  
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membrii comunității, acest demers de elaborare a strategiei de dezvoltare 2014-2020 poate 
constitui o modalitate de a obține acordul acestora cu privire la modul de cheltuire a 
fondurilor din bugetele locale.  
 
Angajarea autorităților publice locale în elaborarea strategiei de dezvoltare pentru comuna 
Cornu denotă concordanța cu anumite principii precum: responsabilitatea față de alegători 
și contribuabili, eficiența și eficacitatea, legalitatea și transparența acțiunilor întreprinse sau 
care urmează a fi desfășurate.  
 
Prin urmare, contextul actual oferă comunei Cornu oportunitatea de a stabili în mod clar, 
coerent și transparent anumite obiective și direcții de acțiune, în vederea conformării cu 
obiectivele la nivel județeal și regional, cu prioritățile stabilite de către Guvern, Agenția de 
Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, Consiliul Județean Prahova, dar și cu autoritățile publice 
locale din orașele sau comunele învecinate. Mai important decât atât, elaborarea strategiei 
de dezvoltare pentru comuna Cornu reprezintă oportunitatea localității de a articula o 
viziune de dezvoltare coerentă și fezabilă.  
 
VI. Principalele provocări (probleme) ale comunei 
 
După efectuarea analizei-diagnostic, putem aprecia că principalele probleme ale localității 
sunt următoarele:  
 
Potențialul slab nevalorificat al resurselor naturale – Unitatea Administrativ Teritorială a 
comunei Cornu a fost identificată ca având un potențial ridicat pentru dezvoltarea unui profil 
turistic balneoclimateric, datorită resurselor naturale de ape minerale care au fost 
identificate pe teritoriul administrativ al comunei. Cu toate acestea, contextul geografic în 
care se situează localitatea nu a permis dezvoltarea, până în prezent, spre această direcție. 
Competitivitatea localităților învecinate, stațiuni turistice, a eclipsat atractivitatea comunei 
față de posibili investitori, însă nu a fost singurul factor care a influențat dezvoltarea de până 
în prezent. Promovarea insuficientă a localității și lipsa definirii unei viziuni bine-conturate a 
condus la ignorarea localității de către investitori. Un alt element problematic identificat este 
lipsa unor studii de specialitate recente pentru a dovedi fezabilitatea captării apelor 
minerale și proprietățile curative ale acestora.    
 
Servicii publice insuficient dezvoltate – formulată ca o altă provocare a comunei, 
dezvoltarea precară a serviciilor publice vine în completarea afirmației legată de potențialul 
nevalorificat al resurselor naturale. Atractivitatea unei localități se referă și la o 
infrastructură bine-dezvoltată, servicii publice calitative și care să satisfacă într-un grad cât 
mai mare nevoile comunității.  
Astfel, diferite nevoi ale comunității trebuie satisfăcute prin servicii publice: nevoile sociale 
de dezvoltare, nevoia modernizării infrastructurii de transport și a celei tehnico-edilitare, 
nevoia unei infrastructuri de sănătate și asistență socială care să răspundă prompt 
problemelor, nevoia de servicii suport ș.a.  Nevoile de dezvoltare ale comunei Cornu sunt 
variate, iar pentru ca administrația publică locală să reușească să se adreseze coerent 
acestor probleme are nevoie de o capacitate administrativă proporțională cu cantitatea de 
acțiuni care se doresc a fi întreprinse. Astfel, resursele umane din cadrul administrației 
publice locale trebuie să aibă cunoștințe aprofundate în domenii precum oportunități de 
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finanțare și scriere de proiecte de finanțare sau chiar planificare strategică. Identificarea 
unor domenii de dezvoltare și accesarea unor finanțări se poate face într-un mod structural 
prin acoperirea nevoilor de personal proporțional cu cantitatea de muncă și prin 
îmbunătățirea competențelor în domeniile de interes.  
 
Infrastructură publică incomplet dezvoltată – nevoile de dezvoltare ale comunei sunt 
multiple, iar pentru a reuși gestionarea tuturor acestor probleme, este nevoie de crearea 
unei infrastructuri de transporturi și unei infrastructuri tehnico-edilitare pentru a crește 
atractivitatea localității atât pentru turiști, cât și pentru potențiali investitori. O 
infrastructură publică modernă și dezvoltată poate constitui un punct de plecare pentru 
dezvoltarea localității către mai multe domenii și pentru satisfacerea nevoilor actuale ale 
localității.    
 

Arborele problemelor 
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Domeniul turistic nu este dezvoltat îndeajuns 
raportat la potențialul identificat  

Problemele 
centrale 

Cauzele 
problemelor 

Efecte ale 
problemelor 

Servicii publice insuficient dezvoltate  Infrastructură publică incomplet 
dezvoltată  

Lipsa unei experienţe 
în promovarea 

potențialului turistic 

Dezvoltarea stațiunilor de pe Valea Prahovei a constituit o descurajare a actorilor interesați din localitate pentru a se dezvolta în domeniul turistic. 
Competiția crescută dintre aceste localități dezvoltate a eclipsat tipurile de beneficii pe care Comuna Cornu le are de oferit. Formularea relativ 

recentă a obiectivului de a deveni stațiune turistică a constituit un alt impediment pentru starea prezentă de dezvoltare.  

Insuficienta valorificare a 
potențialului asociativ. Resurse umane insuficiente 

în cadrul instituțiilor publice  

Resurse umane slab 
specializate în domeniile de 

interes. 

Stimulente reduse 
pentru personalul din 

APL 

Sediul primăriei 
inadecvat 

Patrimoniul instituțiilor 
culturale nu este 

valorificat suficient. 

Sector terțiar insuficient dezvoltat 

Oportunitățile de 
finanțare nu sunt 

fructificate. 

Îmbunătățiri funciare 
limitate 

Infrastructură de 
alimentare cu apă 
parțial învechită 

Potențial nevalorificat 
al resurselor 

bioclimatice și apelor 
minerale 

Localitatea nu este plasată pe 
harta turistică a județului 

Interes scăzut al 
investitorilor  

Capacitate 
administrativă redusă 

Vulnerabilitate la 
incidente de mediu 

Acces limitat al cetățenilor la 
servicii publice 
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VII. Strategia de dezvoltare a comunei Cornu pentru perioada 2014-2020 
 
Pentru a se putea dezvolta în viitor, comunitatea Cornu își asumă o viziune comună de 
dezvoltare, viziune ce reprezintă declarația de obiective pentru perioada 2014-2020. 
Această viziune conține atât o continuare a inițiativelor dezvoltate în perioada 2007-2013, 
dar propune și un obiectiv cadru nou care fundamentează toate intervențiile. Noua 
componentă a acestei viziuni se referă la dezvoltarea, modernizarea și utilizarea durabilă a 
capitalului natural, serviciilor publice, infrastructurii și resursei umane, cu scopul de a 
dezvolta o identitate locală aparte, corelată cu potențialul natural, pentru dezvoltarea 
localității ca și stațiune balneoclimaterică. 
 
Viziunea strategică este un enunț definitoriu pentru strategia de dezvoltare durabilă pentru 
că reflectă obiectivele strategice și țintele care se doresc a fi atinse pe perioada strategiei. 
Viziunea reflectă impactul dezirabil al Strategiei de dezvoltare locală. Viziunea de dezvoltare 
va fi implementată prin intermediul unui set de obiective și unui plan de proiecte ce 
urmează a fi dezvoltate la nivel local și care vor fi finanțate prin intermediul oportunităților 
de investiții existente la nivelul sectorului public.  
 
Aceste proiecte vor fi atrase atât din cadrul fondurilor structurale și de investiții aferente 
perioadei de programare 2014-2020, cât și prin intermediul finanțărilor publice naționale. 
Un factor important pentru dezvoltarea noii viziuni se referă la atragerea mediului privat în 
acest demers, pentru acest lucru, administrația locală a comunei Cornu urmând să sprijine 
activitatea acestora atât prin servicii publice de calitate (plata facilă a texelor, reducerea 
timpului și simplificarea procedurilor de obținere a avizelor, sprijin pentru obligații 
administrative ce implică legături cu alte administrații) cât și prin identificarea și pregătirea 
unor noi resurse pentru investiții (terenuri disponibile, proiecte comune în Parteneriat 
Public Privat). 
 
Strategia de dezvoltare este un document de planificare a dezvoltării localității Cornu ce are 
la bază un proces circular și continuu pe toată perioada implementării sale, format din 
procesul de planificare ce rezultă în elaborarea documentului strategic, implementarea 
strategiei prin intermediul proiectelor propuse, dar având în vedere țintele comune spre 
care aceste proiecte sunt îndreptate și evaluarea strategiei, realizată prin acțiuni de 
colectare a indicatorilor de proiecte și modul în care aceștia au fost atinși. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluare 

Planificare 

strategică 

Implementare 
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Administrația locală se va implica ca și coordonator al strategiei conform mandatului său 
public, dar în paralel, va face tot posibilul să susțină activ inițiativele care sunt corelate cu 
viziunea de dezvoltare a comunei. Rolul său are atât menirea de a lucra activ pentru 
creșterea calității vieții dar constituie și un stimulent pentru alte inițiative private, 
cetățenești sau public-private.  
 
Această implicare are la bază o structură logică de formulare a obiectivelor, structură ce 
presupune ca obiectivele definite, să fie consultate continuu la nivel local astfel încât 
acestea să își păstreze relevanța și în anii de implementare care vor urma.  
 

 
 
 

VII.1. Viziunea de dezvoltare a comunei  

 
Organizația Națiunilor Unite elaborează raportul privind Indicele de Dezvoltare Umană, un 
raport clasament la nivel de state. Acest indice conține o serie de indicatori de viață printre 
care putem menționa: speranța de viață, gradul de alfabetizare, calitatea educației, 
standarde de viață,  calitatea vieții. România a fost clasată în 2013 în categoria statelor cu 
scor mare în ceea ce privește calitatea vieții. Cu toate acestea, state vecine precum Ungaria 
sau Croația, ating scorul de foarte mare, un scor dezirabil și pentru România. Raportat la 
acest scor, comuna Cornu își propune pentru următoarea perioadă de dezvoltare să atingă 
un nivel de dezvoltare din categorie superioară. 
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Modalitatea în care localitatea Cornu poate dezvolta potențialurile locale depinde de 
capacitatea administrativă și alegerea acelor obiective fezabil a fi atinse într-o perioadă 
medie de dezvoltare. Analiza de potențial se referă la anumite elemente locale ce pot fi 
puse în valoare.  
 
Comuna Cornu dispune de unele spaţii administrative nefolosite, unde pot fi efectuate stadii 
de instrucţii pentru revigorarea unor activităţi economice de randament cunoscute în 
trecut: prelucrarea lemnului şi a pietrei, realizarea unor ţesături şi a lucrului de mână 
apreciat mult în această zonă, colectarea laptelui şi pregătirea unor produse lactate, a 
conservelor din fructe, etc.  
 
Reconversia unor terenuri agricole respectiv înlocuirea unor spaţii slab productive din 
partea de sud a comunei cu terenuri legumicole şi de floricultură. Acestea din urmă, serele 
de flori sunt benefice deoarece solul poate fi îmbunătăţit cu uşurinţă, alimentarea cu apă se 
poate realiza din Valea Câmpiniţa, insolaţia şi condiţiile climatice sunt favorabile, iar cererea 
este asigurată de obiectivele din zona imediat apropiată – aşezările de pe Valea Prahovei. 
Reconversia poate fi dirijată şi în sensul unor amenajări ce pot fi realizate pe Valea 
Câmpiniţei, unde pot fi amenajate unele bazine acvatice ca ştranduri şi băi, unde se pot 
desfăşura activităţi atât de solicitate pentru zonă. Plajele marginale pot fi asigurate cu 
uşurinţă, nisipul este suficient, putând fi preluat din apa Câmpiniţei şi, mai ales din Prahova. 
Înfiinţarea unor noi activităţi de cură şi tratament este posibilă prin lucrări de forare şi 
amenajarea unor centre de tratament balnear, cu atât mai mult cu cât în zonă se găsesc 
izvoare minerale care aşteaptă să fie amenajate şi date în folosinţă. 
 
Referitor la obiectivul de dezvoltare a potențialului turistic, analizele indică o serie de 
caracteristici ce permit conturarea acestei viziuni:  
 

- o poziţie geografică deosebit de favorabilă, care domină orizontul, o veritabilă 
supremaţie faţă de Valea Prahovei. Este o dominantă a unui peisaj care merită 
calificativul de unicat. Aşezarea de la Cornu asigură mijloace lesnicioase la racordul 
căilor rutiere şi feroviare ale ţării. De asemenea beneficiază de influenţa marilor 
centre urbane situate la distanţe sub 100 km, cu care se asociază în contextul 
evoluţiei social-economice şi care i-au imprimat unele caracteristici definitorii. 

- aerul curat este  expresia relaţiei a trei elemente meteorologice şi climatice: 
temperatura, umezeala şi vântul, respectiv starea de confort cum sunt ele privite în 
inserţia în teritoriu.  

- în cadrul localităţii Cornu se implică influenţa acestor factori asupra organismului 
uman, înregistrând o bonitate absolută.  

- un factor de cură este dat de aerul nepoluat şi puternic ionizat, datorită ponderii 
ridicate a pădurilor de foioase.  

- elemenetele climatice concentrează valori de favorabilitate. Astfel, indicii de 
bonitare climatică întreţin condiţii optime pentru organism; dintre aceştia 
menţionăm: variaţia temperaturilor zilnice, presiunea atmosferică, umezeala 
relativă, bioclima de cruţare. 
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Toţi aceşti indicatori pot plasa localitatea Cornu între viitoarele staţiuni climaterice, 
apreciate în Subcarpaţi în mod deosebit. Evaluările prezentate sunt lipsite de contraste şi 
sunt receptate în categoria de favorabilitate. De asemenea, activităţile de agrement se pot 
realiza în condiţii de confort pentru organism. 
 
Comuna Cornu a înregistrat, în ultimele două decenii, o evoluţie remarcabilă determinată 
atât de resursele agro-forestiere proprii, cât şi de specializarea populaţiei active în 
construcţii de gospodării, lucrări de artă, amenajări antierozionale, modernizări ale 
şoseleleor, etc. Existenţa unor resurse de apă iodurată, clorurată cu efecte terapeutice 
pentru apele reumatice şi a unor izvoare sulfuroase de la baza Dealului Străjiştea, la care se 
adaugă particularităţile climatice de adăpost, calităţile superioare ale mediului ambient, 
favorizate de apropierea lanţului carpatic, se constituie  în premise favorabile ca localitatea 
Cornu să poată evolua la statutul de staţiune balneoclimaterică, prin promovarea unui 
amplu program de investiţii. Acest fapt va impulsiona fluxul de turişti interni şi 
internaţionali, diversificarea forţei de muncă şi va intensifica colaborarea cu localităţile 
europene înfrăţite : Murs-Erigne(Franţa), Valmontone şi Cittaducale (Italia). 
 
Complexitatea cadrului geografic şi istoric în care a evoluat habitatul rural, modificările 
intervenite în structurile socio-economice, în viaţa spirituală a populaţiei, bonitarea 
bioclimatică (similară cu cea din oraşul-staţiune Breaza), resursele turistice antropice 
alcătuite din Biserica „Înălţarea Domnului” (monument de artă), Monumentul Eroilor 
Neamului, Biserica „Sf.Cuvioasa Parascheva”, Mănăstirea „Sf.Ioan Evanghelistul şi 
Sf.Cuv.Eufrosina”, Muzeul de Istorie, Etnografie şi Artă Populară, Muzeul Hărţilor, Căminul 
cultural, şcolile şi grădiniţele, ş.a., reprezintă patrimoniul cultural-educativ al comunei.  
 
La toate acestea se adaugă învelişul vegetal din intravilan (616 hectare) alcătuit din plantaţii 
pomicole, pajişti naturale, păduri de protecţie, unităţi comerciale, structuri de primire 
turistică cu funcţiuni de cazare (moteluri, hanuri turistice, pensiuni agroturistice, camping-
uri) proiectează comuna Cornu ca o staţiune subcarpatică model, echipată la standarde 
europene. 
 
Particularităţile geografice, sociale şi economice ale aşezării Cornu, sunt completate şi 
îmbogăţite cu aspectele evoluţiei istorice din preistorie şi până în contemporaneitate. 
Vestigiile arheologice, documentele istorice, cu precădere cele din secolele XVI şi XVII, 
hărţile topografice din secolele XVII şi XIX demonstrează continuitatea neîntreruptă a 
populaţiei autohtone, existenţa aşezărilor vechi şi a unor activităţi economice28. 
 
În acest sens, viziunea strategică, ca enunț definitoriu pentru strategia de dezvoltare 
durabilă pentru că reflectă obiectivele strategice și țintele care se doresc a fi atinse pe 
perioada strategiei reflectă impactul dezirabil al Strategiei de dezvoltare locală. Viziunea 
este un enunț privind o situație care se dorește a fi atinsă în viitor. Această situație se referă 
la o situație de prosperitate durabilă, corelată cu Indicele de Dezvoltare Umană în cazul 
acestei strategii de dezvoltare locală.  
 
 

                                                 
28 Analiza mongrafică a comunei Cornu, dezvoltarea viitoare a comunei. 
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Viziunea privind dezvoltarea comunei Cornu propusă de această strategie este: 
 
Cornu – o comunitate pentru care bunăstarea va fi asigurată prin îmbinarea armonioasă a 
respectului pentru natură cu cel pentru oameni prin asigurarea unei dezvoltări echilibrate, 

bazate pe o identitate proprie. 
  

VII.2. Obiectiv Strategic și Obiective Generale  

 
În setul strategic al Strategiei de Dezvoltare, obiectivele reprezintă intențiile dezirabile ale 
comunității Cornu pentru următoarea perioadă de timp. Obiectivele vor fi împărțite în 
obiective de tip strategic, obiective generale și obiective specifice. 
 
Strategia de dezvoltare a Comunei Cornu propune așadar pentru perioada 2014-2020 un 
set de obiective corelat cu nevoile de dezvoltare identificate și care are rolul de a continua 
proiectele și linia de dezvoltare elaborate în strategia de dezvoltare 2007-2013.  
 
Obiectivul strategic este strâns legat de viziune și reprezintă cheia de boltă a noii strategii 
de dezvoltare locală, scopul final al acesteia. Pentru îndeplinirea sa sunt mobilizate celelalte 
resurse și proiecte prioritare, eforturile tuturor actorilor locali implicați. Acesta se referă la 
inventarierea resurselor naturale și culturale și utilizarea durabilă a acestora pentru crearea 
unei identități locale turistice și economice pentru comună.  
 
Obiectiv Strategic: Utilizarea durabilă a resurselor culturale, balneo și climatice pentru 
dezvoltarea unei identități locale care să evidențieze Comuna Cornu în contextul dezvoltării 
Văii Doftanei și Prahovei în perioada 2014-2020, ca zonă de sănătate și petrecere a timpului 
liber. 
 
Obiectivele generale reflectă setul de ținte strategice ale strategiei de dezvoltare locală 
durabilă, impactul final al strategiei sub forma unui țel de atins (”capăt de drum”). 
Obiectivele generale nu intră în detalii cu privire la modul în care acesta va fi atins sau 
rezultatele concrete care conduc la îndeplinirea acestuia.  Astfel, pentru ca strategia să fie 
clară și simplu de urmărit, obiectivele generale sunt definite pe domenii majore de 
dezvoltare, domenii ce vor asigura în mod conjugat, atingerea țintelor propuse în cadrul 
viziunii dorite pentru perioada 2014-2020. Unui obiectiv general îi corespund unul sau mai 
multe obiective specifice.  
 
Setul strategic de obiective se află în strânsă corelare cu prevederile strategice ale noului 
cadru financiar 2014-2020 al Fondurilor Europene și de Investiții (ESI), propus prin 
documentele strategice Acord de Parteneriat, Cadrul de Performanță Multianual și 
strategiile naționale realizate în acest sens, incluzînd documentele ce reprezintă 
condiționalitate ex ante pentru accesarea ESI.  
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Obiectivele generale necesare atingerii obiectivului strategic și țintelor de dezvoltare, sunt 
următoarele:  
 
OG1. Asigurarea condițiilor de locuire și derulare a afacerilor în comuna Cornu prin 
realizarea investițiilor necesare în infrastructura fizică de bază  
 
Acest obiectiv general are o importanță majoră pentru realizarea viziunii și obiectivului 
strategic, deoarece se referă la o categorie de intervenții de succesul cărora depinde 
realizarea tuturor celorlalte obiective. Investițiile pe care Primăria Cornu, în parteneriat cu 
comunitatea locală, dorește să le realizeze în infrastructură au rolul de a asigura standardele 
de calitate a vieții pentru locuitorii comunei. Aceste standarde minime de locuire sunt 
definite de către ONU în indicele corespunzătore dezvoltării umane și vor fi vizate de 
activitățile propuse în cadrul acestei strategii. Proiectele de modernizare a drumurilor locale, 
de extindere a rețelei de apă și canal, reprezintă elemente minime de infrastructură care vor 
fi realizate în comuna Cornu. Construirea unei infrastructuri de afaceri reprezintă de 
asemenea un deziderat suplimentar, motivat prin nevoia de inovare la nivel local, mai ales 
din zona de industrii TIC și creative. 
 
OG2.  Dezvoltarea competitivității economice a teritoriului prin dezvoltarea sectorului de 
procesare agricolă, turismului, industriei și atragerea de noi investiții în sectoare 
economice cu potențial local 
 
Specificul localității este asigurat de prezența unui potențial balneoclimatic, neexploatat însă 
complet până în momentul de față. Valorificarea potențialului va conduce la includerea 
comunei în zona de dezvoltare Valea Prahovei, Valea Doftanei și la creșterea investițiilor. 
Dezvoltarea unui sector exploatator în localitate va duce la scăderea dependenței 
locuitorilor față de sectorele tradiționale, agricultura și industria, prin oferirea unor 
alternative și crearea unor noi sectoare de activitate care să ofere locuri de muncă și să 
aducă venituri bugetului local. Crearea unei identități turistice este strâns corelată cu 
identitatea culturală a localității. Acestea, clar conturate, vor conduce la o vizibilitate mult 
mai mare a localității atât în contextul județean, cât și în contextul național. Astfel, definirea 
unui specific al localității va atrage atât investitori, cât și turiști, dar va facilita și munca 
autorităților administrației publice, care vor avea un cadru de formulare a intervențiilor 
publice mult mai clar și obiective mult mai precise. Potențialul balneoclimatic al comunei 
presupune dezvoltarea unei infrastructuri sanitare foarte bune, aceasta fiind necesară 
pentru armonizarea și complementaritatea obiectivelor propuse.  
 
Localitatea Cornu este poziţionată pe axa turistică a Văii Prahovei. Dezvoltarea sa din ultima 
vreme, prefigurează, aşa cum am mai arătat, apariţia formelor incipiente ale unei aşezări ce 
poate fi circumscrisă turismului rural şi funcţionează cu acest statut de puţină vreme, deşi 
elementele ce o caracterizează i-ar fi dat dreptul mai de mult să ajungă la această încadrare. 
 
Criteriile sunt următoarele: mai întâi poziţia geografică în lungul unui aliniament care 
reuneşte staţiuni şi localităţi a căror vocaţie turistică este demult recunoscută; poziţia sa 
trebuie privită ca un factor pozitiv, ea întrunind calificativul de poartă de acces, o punte de 
legătură între munte şi câmpie ce traversează zone subcarpatice; atributul accesibilităţii, dat 
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de cursul Prahovei, şi de căile rutiere şi feroviare sunt de asemenea elemente favorizante în 
practicarea turismului. 
 
Din punct de vedere al reliefului, localitatea Cornu este bine reprezentată, deoarece peisajul 
oferă o veritabilă suită de tablouri de contrast  şi armonie. Astfel, în nord, orizontul este 
închis de masivele Bucegi şi Gârbova pe care se proiectează dealurile subcarpatice Sinoiu, 
Costişu, Plaiul Cornului, Podu’ Lat etc. În partea sudică se remarcă golful larg al Câmpiei 
Ploieşti cu pete de nuanţă închisă, care semnalează pădurile. 
 
În imediata apropiere atrag atenţia podurile de terasă, ca trepte distincte pe care se 
dezvoltă aşezările şi frunţile de terasă umbrite de păduri. În peisaj se înscrie banda argintie a 
apelor râului Prahova, însoţită de o luncă permanent împrospătată de ape29. 
 
OG 3. Asigurarea unei dezvoltări sociale echilibrate  prin educație, servicii sociale și servicii 
specializate de sănătate, corelate cu nevoile și potențialul comunei 
 
Dezvoltarea echilibrată în domeniul social va fi atinsă prin reducerea decalajelor sociale, în 
vederea alinierii la standardele europene. Astfel, măsurile care vizează dezvoltarea 
echilibrată presupun investiții în educație, sănătate, asistență socială și resurse umane. Este 
necesar sprijinul persoanelor aflate în risc de excluziune, crearea unor condiții pentru 
dezvoltarea unei infrastructuri de sănătate care să poată susține obiectivele de dezvoltare a 
localității. Se remarcă faptul că în localitate, centrele sanitare și cele de ajutorare socială 
sunt dezvoltate precar sau nu sunt dezvoltate deloc, motiv pentru care este esențială 
creșterea accesibilității persoanelor la serviciile sociale și de sănătate. Pentru a putea 
satisface nevoile comunității și a fructifica resursele atât naturale, cât și umane ale 
localității, trebuie create mijloacele necesare pentru a atinge potențialul localității, precum 
și dezvoltarea unor servicii de sănătate. 
 
OG 4. Dezvoltarea capacității administrative locale bazată pe integritate și profesionalism 
pentru asigurarea implementării cu succes a strategiei 
 
Conform analizei diagnostic, una dintre principalele probleme cu care se confruntă 
localitatea la nivelul capacității admnistrative se referă la resursele umane disponibile. S-a 
constatat existența unei disponibilități reduse de resurse umane, atât din punctul de vedere 
al numărului cât și al calificărilor celor existente. Pentru derularea proiectelor care decurg 
din prezenta strategie, dar și pentru derularea în bune condiții a activităților curente ale 
administrației publice locale este necesară asigurarea unei pregătirii profesionale în 
domeniile de interes pentru viitoarea dezvoltare a localității: planificarea strategică, 
management de proiect, management financiar sunt câteva dintre acestea. De asemenea, 
se impune dezvoltarea unui sistem de stimulente pentru resursele umane care să permită o 
mai bună motivare a acestora, în special celor implicați în derularea proiectelor importante 
ale Primăriei. Un alt aspect relevant este legat de starea imobilului în care își are sediul 
Primăria. Activitățile acesteia, care includ și cele generate de prezența strategiei, impun 
construcția unui sediu cu un spațiu adecvat alocat derulării acestora.    
 

                                                 
29 Aspecte monografice Cornu, 2008. 
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VII.3. Obiectivele Specifice 

 
Obiectivele specifice: Prezintă direcții de acțiune specifice care vor conduce la rezultatele 
necesare atingerii obiectivelor generale (strategice). Un obiectiv specific va fi atins dacă 
instituţia va derula un proiect/program în acest scop. Descrierea programelor menite să 
ducă la atingerea tuturor obiectivelor strategice stabilite cuprinde și informații cu privire la 
obiectivele operaționale.  
 
Coerența obiectivelor specifice derivă din specificitatea și particularitatea invervențiilor, 
fiind un pas esențial al analizei diagnostic. Astfel, obiectivelor generale le corespund 
următoarele obiective specifice:  
 
Prin obiectivele specifice sunt realizate obiectivele generale ale strategiei. Acestea sunt 
constituite din direcții de acțiune cu rezultate concrete. Coerența obiectivelor specifice 
derivă din specificitatea și particularitatea invervențiilor, fiind principalul rezultat al analizei 
diagnostic. Corelarea între obiectivele generale și cele specifice este următoarea:  
 
OG1. Asigurarea condițiilor de locuire și derulare a afacerilor în comuna Cornu prin 
realizarea investițiilor necesare în infrastructura fizică de bază  
 
OS 1.1. Modernizarea drumurilor locale pentru creșterea accesibilității cetățenilor și 
afacerilor 
 
Asigurarea unui nivel de calitate ridicat pentru infrastructura de transport local constituie o 
sarcină importantă a autorităților administrației publice locale. Acest obiectiv presupune un 
demers pentru alinierea infrastructurii la standardele europene în vederea asigurării 
mobilității și accesibilității necesare pentru un nivel ridicat de coeziunea teritorială. 
Îmbunătățirea rețelei de transport local va spori competitivitatea și va facilita includerea 
localității în circuitul turistic de pe Valea Prahovei.  
 
Acțiuni indicative: 

- investiții care vizează stimularea mobilității locale și conectarea cu localitățile 
învecinate, în vederea stimulării fluxurilor de capital financiar și uman;  

- investiții privind eficientizarea transportului;  
- investiții pentru promovarea sistemelor de transport ecologice; 
- modernizarea străzilor comunale;  
- investiții pentru modernizarea mijloacelor de transport; 
- investiții pentru retehnologizarea echipamentelor.  

 
OS 1.2. Extinderea rețelelor de apă/canalizare pentru asigurarea condițiilor de viață 
europene pentru comunitate 
 
Dezvoltarea infrastructurii de utilități publice constituie o precondiție pentru asigurarea 
unor condiții de viață ridicate. Acest obiectiv contribuie la furnizarea și funcționarea 
adecvată a unor activități de bază la nivelul comunității, precum și la creșterea eficienței 
energetice, prin îmbunătățirea managmentului resurselor de apă.  
Acțiuni indicative:  
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- modernizare rețelelor existente de alimentare cu apă; 
- extinderea și modernizarea sistemului de canalizare; 
- retehnologizarea stației de epurare și a echipamentelor necesare infrastructurii 

hidro-edilitare;  
- creșterea capacității de stocare a rezervorului;  
- investiții în crearea unor structuri inovatoare și eficiente de management al apei. 

 
OG2.  Dezvoltarea competitivității economice a teritoriului prin dezvoltarea sectorului de 
procesare agricolă, turismului, industriei și atragerea de noi investiții în sectoare 
economice cu potențial local 
 
Conform analizei diagnostic, comuna Cornu are un semnificativ potențial balneoclimatic 
neexploatat. Valorificarea acestuia poate conduce la includerea comunei în zona de 
dezvoltare Valea Prahovei, Valea Doftanei, fiind create în acest fel condițiile pentru 
creșterea investițiilor. Dezvoltarea exploatării acestui potențial ar putea duce la scăderea 
dependenței locuitorilor față de sectorele tradiționale, agricultura și industria, prin oferirea 
unor alternative și crearea unor noi locuri de muncă respectiv o creștere a veniturilor la 
bugetul local.  
 
Pe baza acestui potențial neexploatat, crearea unei identități turistice este strâns corelată 
cu identitatea culturală a localității. Acestea permit o vizibilitate mult mai mare a localității 
atât în context județean, cât și în context național. Definirea unui specific turistic al localității 
va atrage atât investitori, cât și turiști. Valorificarea potențialului balneoclimatic al comunei 
presupune îmbunătățirea valorii indicatorilor corespunzători calității vieții, respectiv ai celor 
care permit o dezvoltare semnificativă a turismului.  
 
OS 2.1 Valorificarea potențialului balneoclimatic prin crearea facilităților necesare 
dezvoltării sectorului turistic  
 
Acțiuni indicative:  

- oferirea spre concesionare a terenurilor unde au fost identificate resursele 
balneoclimatice;  

- stimularea investițiilor prin oferirea unor facilități operatorilor economici care doresc 
exploatarea resurselor (concesionarea terenurilor, amanajarea terenurilor);  

- măsuri de protejare a zonelor naturale, în special a zonei declarate rezervație 
naturală.  

 
OS 2.2 Promovarea identității turistice a comunei Cornu  
 
Acțiuni indicative:  

- obținerea statutului de stațiune balneoclimatică; 
- definirea unei nișe turistice pentru turismul de weekend; 
- desfășurarea unor campanii de informare cu privire la importanța resurselor 

balneoclimatice care se găsesc pe teritoriul localității;  
- organizarea unor evenimente care să evidențieze specificul turistic al localității;  
- crearea unor parteneriate public private în vederea sprijinirii dezvoltării turistice;  
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- sprijinirea creării unei agenții turistice, care să aibă ca scop promovarea localității în 
vederea atragerii turiștilor; 

- sprijinirea procesului de identificare la nivelul primăriei de potențiali investitori. 
 
OS 2.3. Întărirea identității culturale prin recursul la tradiție 
 
Acțiuni indicative:  
 

- organizarea unor evenimente pentru a pune în lumină patrimoniul cultural;  
- identificarea și includerea cetățenilor în demersul de promovare a tradițiilor și 

obiceiurilor culturale;  
- organizarea unor cafenele publice, în parteneriat cu instituțiile culturale;  
- investiții pentru recondiționarea obiectivelor culturale; 
- investiții pentru tehnologizarea clădirilor instituțiilor culturale;  
- investiții pentru recondiționarea clădirilor instituțiilor culturale, a obiectivelor și 

monumentelor;   
- crearea unor parteneriate cu instituții culturale.   

 
OS 2.4 Creșterea conștientizării cu privire la potențialul resurselor de mediu locale 
 
Acțiuni indicative: 

- campanii de informare cu privire la potențialul de dezvoltare în domeniul sănătății;  
- organizarea unor evenimente de promovare specifice;  
- valorificarea potențialului agroalimentar. 

 
OS 2.5. Dezvoltarea unei structuri specializate de incubare/găzduire a afacerilor din domenii 
de vârf 
 
Acțiuni indicative: 

- stimularea comunicării între autoritățile administrației publice și mediul de afaceri; 
- crearea unor structuri informatice pentru facilitarea comunicării;    
- dezvoltarea infrastructurii de formare profesională;  
- stimularea unor parteneriate între autoritățile administrației publice și operatori 

economici;  
 
OG 3. Asigurarea unei dezvoltări sociale echilibrate  prin educație, servicii sociale și servicii 
specializate de sănătate la nivelul comunei 
 
OS 3.1. Educație pentru sănătate prin infrastructură specializată  
 
Acțiuni indicative:  

- investiții pentru deschiderea unor centre sanitare care să includă și farmacie; 
- acordarea de stimulente cabinetelor medicale pentru a crește calitatea serviciilor 

oferite;  
- inițierea unor proiecte care să dezvolte aptitudini pentru resursele umane necesare 

dezvoltării turismului balneoclimatic; 
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- sprijinirea unor parteneriate cu mediul privat referitoare la infrastructura publică de 
sănătate. 

- crearea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii serviciilor de sănătate prin dotarea 
cu echipamente inovatoare;  

 
OS 3.2. Crearea de facilități în domeniul turistic și sănătate 
 
Activități indicative:  

- construirea unor centre de formare profesională pentru domeniul serviciilor 
turistice;  

- profesionalizarea resurselor umane din domeniul sănătății prin facilitarea participării 
personalului la stagii de practică/ schimburi de informații și experiență cu alte centre 
de sănătate;  

- identificarea unor nevoi de formare în domeniul turismului și sănătății; 
- implementarea unor stagii de pregătire pentru nevoile identificate;  
- formularea și implementarea unor campanii de implicare a cetățenilor în dezvoltarea 

industriei de turism;  
- crearea unei unități de profesionalizare în domeniul formării personalului pentru 

asistență medicală balneară și de recuperare. 
 
OS 3.3. Specializare resurse umane pentru turismul de sănătate 
 
Acțiuni indicative: 

- investiții în crearea unor structuri de facilități pentru bătrâni; 
- crearea unui centru de consiliere profesională; 
- formare profesională în arii stâns legate de domeniul balneoclimatic;  
- implementarea unor măsuri pentru copiii aflați în dificultatea, în special cei ai căror 

părinți sunt plecați în străinătate și cei cu probleme de handicap.   
 
OG 4. Dezvoltarea capacității administrative locale bazată pe integritate și profesionalism 
pentru asigurarea implementării cu succes a strategiei 
 
OS 4.1. Design instituțional pentru managementul investițiilor publice  
 
Acțiuni indicative:  

- crearea unei Asociații de Dezvoltare Locală, pentru a gestiona investițiile publice și 
modul de implementare, monitorizare și evaluare a proiectelor desfășurate în 
localitate;  

- implementarea unor sisteme de management al calității; 
- promovarea unui cadru strategic de cooperare între UAT-uri, în vederea constituirii 

unor GAL-uri pentru probleme de interes comun;  
- eficientizarea cheltuirii banilor publici prin identificarea unui instrument de auditare 

la nivelul primăriei (sistem de evaluare de către cetățeni a proiectelor derulate în 
cadrul Primăriei);  

- implementarea unor politici de realizarea a politicilor fiscale locale îmbunătățite, 
care să țină cont de obiectivul stimulării mediului de afaceri de a face investiții în 
domeniul turismului.  
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OS 4.2.  Management resurse umane  
 
Acțiuni indicative:  

- organizarea unor cursuri de formare profesională pentru funcționari în domenii 
precum elaborare proeicte, planificarea strategică, politici publice, managementul 
financiar al proiectelor, achiziții publice, parteneriatul public privat; 

- organizarea unor stagii de pregătire a funcționarilor, prin crearea de parteneriate cu 
alte localități; 

- implementarea unor standarde de calitate pentru serviciile publice furnizate la 
nivelul primăriei/ simplificarea procedurilor derulate în cadrul Primăriei pentru 
frunizarea diferitelor servicii;  

- transparentizarea atribuțiilor și responsabilităților funcționarilor publici, în vederea 
eficientizării muncii acestora;   

- crearea unei platforme informatice pentru învățarea continuă pentru funcționarii 
publici.  

 
OS 4.3. Buget participativ pentru o administrație deschisă și decizii participative în 
comunitate  
 
Acțiuni indicative:  

- implementarea unei proceduri de corelare între obiectivele strategice și alocarea 
bugetară; 

- transparentizarea procesului din administrația publică locală prin oferirea accesului 
cetățenilor la documentele de interes;  

- formarea profesională a funcționarilor publici în domenii precum etică și deontologie 
profesională în funcția publică;  

- implementarea modelului de excelență în calitate EFQM;  
- organizarea unor campanii de informare cu privire la fenomenul corupției și alinierea 

la modelele de excelență;  
- crearea unui cadru de consultare cu cetățenii;   
- crearea unei platforme de gestionare a datelor;   
- implementarea unui sistem de ghișeu unic/on-line.   

 
OS 4.4. Îmbunătățirea gradului de accesare a fondurilor structurale și de investiții prin 
realizarea unor inițiative parteneriale 
 
Acțiuni indicative:  

- îmbunătățirea comunicării dintre instituțiile publice și alte UAT-uri, prin schimburi de 
experiență; 

- crearea unei platforme informatice în cadrul unor Grupuri de Acțiune Locală;   
- identificarea unor instituții publice/organizații pentru dezvoltarea de parteneriate.   

 
 
 
OS 4.5. Transfer de bune practici în domeniul dezvoltării locale prin accesarea unor rețele de 
localități la nivel internațional cu valențe în domeniul turistic de sănătate  precum și 
obținerea unor certificări  
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Acțiuni indicative:  
- constituirea unor parteneriate cu localități care au caracteristici similare, în vederea 

schimbului de bune practici;   
 

VII.4. Plan de Implementare  

 
În vederea implementării strategiei de dezvoltare este necesară alocarea unor resurse 
pentru îndeplinirea activităților propuse. De modul în care sunt distribuite aceste resurse 
depinde rezultatul activității de prioritizare a obiectivelor strategiei derulat în etapa 
anterioară.  
 
În cazul strategiilor de dezvoltare locală, în care există posibilitatea ca mai multe instituții să 
fie implicate în realizarea obiectivelor, este necesară identificarea modului în care sunt 
distribuite resursele în funcție de responsabilitățile fiecărei instituții în realizarea activităților 
corespunzătoare.  
 
În ceea ce privește resursele financiare, pentru realizarea activităților strategiei pot fi luate 
în considerare și alte surse de finanțare în afara bugetului local cum ar fi cele provenite din 
alocările pe proiectele finanțate din fonduri structurale.  În această situație trebuie să se țină 
cont de perioada de timp necesară depunerii și aprobării proiectelor precum și de modul în 
care vor fi realizate rambursările intermediare pe perioada derulării acestora. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementarea Strategiei de dezvoltare a comunei Cornu implică un efort bugetar 
important, mai ales la nivelul bugetului local. Primăria Cornu va fi responsabilul principal cu 
atingerea obiectivelor definite în strategie și, în acest context, va fi instituția care va aloca 
resursele pentru managementul și susținerea acestor activități. Primăria va asigura 
elementele financiare și de resurse umane necesare scrierii și implementării proiectelor cu 
finanțare nerambursabilă europeană și națională. Componenta de cofinanțare se realizează 
prin gestiunea corectă a prefinanțărilor primite în cadrul proiectelor și a menținerii unui flux 
de numerar pozitiv. Separarea contabilității interne de contabilitatea și fluxul financiar al 
proiectelor europene este un proces realizat deja în practică la nivelul operațiunilor de 
management al proiectelor gestionate de aparatul administrativ al Primăriei Cornu. Un 
element suplimentar vizează pregătirea tuturor angajaților Primăriei în tematica pregătirii 
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cererilor de finanțare și managementului proiectelor, precum și în domeniul monitorizării și 
evaluării de proiect/program.  
 
Pentru a putea asigura derularea consecutivă a mai multor proiecte europene finanțate 
multifond, Primăria Cornu poate apela la o serie de instrumente financiare, datorită faptului 
că situația sa financiară este una stabilă, fără datorii istorice. O sursă de finanțare poate fi 
constituită prin lansarea unei emisiuni de obligațiuni. Această emisiune de obligațiuni ar 
putea fi realizată prin operațiunea de inventariere și evaluare a activelor aflate în 
proprietatea primăriei comunei Cornu și realizarea unor investiții suplimentare în 
infrastructura publică. 
 
Un aspect esențial al succesului implementării se referă la suficiența resurselor umane și 
tehnice necesare pentru gestiunea proiectelor finanțate din fondurile europene 
nerambursabile. O propunere pentru creșterea capacității manageriale a comunei Cornu 
vizează crearea unei structuri de management de proiect, de tip asociativ, care să formeze 
echipe de specialiști specializați (manageri de proiect, experți financiari, economiști, juriști) 
în jurul unei Asociații de Dezvoltare. Această structură ar putea lucra complementar cu 
echipele de management ale Primăriei Cornu, aducând în plus și o capacitate sporită de a 
gestiona proiecte de dezvoltare, cu angajați specializați care să poată fi motivați financiar și 
organizațional la nivelul pieței private de consultanți în management.  
 
Indicatorii urmăriți la nivelul implementării strategiei de dezvoltare au rolul de a sprijini 
demersul Primăriei și de a permite realizarea monitorizării și evaluării stadiului 
implementării planului de acțiune. Acești indicatori se pot modifica în funcție de obiective și 
stabilitatea obiectivului. Indicatorii vor fi colectați prin raportarea anuală și  evaluarea la 
jumătatea perioadei de planificare strategică.  Aceste demersuri vor fi realizate prin 
consultanță externă, în baza unor indicatori de tipul celor de mai jos. Rezultatul evaluării 
intermediare va consta într-o serie de recomandări care vizează continuarea implementării 
obiectivelor asumate inițial, în baza relevanței acestora, sau în modificarea unor obiective și 
proiecte, datorată schimbării unei situații contextuale, unor modificări de politici naționale 
sau europene sau transformării unor aspecte cheie ale pieței.  
 
Nivelul 
obiectivului 

Tipul 
indicatorului 

Definiţie Indicatori urmăriți 

 Indicatori de 
resurse 

Furnizează informaţii referitoare la 
mijloacele financiare, umane, 
materiale, organizaţionale sau 
legale necesare pentru 
implementarea politicii publice 

Execuţia bugetului anual; 
Nr. de persoane care 
lucrează pentru 
implementare; 

Obiectiv 
strategic 

Indicatori de 
impact final 

Se referă la livrabilele obţinute în 
urma implementării programului 

Statutul de stațiune; 
Număr de noi turiști; 
Creșterea numărului 
rezidenților; 
 

Obiectiv 
specific 

Indicatori de 
rezultat final 

Reprezintă efectele imediate ale 
programului asupra beneficiarilor 
sau factorilor afectaţi direct 

Timpul redus de aşteptare; 
Calificări obţinute de 
beneficiarii formării; 
Satisfacţia companiilor care 
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au beneficiat de servicii 
publice. 

Obiective 
generale 

Indicatori de 
impact 

Reprezintă consecinţele 
programului dincolo de 
interacţiunea directă şi imediată cu 
beneficiarii sau factorii afectaţi. 
Includ impactul pe termen mediu 
asupra: 

a) Beneficiarilor sau factorilor 
afectaţi direct; 

b) Persoane sau organizaţii 
cărora programul nu li se 
adresează direct; 

c) Efecte neintenţionate. 

a) Număr de persoane 
conectate la 
infrastructura de utilități 
nou creată 

b) Număr de noi locuri de 
cazare în domeniul 
turistic 

c) Noi facilități turistice și 
de sănătate create 

d) Număr redus de urgențe 
medicale tratate la 
județ/în altă localitate 

e) Număr redus de 
incidente privind 
situațiile de urgență 

 Indicatori de 
context 

Se referă la întregul teritoriu, 
întreaga populaţia sau categorie de 
populaţie, fără a face distincţia între 
cei care au fost afectaţi de program 
şi cei care nu au fost. 

Numărul de locuri de 
muncă în sectorul turistic; 
Gradul de conectare la 
internet a localității; 
Numărul de beneficiari de 
asistență socială; 
Număr persoane conectate 
la rețelele edilitare; 
Rata şomajului în localitate. 
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VIII. Portofoliul de proiecte pentru perioada 2014-2020 

VIII.1. Fișe de proiect prioritare  

 
FIŞA DE PROIECT nr.1 - inițiat 

 
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 

 
Titlul proiectului  
 

Realizare Grădiniţă cu program prelungit în 
Comuna Cornu  

Locaţia de desfăşurare a proiectului 
(judeţ/judeţe, localitate/localităţi) 

Judeţul PRAHOVA 
Comuna CORNU 

Descrierea succintă a proiectului 
(obiective şi activităţi principale) 
 

Obiective: 
Dezvoltarea infrastructurii preşcolare în mediul 
rural. 
Ridicarea nivelului educaţional la nivel rural. 
Realizarea unei construcţii cu funcţiunea de 
grădiniţă cu program prelungit, cu 3 săli de grupă 
şi funcţiuni anexe. 

Justificarea proiectului: nevoi 
identificate în regiune/ judeţ/ localitate  
 

O mare parte a părinţilor copiilor din comuna 
Cornu sunt angajaţi, mamele având locuri de 
muncă în unităţile productive din comuna Cornu, 
fie în oraşele învecinate. Un număr foarte mic 
sunt casnice sau şomere. Mulţi dintre părinţi sunt 
nevoiţi să-şi însrie copiii preşcolari la grădiniţele 
din municipiul Câmpina, care se află la o distanţă 
de cca.8 km. de localitatea Cornu.  
Autorităţile local au identificat nevoia construirii 
unei grădiniţe pentru a veni în sprijinul părinţilor 
care au servici şi nu pot asigura prin alţi membrii 
de familie îngrijirea şi educarea copiilor. Numărul 
copiilor cu vârsta între 2 şi 6 ani este de cca.200, 
din care 90 sunt înscrişi la cele două gradiniţe cu 
program normal existente în comună. Numărul 
copiilor care au nevoie de a fi înscrişi la grădiniţa 
cu program prelungit este de cca.70.  

Alte iniţiative care complementează sau 
în care se integrează proiectul descris (vă 
rugăm menţionaţi locaţia şi iniţiatorul 
acestora)  

PLANUL DE DEZVOLTARE DURABILĂ AL JUDEŢULUI 
PRAHOVA în perioada 2014-2020. 
DOMENIUL PRIORITAR NR. 5. SUSŢINEREA 
EDUCAŢIEI ŞI OCUPĂRII FORŢEI DE MUNCĂ 
Măsura.5.1.Dezvoltarea şi modernizarea 
infrastructurii educaţionale. 
Acţiunea 5.1.1. Realizarea, reabilitarea, 
modernizarea infrastructurii educaţionale, precum 
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şi dotarea cu echipamente şi materiale didactice 
de ultimă generaţie. 
 Iniţiator: Consiliul Judeţean Prahova 

Calendar indicativ (durata proiectului şi 
perioada estimată de punere în aplicare) 

 
2014-2020 

Structuri responsabile pentru 
implementarea proiectului (beneficiarul 
şi partenerii vizaţi, dacă este cazul) 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 
PRIMAR 
Aparatul de specialitate al primarului 

Impactul estimat al proiectului regional 
(modificări socio-economice ca urmare a 
implementării proiectului) 
 

-Asigurarea numărului de locuri necesar copiilor 
preşcolari; 
- Asigurarea unei educaţii individualizate care să 
susţină nevoile şi potenţialul fiecărui copil; 
- Crearea de noi locuri de muncă; 
- Adaptarea la nevoile determinate de dorinta de 
a îmbunătăţi gradul şi calitatea ocupării forţei de 
muncă. 

Realizări-cheie  
Rezultate estimate (indicatori) 
 

Dezvoltarea infrastructurii educaţionale din 
comuna Cornu, prin: 
- realizarea unei construcţii noi, cu parter şi etaj, 
care va cuprinde: 3 săli de grupă, 3 dormitoare, 3 
grupuri sanitare, bucătărie şi alte spaţii anexe. 
- dotarea cu mobilier, material didactic şi 
echipamente IT; 
- amenajarea incintei : alei carosabile, alei 
piatonale, spaţii verzi şi loc de joacă pentru copii. 
Gradiniţa va functiona pe tot timpul anului  şi se 
va lucra pe trei grupe : 
- grupa I (5-6 ani  ) 
- grupa II ( 3-4  ani )  
- grupa III (2 ani ). 
Fiecare grupă din cadrul grădiniţei îşi desfăşoară 
activitatea  instructiv-educativă in funcţie de 
planificarea calendaristică. 
La nivelul fiecarei grupe se vor organiza activităţi 
liber creative, activităţi de predare-invăţare  
centrate pe copil după un program propriu foarte 
flexibil in funcţie de nevoile identificate din punct 
de vedere instructiv-educativ precum  si de 
posibilitatile de realizare ale fiecarei grupe in 
parte. Copiilor li se vor întocmic fişe psiho-
pedagogice şi actele necesare înscrierii la şcoală. 

Stadiul actual: 
evaluarea stadiului de maturitate al 
proiectului (studiile existente: studiu de 
fezabilitate, studii, studii de piaţă, studii 
urbane, etc.) 

Sunt elaborate : 
- studiu de fezabilitate  
-  proiect tehnic 
- detalii de execuţie. 
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Activităţi de pregătire necesare şi sursele 
posibile de finanţare ale acestora 
 

SURSE DE FINANTARE : FONDUL EUROPEAN 
PENTRU DEZVOLTARE RURALA 2014-2020.  
Domeniul prioritar nr. 5. susţinerea educaţiei şi 
ocupării forţei de muncă. 

Aspecte legale care trebuie soluţionate 
 

Terenul propus pentru realizarea investiţiei este 
înscris în cartea funciară şi  face parte din 
patrimoniul public al comunei Cornu conform 
inventarului aprobat prin Hotărârea Guvernului 
României nr. 1359/2001.  
Sunt necesare avizele şi acordurile emiterii 
autorizaţiei de construire. 

Riscuri estimate pentru implementarea 
proiectului 

Insuficiente surse de finanţare. 

 
 
II. Resurse necesare 
 
Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al proiectului în lei (suma 
cu TVA) 

Buget orientativ al proiectului în euro: 

4.300.000 1.000.000 

Sursele de finanţare în lei şi euro (sume cu TVA) 

Buget de stat 
(Guvernul 
României) 

Buget local (contribuţie 
din bugetul UAT) 

Fonduri comunitare 
(UE) 

Surse private 
 (IMM) 

lei euro lei euro lei euro lei euro 

130.000 559.000 86.000 20.000 3.655.000 850.000   

Total buget public în lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 4.300.000 

Total buget public în euro (buget de stat+buget local+fonduri UE): 1.000.000 

 
Gradul de sprijin pentru proiect de către 
grupul ţintă 
 

 
- 

Angajament al autorităţilor locale/ judeţene 
/regionale ce vor fi implicate în realizarea/ 
implementarea proiectului (contribuţii vizate 
din partea acestora, materiale sau 
financiare) 
 

Asigurarea resurselor umane necesare 
implementării proiectului din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Cornu. 
Asigurarea resurselor financiare: prin alocare 
de la bugetul local şi cofinanţare de la bugetul 
judeţean. Se vor asigura contribuţiile aferente 
cheltuielilor eligibile, cheltuieli neeligibile,alte 
cheltuieli prevăzute de ghidul solicitantului şi 
legislaţia în vigoare. 

 
 

 



  

 

 

81 

 

 
FIŞA DE PROIECT nr.2 – inițiat  

 
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
Titlul proiectului  
 

Construire sediu primărie şi servicii publice în 
Comuna Cornu  

Locaţia de desfăşurare a proiectului 
(judeţ/judeţe, localitate/localităţi) 

Judeţul PRAHOVA 
Comuna CORNU 

Descrierea succintă a proiectului 
(obiective şi activităţi principale) 
 

Obiective: 
Dezvoltarea infrastructurii serviciilor publice şi a 
serviciilor de utilitate publică. 
Edificarea unei construcţii cu regim de înălţime 
S+P+1E+M, cu destinaţie sediu primărie şi servicii 
de utilităţi publice, spaţii tehnico-administrative, 
garaj şi alte anexe. 

Justificarea proiectului: nevoi 
identificate în regiune/ judeţ/ localitate  
 

Clădirea în care funcţionează serviciile 
administraţiei locale datează de la începutul 
secolului XX şi este total insuficientă desfăşurării 
activităţilor actuale. În ultimii 20 de ani, 
localitatea a cunoscut o dezvoltare 
impresionantă iar prin descentralizare, tot mai 
multe atribuţii şi servicii publice au fost date în 
competenţa autorităţilor locale. Conform 
prevederilor art.36 alin.(6) din legea 
nr.21572001, Consiliul local are obligaţia de a 
asigura cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes local printre care :  
- serviciile sociale pentru protectia copilului, a 
persoanelor cu handicap, a persoanelor 
varstnice, a familiei si a altor persoane sau 
grupuri aflate in nevoie sociala;  
- ordinea publica;  
- situatiile de urgenta;  
- protectia si refacerea mediului; - conservarea, 
restaurarea si punerea in valoare a 
monumentelor istorice si de arhitectura, a 
parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor 
naturale;  
- dezvoltarea urbana;  
- evidenta persoanelor;  
- podurile si drumurile publice;  
- serviciile comunitare de utilitate publica: 
alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, 
salubrizare, energie termica, iluminat public si 
transport public local, dupa caz;  
- alte servicii publice stabilite prin lege;  
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Pentru organizarea şi punerea în executare a 
acestor prevederi legislative, la nivelul comunei 
Cornu au fost înfiinţate structuri noi, având 
atribuţii în prestarea serviciilor stabilite de lege ( 
Poliţia Local, Serviciul Public de Asistenţă Socială, 
Serviciul de transport public local, serviciului de 
administrare a domeniului public şi privat, 
serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, etc.) 

Alte iniţiative care complementează sau 
în care se integrează proiectul descris (vă 
rugăm menţionaţi locaţia şi iniţiatorul 
acestora)  

PLANUL DE DEZVOLTARE DURABILĂ AL 
JUDEŢULUI PRAHOVA în perioada 2014-2020. 
DOMENIUL PRIORITAR NR. 1. DEZVOLTAREA 
DURABILĂ A INFRASTRUCTURII LOCALE ŞI 
REGIONALE  
Măsura.1.2. Extinderea şi modernizarea 
infrastructurii tehnico-edilitare şi de servicii 
publice. 
Acţiunea 1.2.1. Realizarea, reabilitarea, 
modernizarea şi extinderea infrastructurii 
tehnico-edilitare şi de servicii publice. 
 Iniţiator: Consiliul Judeţean Prahova 

Calendar indicativ (durata proiectului şi 
perioada estimată de punere în aplicare) 

 
2014-2020 

Structuri responsabile pentru 
implementarea proiectului (beneficiarul 
şi partenerii vizaţi, dacă este cazul) 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 
PRIMAR 
Aparatul de specialitate al primarului 

Impactul estimat al proiectului regional 
(modificări socio-economice ca urmare a 
implementării proiectului) 
 

-Asigurarea spaţiilor necesare pentru buna 
funcţionare a serviciilor publice şi a serviciilor de 
utilitate publică; 
- Desfasurarea activităţii administraţiei publice 
locale în condiţii optime; 
- Crearea cadrului necesar oferirii unor servicii de 
calitate pentru cetăţenii comunei; 
- Condiţii de lucru la standarde europene 
pentru personalul instituţiilor publice; 

Realizări-cheie  
Rezultate estimate (indicatori) 
 

Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare  din 
comuna Cornu, prin: 
1.Realizarea unei construcţii noi, cu regim de 
înălţime S+P+1E+M, care va cuprinde:  
- arhivă, vestiare, birou operativ, cameră centrală 
termică şi garaj (subsol) 
- birou buget local-impozite şi taxe; casierie;  
birou urbanism; birou registratură;  serviciu apă-
canalizare, birou buget local, sala oficiere 
căsătorii, grupuri sanitare; cameră întreţinere; 
- sală de şedinţe consiliu local, birou primar, 
viceprimar, secretar; birou protecţia mediului-
situaţii de urgenţă-SVSU; birou agricultură; birou 
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asistenţă socială; birou achiziţii publice-
informatizare-integrare europeană; birou audit; 
birou poliţie locală; grupuri sanitare (etaj 1) 
2. Dotarea cu mobilier, echipamente IT, etc. 
3. Amenajare peisagistică a terenului aferent 
construcţiei cu : alei pavate, zonă spaţii verzi, 
aliniamente plantate cu arbori, fântână 
arteziană; 

Stadiul actual: 
evaluarea stadiului de maturitate al 
proiectului (studiile existente: studiu de 
fezabilitate, studii, studii de piaţă, studii 
urbane, etc.) 

Sunt elaborate : 
- studii geotehnice 
- studii topografice 
- studiu de fezabilitate  
- proiect tehnic 
- detalii de execuţie. 

 
Activităţi de pregătire necesare şi sursele 
posibile de finanţare ale acestora 
 

SURSE DE FINANTARE : FONDUL EUROPEAN 
PENTRU DEZVOLTARE RURALA 2014-2020.  
Domeniul prioritar nr.1 - DEZVOLTAREA 
DURABILĂ A INFRASTRUCTURII LOCALE ŞI 
REGIONALE. 

Aspecte legale care trebuie soluţionate 
 

Terenul propus pentru realizarea investiţiei face 
parte din patrimoniul public al comunei Cornu 
conform inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public aprobat prin Hotărârea 
Guvernului României nr. 1359/2001. 
Sunt necesare avizele şi acordurile emiterii 
autorizaţiei de construire. 
Terenul pe care se va construi obiectivul este 
înscris în cartea funciară a comunei. 

Riscuri estimate pentru implementarea 
proiectului 

Insuficiente surse de finanţare. 

 
 

II. Resurse necesare 
 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al proiectului în lei (suma cu 
TVA) 

Buget orientativ al proiectului în euro: 

8.600.000 2.000.000 

Sursele de finanţare în lei şi euro (sume cu TVA) 

Buget de stat 
(Guvernul 
României) 

Buget local 
(contribuţie din 

bugetul UAT) 

Fonduri comunitare 
(UE) 

Surse private 
 (IMM) 

lei euro lei euro lei euro lei euro 

1.118.000 260.000 172.000 40.000 7.310.000 1.700.000   
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Total buget public în lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 8.600.000 

Total buget public în euro (buget de stat+buget local+fonduri UE): 2.000.000 

 
Gradul de sprijin pentru proiect de către 
grupul ţintă 

 
- 

Angajament al autorităţilor locale/ judeţene 
/regionale ce vor fi implicate în realizarea/ 
implementarea proiectului (contribuţii vizate 
din partea acestora, materiale sau 
financiare) 
 

Asigurarea resurselor umane necesare 
implementării proiectului din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului 
comunei Cornu. 
Asigurarea resurselor financiare: prin alocare 
de la bugetul local şi cofinanţare de la bugetul 
judeţean. Se vor asigura contribuţiile aferente 
cheltuielilor eligibile, cheltuieli neeligibile,alte 
cheltuieli prevăzute de ghidul solicitantului şi 
legislaţia în vigoare. 
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FIŞA DE PROIECT nr.3 – inițiat 
 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
Titlul proiectului  
 

Consolidare, reabilitare, modernizare şi dotare 
Cămin cultural din Comuna Cornu  

Locaţia de desfăşurare a proiectului 
(judeţ/judeţe, localitate/localităţi) 

Judeţul PRAHOVA 
Comuna CORNU 

Descrierea succintă a proiectului 
(obiective şi activităţi principale) 
 

Obiective: 
Dezvoltarea infrastructurii serviciilor culturale. 
Consolidare, reabilitare, modernizare şi dotare 
clădire Cămin cultural. 

Justificarea proiectului: nevoi 
identificate în regiune/ judeţ/ localitate  
 

Situat în centrul comunei, Căminul Cultural este 
o construcţie care a început în anul 1937, s-a 
întrerupt în timpul războiului, fiind terminată 
abia în anul 1953.  
În anii 1985-1986 a suferit unele modificări de 
structură iar sala de spectacole s-a extins, 
cuprinzând în prezent un număr de 350 de locuri, 
3 holuri interioare şi 7 săli de cursuri, pe o 
suprafaţă construită de cca. 944 m.p. 
Din anul 1986 şi până în prezent s-au executat 
numai lucrări mici de reparaţii şi întreţinere a 
clădirii, însă nu s-au putut efectua lucrări de 
reparaţii capitale datorită insuficienţei fondurilor 
în bugetul local.   
Pentru a fi utilizată în condiţii de igienă şi 
siguranţă corespunzătoare, clădirea necesită 
urgente intervenţii de reabilitare a acoperişului, 
reabilitare a faţadei, reparaţii generale ale 
încăperilor, modernizarea grupurilor sanitare şi a 
instalaţiilor, dotări cu mobilier specific, etc. 

Alte iniţiative care complementează sau 
în care se integrează proiectul descris (vă 
rugăm menţionaţi locaţia şi iniţiatorul 
acestora)  

PLANUL DE DEZVOLTARE DURABILĂ AL 
JUDEŢULUI PRAHOVA în perioada 2014-2020. 
DOMENIUL PRIORITAR NR. 1. DEZVOLTAREA 
DURABILĂ A INFRASTRUCTURII LOCALE ŞI 
REGIONALE  
Măsura.1.5. Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii culturale, sportive şi recreative. 
Acţiunea 1.5.1. Realizarea, reabilitarea, 
modernizarea şi consolidarea infrastructurii 
culturale. 
 Iniţiator: Consiliul Judeţean Prahova 
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Calendar indicativ (durata proiectului şi 
perioada estimată de punere în aplicare) 

 
2014-2020 

Structuri responsabile pentru 
implementarea proiectului (beneficiarul 
şi partenerii vizaţi, dacă este cazul) 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 
PRIMAR 
Aparatul de specialitate al primarului 

Impactul estimat al proiectului regional 
(modificări socio-economice ca urmare a 
implementării proiectului) 
 

-Punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul 
cultural; 
-Conservarea specificului şi tradiţiilor locale; 
-Diversificarea şi multiplicarea vieţii culturale; 
-Intărirea rolului aşezămintelor culturale şi 
transformarea acestora în centre comunitare de 
acces la informaţie şi cultură şi de coeziune 
socială; 
 

Realizări-cheie  
Rezultate estimate (indicatori) 
 

Dezvoltarea infrastructurii culturale  din comuna 
Cornu, prin: 
1.Consolidarea clădirii în care funcţionează 
căminul cultural; 
2.Reparaţii interioare şi exterioare; reparaţii 
terasă şi scări; 
3.Reparaţii grupuri sanitare, instalaţii electrice, 
termice, ventilaţii; 
3. Dotarea cu tâmplărie, mobilier, recuzită, 
echipamente IT, etc. 
3. Reparaţii acoperiş, înlocuire învelitoare ; 

Stadiul actual: 
evaluarea stadiului de maturitate al 
proiectului (studiile existente: studiu de 
fezabilitate, studii, studii de piaţă, studii 
urbane, etc.) 

Sunt elaborate : 
- studii topografice 
- documentaţie de avizare a lucrărilor de 

intervenţie  
- proiect tehnic 
- detalii de execuţie. 

 
Activităţi de pregătire necesare şi sursele 
posibile de finanţare ale acestora 
 

SURSE DE FINANTARE : FONDUL EUROPEAN 
PENTRU DEZVOLTARE RURALA 2014-2020.  
Domeniul prioritar nr.1 - DEZVOLTAREA 
DURABILĂ A INFRASTRUCTURII LOCALE ŞI 
REGIONALE. 

Aspecte legale care trebuie soluţionate 
 

Terenul şi clădirea propuse pentru realizarea 
investiţiei fac parte din patrimoniul public al 
comunei Cornu conform inventarului bunurilor 
care aparţin domeniului public aprobat prin 
Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001. 
Sunt necesare avizele şi acordurile emiterii 
autorizaţiei de construire. 
Terenul şi clădirea pe care se va construi 
obiectivul sunt înscrise în cartea funciară a 
comunei. 
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Riscuri estimate pentru implementarea 
proiectului 

Insuficiente surse de finanţare. 

 
 

II. Resurse necesare 
 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al proiectului în lei (suma cu 
TVA) 

Buget orientativ al proiectului în euro: 

4.300.000 1.000.000 

Sursele de finanţare în lei şi euro (sume cu TVA) 

Buget de stat 
(Guvernul României) 

Buget local 
(contribuţie din 

bugetul UAT) 

Fonduri comunitare 
(UE) 

Surse private 
 (IMM) 

lei euro lei euro lei euro lei euro 

130.000 559.000 86.000 20.000 3.655.000 850.000   

Total buget public în lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 4.300.000 

Total buget public în euro (buget de stat+buget local+fonduri UE): 1.000.000 

 
Gradul de sprijin pentru proiect de către 

grupul ţintă 

 
- 

Angajament al autorităţilor locale/ judeţene 
/regionale ce vor fi implicate în realizarea/ 
implementarea proiectului (contribuţii vizate 
din partea acestora, materiale sau financiare) 

 

Asigurarea resurselor umane necesare 
implementării proiectului din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului 
comunei Cornu. 
Asigurarea resurselor financiare: prin 
alocare de la bugetul local şi cofinanţare de 
la bugetul judeţean. Se vor asigura 
contribuţiile aferente cheltuielilor eligibile, 
cheltuieli neeligibile,alte cheltuieli 
prevăzute de ghidul solicitantului şi 
legislaţia în vigoare. 
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FIŞA DE PROIECT – idee de proiect nr.1 
 

 
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

 

Titlul proiectului  
 

Reabilitare şi modernizare infrastructură locală de 
transport comuna Cornu, judeţul Prahova 

Locaţia de desfăşurare a proiectului 
(judeţ/judeţe, localitate/localităţi) 
 

Judeţul PRAHOVA 
Comuna CORNU 

Descrierea succintă a proiectului (obiective 
şi activităţi principale) 
 

Obiective: reabilitarea, consolidarea şi modernizarea 
retelei de drumuri locale afectată de introducerea 
reţelelor de canalizare, apă şi gaze naturale. 
Lungimea totală = 14,5 km;  

Justificarea proiectului: nevoi identificate 
în regiune/ judeţ/ localitate  

Accesul populatiei la locuri de muncă, servicii 
medicale, educaţie, cultură, recreere; fluidizarea 
transportului de mărfuri cu impact direct asupra 
dezvoltării economice echilibrate. 

Alte iniţiative care complementează sau în 
care se integrează proiectul descris  

Planul de dezvoltare durabilă al judeţului Prahova în 
perioada 2014-2020. 
DOMENIUL PRIORITAR NR. 1. DEZVOLTAREA 
DURABILĂ A INFRASTRUCTURII LOCALE ŞI REGIONALE 
Iniţiator: Consiliul judeţean Prahova 

Calendar indicativ (durata proiectului şi 
perioada estimată de punere în aplicare) 

 
2014-2020 

Structuri responsabile pentru 
implementarea proiectului (beneficiarul şi 
partenerii vizaţi, dacă este cazul) 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 
PRIMAR 
Aparatul de specialitate al primarului 

Impactul estimat al proiectului regional 
(modificări socio-economice ca urmare a 
implementării proiectului) 
 

Îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie; reducerea 
impactului negativ asupra factorilor de mediu; 
accesul populatiei la locuri de muncă, servicii 
medicale, educaţie, cultură, recreere; fluidizarea 
transportului de mărfuri cu impact direct asupra 
dezvoltării economice echilibrate. 

Realizări-cheie  
Rezultate estimate (indicatori) 
 

Reabilitarea şi modernizarea a 14,5 km reţea de 
drumuri locale prin refacere/consolidare sistem 
rutier, realizarea de şanţuri şi rigole 29 km şi 
amenajarea de trotuare pietonale pe o lungime de 26 
km. 

Stadiul actual: 
evaluarea stadiului de maturitate al 
proiectului (studiile existente: studiu de 
fezabilitate, studii, studii de piaţă, studii 
urbane, etc.) 
 

Proiect nou, în stadiu de idee. 
Studiul de fezabilitate se va realiza la începutul anului 
2014, pe baza analizei socio-economice şi a 
antemăsurătorilor. Bugetul proiectului este estimat 
conform lucrărilor similare executate în comuna 
Cornu, în perioada 2012-2013. 

Activităţi de pregătire necesare şi sursele 
posibile de finanţare ale acestora 
 

Realizare studiu de fezabilitate, cerere de finanţare şi 
documente support. 
Surse de finanţare : Fondul European pentru 
Dezvoltare Rurală 2014-2020.  Domeniul prioritar 
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nr.1 din Planul de dezvoltare Regională 2014-2020  - 
dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale şi 
regionale 

Aspecte legale care trebuie soluţionate 
 

Nu sunt identificate astfel de aspecte. 
Amplasamentul pe care se va realiza investiţia este 
format din drumuri de interes local, aflate în 
patrimoniul public al comunei Cornu conform 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 
al comunei aprobat prin Hotărârea Guvernului 
României nr. 1359/2001. Sunt necesare avizele şi 
acordurile emiterii autorizaţiei de construire. 

Riscuri estimate pentru implementarea 
proiectului 

Insuficiente surse de finanţare. 

 

 
II. Resurse necesare 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al proiectului în lei (suma cu 
TVA) 

Buget orientativ al proiectului în euro: 

17.990.000 4.183.720 

Sursele de finanţare în lei şi euro (sume cu TVA) 

Buget de stat 
(Guvernul României) 

Buget local (contribuţie 
din bugetul UAT) 

Fonduri comunitare (UE) Surse private 
 (IMM) 

lei euro lei euro lei euro lei euro 

 
2.338.700 

 
543.884 

 
359.800 

 
83.674 

 
15.291.500 

 
3.556.162 

  

Total buget public în lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 17.990.000 

Total buget public în euro (buget de stat+buget local+fonduri UE): 4.183.720 

 
Gradul de sprijin pentru proiect de către grupul 
ţintă 
 

 
- 

Angajament al autorităţilor locale/ judeţene 
/regionale ce vor fi implicate în realizarea/ 
implementarea proiectului (contribuţii vizate din 
partea acestora, materiale sau financiare) 
 

Asigurarea resurselor umane necesare 
implementării proiectului din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Cornu. 
Asigurarea resurselor financiare: prin alocare de la 
bugetul local şi cofinanţare de la bugetul judeţean. 
Se vor asigura contribuţiile aferente cheltuielilor 
eligibile, cheltuieli neeligibile,alte cheltuieli 
prevăzute de ghidul solicitantului şi legislaţia în 
vigoare. 
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FIŞA DE PROIECT – idee de proiect nr.2 
 
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

Titlul proiectului  
 

Extindere, dezvoltare şi modernizare infrastructură de 
alimentare cu apă Comuna Cornu  

Locaţia de desfăşurare a proiectului 
(judeţ/judeţe, localitate/localităţi) 

Judeţul PRAHOVA 
Comuna CORNU 

Descrierea succintă a proiectului (obiective 
şi activităţi principale) 
 

Obiective: 
-  reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă prin 
înlocuirea conductei  de distribuţie mai veche de 30 de 
ani (cca.3 km); 
- creşterea capacităţii de stocare a bazinului de apă 
prin realizarea unui nou rezervor de stocare de 
capacitate 700 m.c.   

Justificarea proiectului: nevoi identificate în 
regiune/ judeţ/ localitate  

- o parte din conductele de distribuţie a apei sunt mai 
vechi de 30 de ani, sunt deteriorate şi generează 
pierderi de apă; 
- bazinul actual de stocare a apei este subdimensionat 
şi nu mai satisface necesităţile numărului mare de 
abonaţi; 

Alte iniţiative care complementează sau în 
care se integrează proiectul descris  

PLANUL DE DEZVOLTARE DURABILĂ AL JUDEŢULUI 
PRAHOVA în perioada 2014-2020. 
DOMENIUL PRIORITAR NR. 4. PROTECŢIA MEDIULUI ŞI 
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE. 
Măsura 4.1. Amenajarea, extinderea şi modernizarea 
infrastructurii de mediu. 
Acţiunea 4.1.1. Investiţii pentru amenjarea, 
extinderea, modernizarea şi reabilitarea sistemului de 
alimentare, tratare şi distribuţie a apei, cu precădere în 
mediul rural.  
Iniţiator: Consiliul judeţean Prahova 

Calendar indicativ (durata proiectului şi 
perioada estimată de punere în aplicare) 

 
2014-2020 

Structuri responsabile pentru 
implementarea proiectului (beneficiarul şi 
partenerii vizaţi, dacă este cazul) 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 
PRIMAR 
Aparatul de specialitate al primarului 

Impactul estimat al proiectului regional 
(modificări socio-economice ca urmare a 
implementării proiectului) 
 

- acoperirea necesarului şi satisfacerea cerinţelor de 
apă  ale populaţiei; 
- utilizarea eficientă a resurselor de apă; 
- asigurarea serviciilor de apă la tarife accesibile; 
- asigurarea calităţii corespunzatoare a apei potabile în 
toată comuna şi scăderea factorilor de risc pentru 
sănătatea populaţiei; 
- îmbunatatirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor 
comunei; 
- protecţia mediului înconjurător; 

Realizări-cheie  
Rezultate estimate (indicatori) 

Reabilitarea şi înlocuirea a 2,5 km reţea de distribuţie a 
apei potabile. 
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 Creşterea capacităţii de stocare a bazinului de apă prin 
realizarea unui nou rezervor de stocare de capacitate 
700 m.c. 

Stadiul actual: 
evaluarea stadiului de maturitate al 
proiectului (studiile existente: studiu de 
fezabilitate, studii, studii de piaţă, studii 
urbane, etc.) 
 

Proiect nou, în stadiu de idee. 
Studiul de fezabilitate se va realiza la începutul anului 
2014, pe baza analizei socio-economice şi a 
antemăsurătorilor. 
 Bugetul proiectului este estimat pe baza preţurilor de 
piaţă a lucrărilor similare. 

Activităţi de pregătire necesare şi sursele 
posibile de finanţare ale acestora 
 

Realizare studiu de fezabilitate, cerere de finanţare şi 
documente support. 
Surse de finanţare : Fondul european pentru 
dezvoltare rurală 2014-2020.  Domeniul prioritar nr.4 
din Planul de dezvoltare Regională 2014-2020  - 
protecţia mediului şi creşterea eficienţei energetice. 

Aspecte legale care trebuie soluţionate 
 

Nu sunt identificate astfel de aspecte. Amplasamentul 
pe care se va realiza investiţia este format din drumuri 
de interes local, aflate în patrimoniul public al comunei 
Cornu conform inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei aprobat prin Hotărârea 
Guvernului României nr. 1359/2001. Sunt necesare 
avizele şi acordurile emiterii autorizaţiei de construire. 

Riscuri estimate pentru implementarea 
proiectului 

Insuficiente surse de finanţare. 

 
II. Resurse necesare 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al proiectului în lei (suma cu 
TVA) 

Buget orientativ al proiectului în euro: 

4.300.000 1.000.000 

Sursele de finanţare în lei şi euro (sume cu TVA) 

Buget de stat 
(Guvernul 
României) 

Buget local (contribuţie 
din bugetul UAT) 

Fonduri comunitare (UE) Surse private 
 (IMM) 

lei euro lei euro lei euro lei euro 

559.000 130.000 86.000 20.000 3.655.000 850.000   

Total buget public în lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 4.300.000 

Total buget public în euro (buget de stat+buget local+fonduri UE): 1.000.000 

 
Gradul de sprijin pentru proiect de către grupul 
ţintă 
 

 
- 
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Angajament al autorităţilor locale/ judeţene 
/regionale ce vor fi implicate în realizarea/ 
implementarea proiectului (contribuţii vizate 
din partea acestora, materiale sau financiare) 
 

Asigurarea resurselor umane necesare 
implementării proiectului din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Cornu. 
Asigurarea resurselor financiare: prin alocare de la 
bugetul local şi cofinanţare de la bugetul judeţean. 
Se vor asigura contribuţiile aferente cheltuielilor 
eligibile, cheltuieli neeligibile, alte cheltuieli 
prevăzute de ghidul solicitantului şi legislaţia în 
vigoare. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

93 

 

FIŞA DE PROIECT – idee de proiect nr.3 
 
 
 
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

 

Titlul proiectului  
 

Reabilitarea energetică a blocurilor de locuinţe din 
Comuna Cornu  

Locaţia de desfăşurare a proiectului 
(judeţ/judeţe, localitate/localităţi) 

Judeţul PRAHOVA 
Comuna CORNU 

Descrierea succintă a proiectului (obiective 
şi activităţi principale) 
 

Obiective: 
-  creşterea performanţei energetice a celor 3 blocuri 
de locuinţe care au fost construite în perioada 1980-
1984; 
 

Justificarea proiectului: nevoi identificate în 
regiune/ judeţ/ localitate  

- Cele 3 blocuri de locuinţe, având 36 apartamente 
prezintă un nivel scăzut de izolare termică, care se 
traduce în facturi mari pentru încălzire; 
- Pe perioada iernii, mare parte din căldura 
unui apartament se pierde din cauza gradului 
redus de izolare termică, deşi locatarii o plătesc; 
- Elementele de construcţii ale faţadelor sunt 
deteriorate şi cu potenţial risc de prăbuşire; 
- Acoperişul este deteriorat şi necesită reparaţii 
capitale atât prin înlocuirea învelitorii cât şi pentru 
reabilitarea elementelor constructive ale podului; 

Alte iniţiative care complementează sau în 
care se integrează proiectul descris  

PLANUL DE DEZVOLTARE DURABILĂ AL JUDEŢULUI 
PRAHOVA în perioada 2014-2020. 
DOMENIUL PRIORITAR NR. 4. PROTECŢIA MEDIULUI 
ŞI CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE. 
Măsura.4.4.Eficientizarea consumului de energie şi 
promovarea utilizării resurselor regenerabile. 
Acţiunea 4.4.7. Investiţii în reabilitarea termică a 
locuinţelor şi clădirilor non-rezidenţiale 
Iniţiator: Consiliul judeţean Prahova 

Calendar indicativ (durata proiectului şi 
perioada estimată de punere în aplicare) 

 
2014-2020 

Structuri responsabile pentru 
implementarea proiectului (beneficiarul şi 
partenerii vizaţi, dacă este cazul) 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 
PRIMAR 
Aparatul de specialitate al primarului 

Impactul estimat al proiectului regional 
(modificări socio-economice ca urmare a 
implementării proiectului) 
 

- reducerea cheltuielilor cu combustibilii prin 
reducerea facturilor de întreţinere pe perioada iernii 
cu 40%; 
- dispariţia fenomenului de igrasie; 
- crearea de noi locuri de muncă în domeniul 
construcţiilor; 
- protejarea mediului prin reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră; 
- schimbarea aspectului blocurilor de locuinţe şi 
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implicit al localităţii; 
- îmbunatatirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor 
comunei; 

Realizări-cheie  
Rezultate estimate (indicatori) 
 

reabilitarea termică a 3 blocuri de locuinţe: (36 
apartamente) prin :  
• izolarea termică a pereţilor exteriori; 
• înlocuirea ferestrelor şi a uşilor exterioare 
existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în 
blocul de locuinţe, cu tâmplărie performantă 
energetic; 
•termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea 
planşeului peste ultimul nivel; 
• lucrări de demontare a instalaţiilor şi a 
echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa 
blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora 
după efectuarea lucrărilor de izolare termică; 
• lucrări de refacere a finisajelor anvelopei; 
• lucrări de reparaţii ale podului şi înlocuirea 
învelitorii la acoperiş; 

Stadiul actual: 
evaluarea stadiului de maturitate al 
proiectului (studiile existente: studiu de 
fezabilitate, studii, studii de piaţă, studii 
urbane, etc.) 
 

Proiect nou, în stadiu de idee. 
Studiul de fezabilitate se va realiza la începutul anului 
2014, pe baza analizei socio-economice şi a 
antemăsurătorilor. 
 Bugetul proiectului este estimat pe baza preţurilor 
de piaţă a lucrărilor similare. 

Activităţi de pregătire necesare şi sursele 
posibile de finanţare ale acestora 
 

Realizare studiu de fezabilitate, cerere de finanţare şi 
documente suport. 
Surse de finanţare : Fondul european pentru 
dezvoltare rurală 2014-2020.  Domeniul prioritar nr.4 
din Planul de dezvoltare Regională 2014-2020  - 
protecţia mediului şi creşterea eficienţei energetice. 

Aspecte legale care trebuie soluţionate 
 

Constituirea unui parteneriat cu asociaţia 
proprietarilor.  
Sunt necesare avizele şi acordurile emiterii 
autorizaţiei de construire. 

Riscuri estimate pentru implementarea 
proiectului 

Insuficiente surse de finanţare. 

 
 
II. Resurse necesare 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al proiectului în lei (suma cu 
TVA) 

Buget orientativ al proiectului în euro: 

4.300.000 1.000.000 

Sursele de finanţare în lei şi euro (sume cu TVA) 

Buget de stat 
(Guvernul României) 

Buget local (contribuţie 
din bugetul UAT) 

Fonduri comunitare (UE) Surse private 
 (IMM) 

lei euro lei euro lei euro lei euro 
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130.000 559.000 86.000 20.000 3.655.000 850.000   

Total buget public în lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 4.300.000 

Total buget public în euro (buget de stat+buget local+fonduri UE): 1.000.000 

 
Gradul de sprijin pentru proiect de către grupul 
ţintă 
 

 
- 

Angajament al autorităţilor locale/ judeţene 
/regionale ce vor fi implicate în realizarea/ 
implementarea proiectului (contribuţii vizate din 
partea acestora, materiale sau financiare) 
 

Asigurarea resurselor umane necesare 
implementării proiectului din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Cornu. 
Asigurarea resurselor financiare: prin alocare de la 
bugetul local şi cofinanţare de la bugetul judeţean. 
Se vor asigura contribuţiile aferente cheltuielilor 
eligibile, cheltuieli neeligibile,alte cheltuieli 
prevăzute de ghidul solicitantului şi legislaţia în 
vigoare. 
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FIŞA DE PROIECT – idee de proiect nr.4 
 

 
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 

Titlul proiectului  
 

Extinderea, reabilitarea şi modernizarea clădirii în care 
funcţionează Biblioteca şi Muzeul de Istorie, Etnografie 
şi Artă populară din Comuna Cornu  

Locaţia de desfăşurare a proiectului 
(judeţ/judeţe, localitate/localităţi) 

Judeţul PRAHOVA 
Comuna CORNU 

Descrierea succintă a proiectului (obiective 
şi activităţi principale) 
 

Obiective: 
Creşterea gradului de acces şi de participare a 
populaţiei rurale la viaţa culturală; 
Conservarea, protejarea, promovarea şi punerea în 
valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului 
cultural; Intărirea rolului bibliotecii şi transformarea 
acesteia în centru comunitar de acces la informaţie şi 
cultură şi de coeziune socială. 
- extinderea bibliotecii cu o sală de lectură 
- reabilitarea acoperişului, reabilitarea faţadei, 
reparaţii generale ale încăperilor, modernizarea 
grupurilor sanitare şi a instalaţiilor; 
- izolarea termică a pereţilor exteriori; 
- înlocuirea ferestrelor şi a uşilor exterioare existente,  
cu tâmplărie performantă energetic; 
- termo-hidroizolarea planşeului peste ultimul nivel; 
- refacerea finisajelor anvelopei; 
- dotarea cu mobilier specific. 

Justificarea proiectului: nevoi identificate în 
regiune/ judeţ/ localitate  

Clădirea în care funcţionează Biblioteca comunală şi 
Muzeul de Istorie, Etnografie şi Artă populară a fost 
edificată în anul 1930, suportând reparaţii capitale în 
anul 1986. Din anul 1986 şi până în prezent s-au 
executat numai lucrări mici de reparaţii şi întreţinere a 
clădirii, însă nu s-au putut efectua lucrări de reparaţii 
capitale datorită insuficienţei fondurilor în bugetul 
local. Clădirea  prezintă un nivel scăzut de izolare 
termică, care se traduce în facturi mari pentru 
încălzire; Pe perioada iernii, mare parte din căldura 
încăperilor se pierde din cauza gradului redus de 
izolare termică;  Elementele de construcţie ale faţadei 
sunt deteriorate şi cu potenţial risc de prăbuşire. 
Pentru a fi utilizată în condiţii de igienă şi siguranţă 
corespunzătoare, clădirea necesită urgente intervenţii 
de reabilitare a acoperişului, reabilitare a faţadei, 
reparaţii generale ale încăperilor, modernizarea 
grupurilor sanitare şi a instalaţiilor. Datorită achiziţiilor 
şi donaţiilor de volume de carte din ultimii 10 ani, este 
necesară extinderea bibliotecii cu încă o sală de 
lectură, precum şi dotarea cu mobilier specific. 
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Alte iniţiative care complementează sau în 
care se integrează proiectul descris  

PLANUL DE DEZVOLTARE DURABILĂ AL JUDEŢULUI 
PRAHOVA în perioada 2014-2020. 
DOMENIUL PRIORITAR NR. 1. DEZVOLTAREA DURABILĂ 
A INFRASTRUCTURII LOCALE ŞI REGIONALE 
Măsura.1.5.Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii 
culturale, sportive şi recreative. 
Acţiunea 1.5.1. Realizarea, reabilitarea, modernizarea 
şi consolidarea infrastructurii culturale. 
Iniţiator: Consiliul Judeţean Prahova 

Calendar indicativ (durata proiectului şi 
perioada estimată de punere în aplicare) 

 
2014-2020 

Structuri responsabile pentru 
implementarea proiectului (beneficiarul şi 
partenerii vizaţi, dacă este cazul) 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 
PRIMAR 
Aparatul de specialitate al primarului 

Impactul estimat al proiectului regional 
(modificări socio-economice ca urmare a 
implementării proiectului) 
 

- punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul 
cultural 
- creşterea gradului de acces la cultură pentru 
populaţia din mediul rural; 
- modernizarea satului românesc şi îmbunatatirea 
condiţiilor de viaţă a locuitorilor comunei; 
- reducerea cheltuielilor cu combustibilii prin 
reducerea facturilor de întreţinere pe perioada iernii 
cu 40%; 
- schimbarea aspectului clădirii şi implicit al localităţii; 

Realizări-cheie  
Rezultate estimate (indicatori) 
 

Extinderea/reabilitarea/modernizarea unor obiective 
culturale de interes local (bibliotecă şi muzeu), precum 
şi dotarea minimă a acestora. 
Reabilitarea termică a clădirii :  
• izolarea termică a pereţilor exteriori; 
• înlocuirea ferestrelor şi a uşilor exterioare existente, 
inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de 
locuinţe, cu tâmplărie performantă energetic; 
•termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului 
peste ultimul nivel; 
• lucrări de demontare a instalaţiilor şi a 
echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa 
blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora 
după efectuarea lucrărilor de izolare termică; 
• lucrări de refacere a finisajelor anvelopei; 

Stadiul actual: 
evaluarea stadiului de maturitate al 
proiectului (studiile existente: studiu de 
fezabilitate, studii, studii de piaţă, studii 
urbane, etc.) 
 

Proiect nou, în stadiu de idee. 
Studiul de fezabilitate se va realiza la începutul anului 
2014, pe baza analizei socio-economice şi a 
antemăsurătorilor. 
Bugetul proiectului este estimat pe baza preţurilor de 
piaţă a lucrărilor similare. 

Activităţi de pregătire necesare şi sursele 
posibile de finanţare ale acestora 
 

Realizare studiu de fezabilitate, cerere de finanţare şi 
documente suport. 
Surse de finanţare: Fondul European pentru Dezvoltare 
Rurală 2014-2020. Domeniul prioritar nr.1 din Planul 
de Dezvoltare Regională 2014-2020  - dezvoltarea 
durabilă a infrastructurii locale şi regionale. 
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Aspecte legale care trebuie soluţionate 
 

Clădirea face parte din patrimoniul public al comunei 
Cornu conform inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public aprobat prin Hotărârea Guvernului 
României nr. 1359/2001. 
Sunt necesare avizele şi acordurile emiterii autorizaţiei 
de construire. 
Clădirea şi terenul aferent sunt înscrise în cartea 
funciară a comunei. 

Riscuri estimate pentru implementarea 
proiectului 

Insuficiente surse de finanţare. 

 
II. Resurse necesare 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al proiectului în lei (suma cu 
TVA) 

Buget orientativ al proiectului în euro: 

4.300.000 1.000.000 

Sursele de finanţare în lei şi euro (sume cu TVA) 

Buget de stat 
(Guvernul 
României) 

Buget local (contribuţie 
din bugetul UAT) 

Fonduri comunitare (UE) Surse private 
 (IMM) 

lei euro lei euro lei euro lei euro 

130.000 559.000 86.000 20.000 3.655.000 850.000   

Total buget public în lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 4.300.000 

Total buget public în euro (buget de stat+buget local+fonduri UE): 1.000.000 

 
Gradul de sprijin pentru proiect de către grupul 
ţintă 
 

 
- 

Angajament al autorităţilor locale/ judeţene 
/regionale ce vor fi implicate în realizarea/ 
implementarea proiectului (contribuţii vizate 
din partea acestora, materiale sau financiare) 
 

Asigurarea resurselor umane necesare 
implementării proiectului din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Cornu. 
Asigurarea resurselor financiare: prin alocare de la 
bugetul local şi cofinanţare de la bugetul judeţean. 
Se vor asigura contribuţiile aferente cheltuielilor 
eligibile, cheltuieli neeligibile, alte cheltuieli 
prevăzute de ghidul solicitantului şi legislaţia în 
vigoare. 
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FIŞA DE PROIECT – idee de proiect nr.5 
 
 
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 

Titlul proiectului  
 

Realizarea şi modernizarea infrastructurii sportive şi 
recreative din Comuna Cornu  

Locaţia de desfăşurare a proiectului 
(judeţ/judeţe, localitate/localităţi) 

Judeţul PRAHOVA 
Comuna CORNU 

Descrierea succintă a proiectului (obiective 
şi activităţi principale) 
 

Obiective: 
Creşterea gradului de acces şi de participare a 
populaţiei rurale la viaţa sportivă; 
Creşterea calităţii vieţii locuitorilor prin îmbunătăţirea 
ofertei de petrecere a timpului liber. Creşterea 
atracţiei turistice. 
Îmbunătăţirea mediului.  
Realizarea şi modernizarea infrastructurii sportive şi 
recreative: 
- amenajare miniteren de fotbal, teren de tenis, bazin 
de înot; 
- amenajare peisagistică a centrului sportiv: alei 
pavate, parc, aliniamente plantate cu arbori, fântână 
arteziană; 
- realizarea împrejmuirii zonei destinată obiectivelor 
sportive şi recreative. 

Justificarea proiectului: nevoi identificate în 
regiune/ judeţ/ localitate  

- necesitatea revigorării activităţilor sportive în 
localitate; 
- necesitatea creşterii nivelului de educaţie, socializare 
şi a stării de sănătate a copiilor prin practicarea  
exerciţiilor fizice şi a sportului în cadrul activităţilor de 
educaţie fizică şi sport; 
- creşterea numărului de copii şi tineri care participă la 
competiţii sportive ce se desfăşoară în spaţiul rural.  

Alte iniţiative care complementează sau în 
care se integrează proiectul descris  

PLANUL DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEŢULUI 
PRAHOVA în perioada 2014-2020. 
DOMENIUL PRIORITAR NR. 1. DEZVOLTAREA DURABILĂ 
A INFRASTRUCTURII LOCALE ŞI REGIONALE 
Măsura 1.5. Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii culturale, sportive şi recreative. 
Iniţiator: Consiliul Judeţean Prahova 

Calendar indicativ (durata proiectului şi 
perioada estimată de punere în aplicare) 

 
2014-2020 

Structuri responsabile pentru 
implementarea proiectului (beneficiarul şi 
partenerii vizaţi, dacă este cazul) 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 
PRIMAR 
Aparatul de specialitate al primarului 

Impactul estimat al proiectului regional 
(modificări socio-economice ca urmare a 
implementării proiectului) 
 

- creşterea gradului de acces la activităţi sportive 
pentru populaţia din mediul rural; 
- creşterea atracţiei turistice a localităţii prin 
diversificarea ofertei de divertisment  
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- punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul 
cultural;  
- modernizarea satului românesc şi îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă a locuitorilor comunei; 

Realizări-cheie  
Rezultate estimate (indicatori) 
 

Amenjarea infrastructurii pentru recreere si organizare 
a evenimentelor sportive, culturale ocazionale. 
Amenajare teren de fotbal, teren de tenis, bazin de 
înot; 
Amenajare peisagistică a centrului sportiv: alei pavate, 
parc, aliniamente plantate cu arbori, fântână arteziană; 
Împrejmuirea zonei destinată obiectivelor sportive şi 
recreative. 

Stadiul actual: 
evaluarea stadiului de maturitate al 
proiectului (studiile existente: studiu de 
fezabilitate, studii, studii de piaţă, studii 
urbane, etc.) 
 

Proiect nou, în stadiu de idee. 
Studiul de fezabilitate se va realiza la începutul anului 
2014, pe baza analizei socio-economice şi a 
antemăsurătorilor. 
 Bugetul proiectului este estimat pe baza preţurilor de 
piaţă a lucrărilor similare. 

Activităţi de pregătire necesare şi sursele 
posibile de finanţare ale acestora 
 

Realizare studiu de fezabilitate, cerere de finanţare şi 
documente suport. 
Surse de finanţare : Fondul european pentru 
dezvoltare rurală 2014-2020.  Domeniul prioritar nr.1 
din Planul de dezvoltare Regională 2014-2020  - 
dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale şi 
regionale. 

Aspecte legale care trebuie soluţionate 
 

Terenul propus pentru realizarea investiţiei este 
inventariat în patrimoniul privat al comunei Cornu şi 
este înscris în cartea funciară a comunei. 
Sunt necesare avizele şi acordurile emiterii autorizaţiei 
de construire. 

Riscuri estimate pentru implementarea 
proiectului 

Insuficiente surse de finanţare. 

 
 
 
II. Resurse necesare 
 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al proiectului în lei (suma cu 
TVA) 

Buget orientativ al proiectului în euro: 

4.300.000 1.000.000 

Sursele de finanţare în lei şi euro (sume cu TVA) 

Buget de stat 
(Guvernul 
României) 

Buget local (contribuţie 
din bugetul UAT) 

Fonduri comunitare (UE) Surse private 
 (IMM) 

lei euro lei euro lei euro lei euro 

130.000 559.000 86.000 20.000 3.655.000 850.000   

Total buget public în lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 4.300.000 
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Total buget public în euro (buget de stat+buget local+fonduri UE): 1.000.000 

 
Gradul de sprijin pentru proiect de către grupul 
ţintă 
 

 
- 

Angajament al autorităţilor locale/ judeţene 
/regionale ce vor fi implicate în realizarea/ 
implementarea proiectului (contribuţii vizate 
din partea acestora, materiale sau financiare) 
 

Asigurarea resurselor umane necesare 
implementării proiectului din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Cornu. 
Asigurarea resurselor financiare: prin alocare de la 
bugetul local şi cofinanţare de la bugetul judeţean. 
Se vor asigura contribuţiile aferente cheltuielilor 
eligibile, cheltuieli neeligibile, alte cheltuieli 
prevăzute de ghidul solicitantului şi legislaţia în 
vigoare. 
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FIŞA DE PROIECT – idee de proiect nr.6 
 
 
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 

Titlul proiectului  
 

Crearea infrastructurii serviciilor de sănătate şi 
asistenţă socială în Comuna Cornu  

Locaţia de desfăşurare a proiectului 
(judeţ/judeţe, localitate/localităţi) 

Judeţul PRAHOVA 
Comuna CORNU 

Descrierea succintă a proiectului (obiective 
şi activităţi principale) 

Obiective: 
Dezvoltarea turismului balnear/de relaxare. 
Crearea unui centru de sănătate cu dublă funcţiune: 
- bază de tratament pentru valorificarea izvoarelor de 
apă minerale sulfuroase, utile în tratarea afecţiunilor 
gastro-intestinale, hepato-biliare, stări alergice 
alimentare şi a bolilor de nutriţie; izvoarele cloruro-
sodice pot fi folosite pentru uzul extern, în tratarea 
afecţiunilor aparatului locomotor (bolile articulaţiilor, 
oaselor, muşchilor), în afecţiunile ginecologice, 
afecţiuni ale sistemului periferic, unele dermatoze şi 
sechele de tromboflebite; 
- clinică de recuperare si reabilitare pentru persoane 
cu handicap. 

Justificarea proiectului: nevoi identificate în 
regiune/ judeţ/ localitate  

Localitatea Cornu dispune de condiţii bioclimatice 
favorabile. Principalul factor natural de cură îl 
constituie aerul curat, nepoluat şi puternic ionizat, prin 
aportul pădurilor bogate de foioase din zonă. La 
acestea se adaugă izvoarele clorosodice şi sulfuroase 
cu posibilităţi de amenajare şi exploatare, ca şi liniştea 
deosebită a plaiurilor prahovene din regiunea 
subcarpatică. Bioclima este de cruţare, sedativ-
indiferentă (liniştitoare, calmantă), cu o solicitare 
neurovegetativă şi endocrină slabă, favorabilă pentru 
odihnă, tratamente naturiste şi turism. 
 Aici pot fi trataţi bolnavii cu rezerve funcţionale 
epuizate, convalescenţii, hiperactivii, persoanele cu 
vârstă înaintată. Resursele climatice, bioclimatice şi 
chiar balneoclimatice favorabile pot fi valorificate de 
vizitatori şi turişti prin tratament, odihnă şi drumeţii. 
În localitate sunt înregistrate 55 de personae încadrate 
în grad de handicap grav şi 45 de persoane cu grad de 
handicap accentuat, având diverse nevoi psiho-socio-
medicale. Obiectivele proiectului vizează dezvoltarea 
modelelor de recuperare, reabilitare prin activităţile 
oferite în centrul de recuperare şi reabilitare pentru 
persoane cu handicap: recuperare medicală, consiliere 
psihologică, psihiatrică, activităţi terapeutice, 
ocupaţionale, educative, dezvoltarea de abilităţi 
pentru reuşita în comunitate având un trai normal, 
activităţi de educaţie în sănătate. 
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Alte iniţiative care complementează sau în 
care se integrează proiectul descris  

PLANUL DE DEZVOLTARE DURABILĂ AL JUDEŢULUI 
PRAHOVA în perioada 2014-2020. 
DOMENIUL PRIORITAR NR. 6. SUSŢINEREA SĂNĂTĂŢII 
ŞI ASISTENŢEI SOCIALE 
Măsura 6.1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii 
serviciilor de sănătate şi asistenţă socială 
Acţiunea 6.1.1. Crearea, reabilitarea, amenajarea, 
extinderea şi modernizarea infrastructurii serviciilor de 
sănătate, inclusiv dotarea cu echipamente inovatoare, 
de ultimă generaţie. 
Iniţiator: Consiliul Judeţean Prahova 

Calendar indicativ (durata proiectului şi 
perioada estimată de punere în aplicare) 

 
2014-2020 

Structuri responsabile pentru 
implementarea proiectului (beneficiarul şi 
partenerii vizaţi, dacă este cazul) 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 
PRIMAR 
Aparatul de specialitate al primarului 

Impactul estimat al proiectului regional 
(modificări socio-economice ca urmare a 
implementării proiectului) 
 

Proiectul susţine: 
- recuperarea, reabilitarea si incluziunea socială a 
persoanelor cu handicap, o categorie profund afectată 
de schimbările legislative, de mentalitatea oamenilor, 
de lipsa cunostinţelor din domeniu, de ignoranţă, de 
alte urgenţe si priorităţi impuse. 
- accesul persoanelor cu probleme de handicap la 
servicii de sănătate/sociale; 

Realizări-cheie  
Rezultate estimate (indicatori) 
 

1. Construirea centrului de sănătate multifuncţional, 
cu asistenţă recuperatorie complexă adaptată: 
- bază de tratament cu o capacitate de 50 de locuri; 
- clinică de recuperare si reabilitare pentru persoane 
cu handicap, cu o capacitate de 50 de locuri;  
-crearea unor echipe multidisciplinare care să intervină 
in managementul de caz al fiecărui beneficiar; 
limitarea tendinţei pentru spitalizarea îndelungată din 
motive sociale. 
2. Dezvoltarea şi promovarea turismului balnear/de 
relaxare; 
3. Crearea a cca.40 de noi locuri de muncă; 
4. Dezvoltarea parteneriatului şi cooperarea cu 
instituţiile neguvernamentale şi cu ceilalţi actori sociali 
pentru dezvoltarea unei structuri comunitare de 
servicii de sănătate şi de îngrijire pentru persoanele 
vârstnice/cu handicap, bazat pe un model de bună 
practică acceptat la nivel european şi în respectul 
standardului minim de calitate. 

Stadiul actual: evaluarea stadiului de 
maturitate al proiectului (studiile existente: 
studiu de fezabilitate, studii, studii de piaţă, 
studii urbane, etc.) 
 

Proiect nou, în stadiu de idee. 
Studiul de fezabilitate se va realiza la începutul anului 
2014, pe baza analizei socio-economice şi a 
antemăsurătorilor. 
Bugetul proiectului este estimat pe baza preţurilor de 
piaţă a lucrărilor similare. 

Activităţi de pregătire necesare şi sursele 
posibile de finanţare ale acestora 

Realizare studiu de fezabilitate, cerere de finanţare şi 
documente suport. 
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 Surse de finanţare : Fondul European pentru 
Dezvoltare Rurală 2014-2020.  Domeniul prioritar nr.6 
din Planul de dezvoltare Regională 2014-2020  - 
susţinerea sănătăţii şi asistenţei sociale. 

Aspecte legale care trebuie soluţionate 
 

Terenul propus pentru realizarea investiţiei este 
inventariat în patrimoniul privat al comunei Cornu. 
Sunt necesare avizele şi acordurile emiterii autorizaţiei 
de construire. 

Riscuri estimate pentru implementarea 
proiectului 

Insuficiente surse de finanţare. 

 
II. Resurse necesare 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al proiectului în lei (suma cu 
TVA) 

Buget orientativ al proiectului în euro: 

10.750.000 2.500.000 

Sursele de finanţare în lei şi euro (sume cu TVA) 

Buget de stat 
(Guvernul României) 

Buget local (contribuţie 
din bugetul UAT) 

Fonduri comunitare (UE) Surse private 
 (IMM) 

lei euro lei euro lei euro lei euro 

1.397.500 325.000 215.000 50.000 9.137.500 2.125.000   

Total buget public în lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 10.750.000 

Total buget public în euro (buget de stat+buget local+fonduri UE): 2.500.000 

 
Gradul de sprijin pentru proiect de către grupul 
ţintă 

 
- 

Angajament al autorităţilor locale/ judeţene 
/regionale ce vor fi implicate în realizarea/ 
implementarea proiectului (contribuţii vizate din 
partea acestora, materiale sau financiare) 
 

Asigurarea resurselor umane necesare 
implementării proiectului din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Cornu. 
Asigurarea resurselor financiare: prin alocare de la 
bugetul local şi cofinanţare de la bugetul judeţean. 
Se vor asigura contribuţiile aferente cheltuielilor 
eligibile, cheltuieli neeligibile,alte cheltuieli 
prevăzute de ghidul solicitantului şi legislaţia în 
vigoare. 
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FIŞA DE PROIECT – idee de proiect nr.7 
 
 
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 

Titlul proiectului  
 

Restaurarea, reabilitarea, conservarea, întreţinerea şi 
introducerea în circuitul turistic a Monumentului 
Eroilor din Comuna Cornu  

Locaţia de desfăşurare a proiectului 
(judeţ/judeţe, localitate/localităţi) 

Judeţul PRAHOVA 
Comuna CORNU 

Descrierea succintă a proiectului (obiective 
şi activităţi principale) 
 

Obiective: 
1.Restaurarea Monumentului Eroilor  
2.Modernizarea infrastructurii de acces prin amenajare 
peisagistică a zonei verzi din jurul monumentului, 
reabilitare alei pavate, aliniamente plantate cu arbori, 
covoraşe florale; 

Justificarea proiectului: nevoi identificate în 
regiune/ judeţ/ localitate  

Monumentul necesită intervenţii pentru reparaţii şi 
înlocuirea pietrei deteriorate pe toată suprafaţa 
monumentului, precum şi restaurarea plăcilor de 
bronz. Monumentul este opera în granit şi bronz a 
sculptorului Nicolae Kruch(1932-1995), înălţat în Cornu 
în anul 1986 pe locul unui vechi monument distrus la 
cutremurul din 1977.  
 

Alte iniţiative care complementează sau în 
care se integrează proiectul descris (vă 
rugăm menţionaţi locaţia şi iniţiatorul 
acestora)  

PLANUL DE DEZVOLTARE DURABILĂ AL JUDEŢULUI 
PRAHOVA în perioada 2014-2020. 
DOMENIUL PRIORITAR NR. 1. DEZVOLTAREA DURABILĂ 
A INFRASTRUCTURII LOCALE ŞI REGIONALE 
Măsura.1.6. Protejarea şi valorificarea patrimoniului 
natural şi cultural 
Acţiunea.1.6.1. Restaurarea, protecţia şi valorificarea 
siturilor, monumentelor şi ansamblurilor culturale, 
istorice şi de artă, inclusiv infrastructura de acces la 
acestea. 
Iniţiator: Consiliul Judeţean Prahova 

Calendar indicativ (durata proiectului şi 
perioada estimată de punere în aplicare) 

 
2014-2020 

Structuri responsabile pentru 
implementarea proiectului (beneficiarul şi 
partenerii vizaţi, dacă este cazul) 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 
PRIMAR 
Aparatul de specialitate al primarului 

Impactul estimat al proiectului regional 
(modificări socio-economice ca urmare a 
implementării proiectului) 
 

- punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul 
cultural 
- creşterea atracţiei turistice a localităţii  
- modernizarea satului românesc şi îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă a locuitorilor comunei; 

Realizări-cheie  
Rezultate estimate (indicatori) 
 

Restaurarea monumentului istoric: reparaţii şi 
înlocuire piatră deteriorată pe toată suprafaţa 
monumentului; reparaţii plăci de bronz;  Modernizarea 
infrastructurii de acces la monument prin amenajarea 
peisagistică a zonei verzi din jurul monumentului, 
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reabilitare alei pavate, aliniamente plantate cu arbori, 
covoraşe florale; 
Introducerea monumentului istoric în circuitul turistic 
al judeţului Prahova 
Înfrumuseţarea zonei centrale a localităţii. 
Amenajarea corespunzătoare a locului în care, anual, 
se organizează ceremonii de depunere de coroane de 
flori, slujbă religioasă şi defilare militară, pentru 
păstrarea memoriei eroilor neamului. 

Stadiul actual: 
evaluarea stadiului de maturitate al 
proiectului (studiile existente: studiu de 
fezabilitate, studii, studii de piaţă, studii 
urbane, etc.) 
 

Proiect nou, în stadiu de idee. 
Studiul de fezabilitate se va realiza la începutul anului 
2014, pe baza analizei socio-economice şi a 
antemăsurătorilor. 
Bugetul proiectului este estimat pe baza preţurilor de 
piaţă a lucrărilor similare. 

Activităţi de pregătire necesare şi sursele 
posibile de finanţare ale acestora 
 

Realizare studiu de fezabilitate, cerere de finanţare şi 
documente suport. 
Surse de finanţare : Fondul European pentru 
Dezvoltare Rurală 2014-2020.  Domeniul prioritar nr.1 
din Planul de dezvoltare Regională 2014-2020  - 
dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale şi 
regionale. 

Aspecte legale care trebuie soluţionate 
 

Monumentul şi terenul aferent sunt înscrise în cartea 
funciară şi sunt inventariate în patrimoniul public al 
comunei Cornu, conform inventarului aprobat prin 
H.G.1359/2001. 
Sunt necesare avizele şi acordurile emiterii autorizaţiei 
de construire. 

Riscuri estimate pentru implementarea 
proiectului 

Insuficiente surse de finanţare. 

 
 
 
II. Resurse necesare 
 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al proiectului în lei (suma cu 
TVA) 

Buget orientativ al proiectului în euro: 

4.300.000 1.000.000 

Sursele de finanţare în lei şi euro (sume cu TVA) 

Buget de stat 
(Guvernul 
României) 

Buget local (contribuţie 
din bugetul UAT) 

Fonduri comunitare (UE) Surse private 
 (IMM) 

lei euro lei euro lei euro lei euro 

130.000 559.000 86.000 20.000 3.655.000 850.000   

Total buget public în lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 4.300.000 

Total buget public în euro (buget de stat+buget local+fonduri UE): 1.000.000 
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Gradul de sprijin pentru proiect de către grupul 
ţintă 
 

 
- 

Angajament al autorităţilor locale/ judeţene 
/regionale ce vor fi implicate în realizarea/ 
implementarea proiectului (contribuţii vizate 
din partea acestora, materiale sau financiare) 
 

Asigurarea resurselor umane necesare 
implementării proiectului din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Cornu. 
Asigurarea resurselor financiare: prin alocare de la 
bugetul local şi cofinanţare de la bugetul judeţean. 
Se vor asigura contribuţiile aferente cheltuielilor 
eligibile, cheltuieli neeligibile, alte cheltuieli 
prevăzute de ghidul solicitantului şi legislaţia în 
vigoare. 
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VIII.2. Propuneri de proiecte  

 
 

Asigurarea condițiilor de locuire și derulare a afacerilor în comuna Cornu prin realizarea 
investițiilor necesare în infrastructura fizică de bază 

 
Activități Temă proiect  

Instituții 
implicate 

Program de 
finanțare 

Termen  

1 Extinderea rețelelor de 
canalizare pentru 
asigurarea condițiilor de 
viață europene pentru 
comunitate 

Modernizare 
infrastructură 
de canalizare 

Consiliul 
Local 
Primar 
Aparatul de 
specialitate al 
primarului 

Programul 
Național de 
Dezvoltare Rurală / 
Fondul European 
Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală 

2014-2020 

2 Construirea infrastructurii 
pentru găzduirea 
afacerilor (incubator, parc 
industrial) 

Dezvoltarea 
capacității de 
dezvoltare a 
afacerilor prin 
măsuri active în 
domeniul 
infrastructurii  

Consiliul 
Local 
Primar 
 

Fondul European 
de Dezvoltare 
Regională/Program
ul Operațional 
Regional- Axa 
prioritară 2 

2014-2020 

 

Dezvoltarea competitivității economice a teritoriului prin dezvoltarea sectorului de procesare 
agricolă, turismului, industriei și atragerea de noi investiții în sectoare economice cu potențial 

local 

 
Activități Temă proiect 

Instituții 
implicate 

Program de 
finanțare 

Termen  

3 Valorificarea resurselor 
balneo climatice prin 
crearea facilităților 
necesare dezvoltării 
sectorului turistic 
 

Valorificarea 
potențialului 
turistic balneo 
climatic 

Consiliul Local 
Primăria 

Fondul European 
de Dezvoltare 
Regională / 
Programul 
Operațional 
Regional- Axa 
prioritară 7  

2014-2020 

4 Promovarea identității 
turistice a comunei 
Cornu 

Centru de 
informare 
turistică și 
campanii de 
informare cu 
privire la 
potențialul 
balneoclimateric 

Consiliul Local 
Primăria 
ONG 

Fondul European 
de Dezvoltare 
Regională / 
Programul 
Operațional 
Regional – Axa 
prioritară 7 

2014-2020 

5 Întărirea identității 
culturale prin recursul la 
tradiție  
 
 
 
 
 
 

Realizarea de 
investiții  pentru 
protejarea și 
promovarea 
patrimoniului 
cultural  

Consiliul Local 
Primăria 
ONG 

Ministerul Culturii 
Fondul European 
Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală  

2014-2020 
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6 
 

Creșterea conștientizării 
cu privire la potențialul 
resurselor de mediu 
locale 

Investiții în 
prezervarea 
rezervației 
naturale ”Dealul 
Sinoiu”; 
Campanii de 
informare cu 
privire la 
potențialul 
durabil al 
localității.  

Consiliul Local 
Primăria 
ONG 

Fondul European 
de Dezvoltare 
Regională 
/Programul 
Operațional 
Mediu  

2014-2020 

7 Utilizarea spațiilor 
nelucrate și introducerea 
lor în circuitul agricol 
productiv 

Crearea unor 
suprafețe 
împomate 
Realizare 
evenimente de 
promovare cu 
specific agricol 
(fructe) și 
produse 
tradiționale;  
Informare; 
Procese de 
acreditare 
produse 
tradiționale  

Primărie 
Asociația de 
dezvoltare 
Locală 
Cetățeni 

Buget național – 
Program Pomicol 
Național 
(Ministerul 
Agriculturii) 

2014 - 
2020 

8 Modernizarea și crearea 
de noi ferme agricole 

Creșterea 
competitivității 
produselor 
agroalimentare 

Fermieri Fondul European 
de Dezvoltare 
Regională 
/Programul 
Național de 
Dezvoltare Rurală 

2014-2020 

9 Dezvoltarea unei 
structuri specializate de 
incubare a afacerilor din 
domenii de vârf (IT, 
industrii creative, etc) 

Oferirea unor 
facilități pentru 
sprijinirea 
mediului de 
afaceri 

Consiliul Local 
Primăria 

Fondul European 
de Dezvoltare 
Regională 
/Programul 
Operațional 
Competitivitate  

2014-2020 

 

Asigurarea unei dezvoltări sociale echilibrate prin educație, servicii sociale și servicii specializate 
de sănătate corelate cu nevoile și potențialul comunei 

 
Activități Temă proiect 

Instituții 
implicate 

Program de 
finanțare 

Termen de 
aplicare 

10 Educație pentru sănătate 
prin infrastructură 
specializată 

Modernizarea 
și extinderea 
infrastructurii 
de sănătate la 
nivel local 

Consiliul Local 
Primăria 
 

Fondul European 
Agricol pentru 
Dezvoltare 
Rurală 
/Programul 
Național de 
Dezvoltare 
Rurală 

2014-2020 
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11 Crearea de facilități în 
domeniul turistic și 
sănătate 

Diversificarea 
economică în 
zona rurală 

Companii 
PFA 
Alte entități 

Fondul European 
de Dezvoltare 
Regională 
/Programul 
Național de 
Dezvoltare 
Rurală 

2014-2020 

12 Specializare resurse 
umane pentru turismul de 
sănătate 

Înființare unui 
centre de 
formare 
profesională și 
acreditarea 
unor 
programe de 
specializare 
profesională în 
meserii de 
tipul: 
fizioterapie, 
balneoterapie, 
kinetoterapie 

Consiliul Local 
Primăria 
 

Fondul Social 
European/ 
Programul 
Operațional 
Capital Uman 

2014-2020 

13  
 
Modernizare 
infrastructură de situații 
de urgență; 
Formarea voluntarilor 

 
 
Creșterea 
capacității de 
intervenție în 
situații de 
urgență la 
nivelul 
comunei 
Cornu 

 
 
Consiliul Local 
Primăria 
 

 
 
Fondul European 
de Dezvoltare 
Regională 
/Programul 
Operațional 
Infrastructură 
Mare- Axa 
Prioritară 6 
/Fonduri 
Europene  

 
 
2014-2020 

14 Formarea cadrelor 
didactice, părinților și 
elevilor în domenii non-
formale (coaching); 
Modernizare 
infrastructură 
educațională 
Echipamente ICT 

Consiliere/coa
ching; 
Îmbunătățirea 
mijloacelor 
educaționale 

Consiliul Local 
Primăria 
 

Fondul Social 
European/Progra
mul Operațional 
Capital Uman 

2014-2020 
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Dezvoltarea capacității administrative locale bazată pe integritate și profesionalism pentru 
asigurarea implementării cu succes a strategiei 

 
Activități Temă proiect 

Instituții 
implicate 

Program de 
finanțare 

Termen de 
aplicare 

15 Design instituțional pentru 
managementul investițiilor 
publice: Dezvoltarea 
cunoștințelor profesionale 
ale angajaților Primăriei 
Îmbunătățirea 
procedurilor 
Sistem informatic pentru 
îmbunătățirea livrării 
serviciilor publice 

Întărirea 
capacității 
administrative 
și de livrare a 
serviciilor 
publice 
 

Consiliul Local 
Primăria 
ONG 
(Asociația 
profesioniștilo
r, excelență în 
administrație, 
ACOR) 

Fondul Social 
European/Progra
mul Operațional 
Capacitate 
Administrativă- 
Axa Prioritară 1 

2014-2020 

16 Organizarea unor cursuri 
de formare profesională 
pentru funcționarii publici  

Formarea 
profesională în 
domenii 
precum etică 
și deontologie 
profesională, 
integritate; 
Schimburi de 
experiență.  

Consiliul Local 
Primăria  
 

Fondul Sociel 
European/  
Programul 
Operațional 
Capacitate 
Administrativă/ 
Axa Prioritară 2 - 
Administrație 
publică și sistem 
judiciar eficace și 
transparente 

2014-2020 

17 Management resurse 
umane 
Implementare standard de 
calitate organizațională 

Creșterea 
calității 
proceselor 
decizionale și 
manageriale 
prin 
implementare
a standardului 
de excelență 
EFQM 

Primăria 
Consiliul Local 

Fondul Social 
European/Progra
mul Operațional 
Capacitate 
Administrativă- 
Axa Prioritară 1  

2014-2020 

18 O administrație deschisă:  
Proceduri transparente 
Informare cetățeni cu 
privire la proceduri 
Elaborare buget 
participativ 
Campanie informare 
costuri și beneficii  

Cresterea 
implicării și 
participării la 
nivel local prin 
informatizare 
și informare 

Primăria 
Consiliul Local 

Fondul Social 
European/Progra
mul Operațional 
Capacitate 
Administrativă- 
Axa Prioritară 2 

2014-2020 

19 Bune practici:  
Strategie de promovare 
locală 
Promovare brand local 
Participare târguri 
internaționale și naționale 

Cornu – 
destinație 
unică de 
sănătate  

Primăria  
Consiliul Local 

Programul 
Operațional 
Regional- Axa 
Prioritară 7 

2014-2020 
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Anexa – Studiu fotografic  

 
 
 

 
Sărbătorire a veteranilor, 1972 

 
 

 
Sărbătorire a veteranilor, 1972 
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Poze Arhiva Cornu 

 

 

 
Vedere asupra comunei Cornu 
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Bulevardul Eroilor 

 
 

 
Mini-hotel Sport 
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Amenajare peisagistică centrul comunei 

 
 

 
Teren de sport 
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Clădirea Muzeului Satului și Bibliotecii Comunale 

 
 

 
Stradă în Cornu 
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Fântână arteziană în Cornu 

 
 

 
Casă tradițională în Cornu 
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Casă tradițională în Cornu 


