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Dragi cetăţeni,  

De la bun început am fost conştient că Administraţia Locală are obligaţia să 

propună comunităţii programe pentru reabilitarea zonei. În aceste condiţii, de când 

mi-aţi acordat încrederea dumneavoastră am făcut tot ce mi-a stat în putinţă să 

modernizez aceasta comună şi sa o aduc la nivelul demn de a fi parte integrantă a 

Uniunii Europene.  

În contextul unei analize ample s-a putut observa că factorul uman a fost 

elementul principal care a urmărit identificarea oportunităţilor şi tocmai de aceea 

vreau sa vă mulţumesc că m-aţi sprijinit şi m-aţi ajutat de fiecare dată.  

Obiectivul major al administrației locale pentru perioada 2021-2027 și implicit 

al meu, ca ales al comunității, constă în găsirea de soluții la solicitările cetățenilor, 

prin implicarea directă și promta în rezolvarea acestora, dar și continuarea dezvoltării 

edilitare. 

O sinteză a activitatilor desfăşurate de aparatul de specialitate, serviciile 

publice precum şi instituţiile subordonate ne arată la finalul anului 2020 următoarele 

realizări la nivelul comunei noastre:  

 Construire grupuri sanitare, magazie, hol şi platforma betonată de 150 

mp, la Caminul Cultural din satul Strejnicu; 

 Reabilitare gradiniţa din satul Târgşoru Vechi; 

 Lucrări de renovare la Şcoala Gimnaziala din satul Târgşoru Vechi; 

 Lucrări de modernizare şi igienizare la Şcoala Gimnazială Strejnicu; 

 Balastare drumuri locale în comuna Târgşoru Vechi, satele Strejnicu, 

Targsoru Vechi cartier T 47 , Zahanaua, Stănceşti; 

 Extindere sistem alimentare cu apa în cartier T-47 - sat Târgşoru Vechi; 

 Extindere reţea electrică şi iluminat public în Comuna Târgşoru Vechi; 

 Imbrăcare cu covor asfaltic drum local în Comuna Târgşoru Vechi, satul 

Stănceşti, str. Principală; 

 Executare documentatii pentru măsuratoare şi parcelare, digitizare si 

adăugare în baza de date a OCPI PRAHOVA pentru terenurile extra si intravilane 

situate în Comuna Târgşoru Vechi, executat Sistem de proiectie stereo 70(x,y), 

avizat de OCPI- PH; 

 Amenajare parc şi parcare în satul Târgşoru Vechi, (zona blocuri); 

 Modernizare drumuri locale comuna Târgşoru Vechi; 

 Construire Sala sport, teren minifotbal, anexe, împrejmuire in satul 

Târgşoru Vechi; 

 Renovare clădire STATIE POMPE II, sat Strejnicu; 

 Procurarea şi montarea a doua ascensoare pentru Clinica Medicală din 

satul Strejnicu; 

 Executie foraj explorare-exploatare pentru alimentare cu apă, h=100m 

si utilare cu pompă submersibilă cu instalaţie de automatizare completa in U.M. 

dezafectata 01819 Strejnicu; 
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 Achiziţionarea unui număr de 150 bucati lampi led de 60 w pentru 

iluminatul public; 

 Reabilitarea bazinului de captare a apei - staţie pompe 2, Sat Strejnicu; 

 Construire adăpost pentru câinii comunitari în Comuna Târgşoru Vechi; 

 Reabilitare drumurilor de interes local aferente drumurilor comunale; 

 Lucrari de reparatii la gardul scolii Gimnaziale Strejnicu; 

 Înfiintare reţea canalizare şi statie de epurare în satele Târgşoru Vechi, 

Stancesti şi Zahanaua; 

 Renovare bazin captare apă potabilă - staţie pompe 1 din satul 

Strejnicu; 

 Extindere reţea canalizare ape uzate menajere în satul Strejnicu; 

 Modernizarea drumurilor în cartierele noi t21 Sat Strejnicu, t47 și t57 

Sat Tîrgșoru Vechi; 

 Achizitionarea unui utilaj multifuncţional - autogreder pentru comuna 

Târgşoru Vechi; 

 Achizitionarea bazei sportive Conpet; 

 Înfiintare staţie pompare şi clorinare apă, bazin stocare, reţea de 

distribuţie, în cadrul fostei unitati militare Strejnicu. 

 Extindere retea de alimentare cu apa in cartierul nou (t-61) din satul 

Stănceşti; 

 Extindere retea de canalizare 

Desigur, mai sunt multe de făcut. Comunele sunt pentru oameni, de toate 

felurile, cu diverse nevoi şi interese. A schimba un lucru în bine are mai multa valoare 

decaât a încerca sa explici de ce alte lucruri nu sunt asa cum ar trebui să fie. Datoria 

mea este ca tot ceea ce întreprindem sa fie în beneficiul intregii comunităţi. 

Îmi doresc şi mi-am propus să fac tot posibilul ca fiecare cetăţean să ajungă 

să traiască în condiţii decente, iar datoria mea este să sprijin toate proiectele ce au 

ca finalitate beneficiul cetateanului.  

Fiind un locuitor al comunei am realizat ca trebuie să cunosc mai bine 

posibilităţile de dezvoltare economico-socială ale localităţii unde locuiesc şi unde îmi 

desfăşor activitatea profesională. De aceea, pe baza analizei conditiilor geografice, 

sociale, culturale actuale am elaborat o strategie de dezvoltare a comunei pe 

perioada 2021-2027. 

În plus, faţă de cele arătate în cadrul lucrării, putem vorbi de necesitatea 

elaborării de noi proiecte prin accesarea de fonduri europene prin Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală. Proiectele pe care le-am întreprins până acum şi cele 

viitoare sunt făcute pentru a îmbunătăţi viaţa locuitorilor comunei Târgşoru Vechi. 

Aceasta strategie de dezvoltare locală vizează o perioada de 7 ani şi poate fi 

realizată prin voinţa dumneavoastră.  

Vă reamintesc că scopul acestei strategii este de a demara şi finaliza 

proiectele prin care vom reuşi să modernizăm comuna din care facem parte cu 

mândrie. Astfel, împreuna ne vom bucura de o infrastructură stradală dezvoltată, vom 

fi fericiţi să vedem cum copiii sau nepoţii noştri învaţă să lucreze cu tehnologia 
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modernă sau cum vom putea să folosim sistemul de canalizare şi epurare al apei 

potabile. Ca primar al comunei Târgşoru Vechi vă mulţumesc ca m-aţi sprijnit până 

acum şi am încredere totală că şi de acum înainte vom forma o adevarată echipă şi 

împreună vom sărbători finalizarea oricărui proiect evidenţiat în strategia de 

dezvoltare locală. 

Adresez pe această cale mulţumiri tuturor celor care prin efortul lor au 

contribuit la elaborarea acestei strategii de dezvoltare locală, prin idei şi opinii care 

au dus la identificarea problemelor și la stabilirea priorităților. Toți cei care s-au 

implicat activ în acest proces ne-au ajutat pe noi, administrația publică locală, să 

regândim prioritățile comunei, să ne înțelegem mai bine rolul și rostul în viața 

comunităţii noastre. 

DRĂGAN NICOLAE 

Primarul comunei TÂRGŞORU VECHI 
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Prezentare metodologică 

Din punct de vedere al dezvoltării, zonele rurale înregistrează un decalaj 

semnificativ faţă de zonele urbane ce se caracterizează prin: deficienţe structurale 

persistente (numărul mare al populaţiei ocupate în agricultură, îmbătrânirea 

populaţiei, un număr mare de exploataţii de subzistenţă etc.); valoare adăugată 

scăzută a produselor agro-alimentare; randamentele şi productivitatea muncii 

scăzute în special în agricultura de semisubzistenţă; spirit antreprenorial slab pentru 

dezvoltarea activităţilor economice, acces redus la credite; o piaţă a terenurilor 

nefuncţională; o modestă orientare către export; investiţii insuficiente în cercetare şi 

dezvoltare; accesul la servicii şi infrastructură cu mult în urma zonelor urbane; 

creşterea continuă a disparităţilor regionale; o pondere ridicată a populaţiei expuse 

riscului de sărăcie şi excluziune socială; o administraţie publică ineficientă; o serie de 

riscuri pentru oameni.  

Spațiul rural este expresia efortului îndelungat al omului pentru a pune în 

serviciul său componentele fizico-geografice ale spațiului, ale naturii. Este un spațiu 

pe care omul l-a modelat în funcție de nevoile sale, pe care l-a creat prin munca sa și 

l-a umplut cu creațiile sale de natură antropică, fiind deci o adevărată “capodoperă 

rustică” a omului.  

Dezvoltarea, în esență, este o acțiune cu caracter strategic, ce are ca scop 

creșterea durabilă a productivității individuale, comunitare și instituționale, ceea ce 

poate duce la asigurarea unor venituri mai mari pentru indivizi. Programele de 

dezvoltare au în vedere schimbarea condițiilor fundamentale, ceea ce necesită un 

timp îndelungat, iar problemele rurale sunt foarte complexe și nu pot fi rezolvate prin 

acțiuni pe termen scurt fiind necesare programe succesive, cu efecte durabile. 

Realizarea acestui document strategic este rezultatul voinţei comunităţii 

locale din TÂRGŞORU VECHI, care are la bază colaborarea dintre membrii 

comunităţii şi reprezentanţii administraţiei publice. Obiectivul acestei Strategii este de 

a susţine eforturile viitoare de dezvoltare ale comunei, prin stabilirea unor direcţii 

strategice care au la bază analiza a 4 factori importanţi: resurse, puncte slabe, 

oportunităţi şi ameninţări cu care se confruntă comuna.  

Strategia de dezvoltare locală a Comunei TÂRGŞORU VECHI reprezintă 

instrumentul de lucru al administrației publice locale și este agreat de întreaga 

comunitate locală. Astfel se va orienta gândirea, decizia și acțiunea către obiective 
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superioare sau către premisele obiectivelor. Totodată prin acest mijloc se vor evita 

abaterile datorate urgențelor, avantajelor și dezavantajelor ce pot interveni în 

anumite momente. În aceste condiții, toți factorii interesați de progresul economico-

social al comunei vor beneficia de acest ghid de prezentare al tuturor obiectivelor de 

dezvoltare, prin care se indică atât direcțiile de dezvoltare specifice, cât și acțiunile 

punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale administrației publice locale. 

Utilizarea instrumentelor de consultare a comunității locale a determinat 

adaptarea tuturor propunerilor de acțiuni pentru că se dorea ca la final strategia de 

dezvoltare locală să fie în consens cu aspirațiile locuitorilor comunei TÂRGŞORU 

VECHI. Importanța acestui aspect este dată atât de certitudinea implicării viitoare a 

comunității în implementarea strategiei de dezvoltare locală, cât și de posibilitatea 

asumării depline și conștiente a acesteia. 

Acest material a fost conceput ca un instrument care să vină în ajutorul 

tuturor membrilor comunităţii locale, adresându-se deopotrivă administraţiei publice, 

mediului de afaceri, instituţiilor publice, organizaţiilor neguvernamentale, dar şi 

cetăţeanului simplu interesat de evoluţia viitoare a comunităţii sale. Se prevede că 

acest instrument va fi deosebit de util în programarea viitoarelor investiţii dar și în 

atragerea resurselor financiare (naţionale și europene) pentru realizarea unor 

proiecte de anvergură pentru Comuna TÂRGŞORU VECHI. 

Metodologia folosită în elaborarea Strategiei respectă următoarele principii: 

 validitate ştiinţifică – procesul de elaborare a documentului trebuie să 

respecte cerinţele tehnice ale planificării strategice; 

 principiul coerenţei – acesta se referă la corelarea strategiei locale cu 

documentele de planificare de rang superior precum şi cu documente locale; 

 principiul parteneriatului – dezvoltarea unei relaţii de colaborare între 

administraţie şi membrii comunităţii locale, element deosebit de important atât în 

etapa de elaborare a strategiei cât si în cea de implementare; 

 implicarea comunităţii - procesul trebuie să fie deschis tuturor celor 

interesaţi din comunitate; 

 transparență și obiectivitate - procesul trebuie să fie transparent şi să 

reflecte interesele comunităţii ca întreg;  

 coerență și continuitate - construcţia documentului de planificare nu 

înseamnă finalizarea procesului strategic; acest document trebuie să rămână deschis 

ideilor și completărilor viitoare (adaptarea periodică a documentului în funcţie de 

modificările care se produc la nivelul comunităţii). 
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Viziunea de dezvoltare a comunei TÂRGŞORU VECHI trebuie să înglobeze 

materializarea în timp a unor politici benefice comunității locale și cetățenilor 

comunei, ca viitori cetățeni europeni. În aceste conditii, comuna TÂRGŞORU VECHI 

trebuie să se dezvolte ca o comună europeană, cu standarde de calitate aferente 

fiecarui domeniu cheie - infrastructura, industrie, agricultura, servicii publice și 

comerciale, resurse umane, asistența socială, educație, sănătate, siguranţa 

cetăţeanului etc, dar şi să se integreze şi să mobilizeze activ la nivel regional 

potențialul existent. Valorificarea acestuia în paralel cu inițierea, susținerea și 

materializarea unor demersuri acționale și investiționale se poate realiza prin 

atragerea de surse publice și private. Astfel, se propune impunerea comunei 

TÂRGŞORU VECHI ca un actor local important. 

Orice comunitate deţine caracteristici specifice care o diferenţiază de alte 

comunităţi similare. Procesul de Planificare Strategică trebuie structurat în funcţie de 

aceste caracteristici. Întrebările cele mai importante sunt: ce diferenţiază Comuna 

TÂRGŞORU VECHI de alte comune asemănătoare din judeţul PRAHOVA, din 

România şi din regiune (Europa Centrală şi de Est)? Care sunt elementele 

strategice pozitive şi negative care pot fi identificate la nivelul comunei 

noastre? 

Studiul fizionomiei comunei TÂRGŞORU VECHI constă în analiza aspectului 

exterior dar şi a texturii şi structurii reţelei de căi de comunicaţii şi a densităţii 

locuinţelor, a construcţiilor în general, sub influenţa factorilor fizico-geografici şi 

economico-sociali. Astfel, topografia reliefului incluzând izolarea sau legătura cu 

aşezările vecine, dar şi tradiţiile au o influenţă hotărâtoare asupra aspectului general 

al comunei. 

Comuna TÂRGŞORU VECHI este alcătuită din 4 sate: STĂNCEŞTI, 

STREJNICU (reşedinţa), TÂRGŞORU VECHI şi ZAHANAUA. 

Sistemul aşezărilor rurale determină structura teritorială a producţiei 

materiale şi oferă premise pentru dezvoltarea ulterioară a producţiei, respectiv zone 

de amplasare a unităţilor economice, resurse de muncă şi infrastructură socială. 

Forma exterioară este datorată suprafeţei topografice pe care s-au dezvoltat, precum 

şi condiţiilor istorice.  

Comuna TÂRGŞORU VECHI este asezată la o distanta de 3 km distanță 

față de municipiul PLOIEŞTI si la 59 km de municipiul BUCUREȘTI.  

Localităţile comunei TÂRGŞORU VECHI sunt caracterizate de anumite 

funcţii specifice unui teritoriu administrativ, în care se desfăşoară anumite activităţi 
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economice, culturale, în care se desfăşoară viaţa. Principala funcţie a celor patru 

sate este cea agricolă dată de majoritatea populaţiei ce lucrează în această ramură 

economică. 

Majoritatea populaţiei este implicată direct sau indirect în agricultură. Aceştia 

din urmă produc necesarul agricol pentru consumul propriu în gospodării, nefiind 

salariaţi ai unei asociaţii agricole sau ai unei ferme de exploatare agricolă.  

Funcţia comercială este de asemenea prezentă în toate localităţile prin 

aceasta se asigurându-se necesarul de produse locuitorilor, prin intermediul 

magazinelor universale, în majoritate alimentare.  

Funcţia sanitară a localităţilor este foarte importantă. În localitate 

functionează trei cabinete medicale. De asemenea, la nivelul comunei exista şi trei  

puncte farmaceutice. 

Funcţia culturală este determinată de desfăşurarea activităţilor de 

învăţământ, culturale şi de recreere intelectuală. Există două grădiniţe (Grădinița cu 

program normal Strejnicu, Grădinița cu program normal Târgşoru Vechi), două şcoli 

gimnaziale (Școala Gimnazială cu clasele I-VIII TÂRGŞORU VECHI, Școala 

Gimnazială cu clasele I-VIII Strejnicu ). De asemenea, comuna dispune de un cămin 

cultural, de şase biserici de cult şi o mânăstire: 

 Biserica ortodoxa Târgşoru Vechi; 

 Biserica ortodoxa Strejnicu; 

 Biserica ortodoxa Stancesti; 

 Biserica Adventista; 

 Biserica Penticostala; 

 Casa de rugăciune a creştinilor după Evanghelie; 

 Mânăstirea Turnu. 

La nivelul comunei funcționează şi îşi desfasoara activitatea o Biblioteca 

publică.  

Funcţia administrativă a comunei este deţinută de satul STREJNICU. Tot aici 

se află şi sediul Poliţiei. În concluzie comuna TÂRGŞORU VECHI oferă oportunități 

foarte bune pentru dezvoltarea de activități economice în comerț, constructii sau 

agricultură. Este nevoie de personal calificat în toate domeniile. Numai așa putem 

ridica productivitatea la calitatea cerută de piața unică europeană. 

Funcţia economică este o funcţie complexă care cuprinde un număr mare de 

activităţi (pluriactivităţi), în sensul că, spaţiul rural nu mai este conceput ca o zonă 

eminamente agricolă, ci ca o structură economică diversificată cu implicaţii sociale 
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complexe care se referă, în principal la: posibilităţi de plasare a forţei de muncă în 

activităţi agricole, stabilitatea populaţiei şi, în special, menţinerea tineretului în spaţiul 

rural prin oferta de activităţi neagricole dar conexe acesteia, garantând în acest mod 

surse de venituri suplimentare pentru populaţia rurală, precum şi folosirea mai 

eficientă a timpului de muncă secundar (parţial) al salariaţilor în exploataţiile agricole. 

La nivelul Comunei TÂRGŞORU VECHI conform Ordinului nr. 2.475 din 12 iunie 

2020 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 23 iunie 2020 s-a dispus 

acordarea titlului de parc industrial Societății PARC INDUSTRIAL STREJNICU - 

S.R.L., cu sediul social în județul Prahova, satul Strejnicu, comuna Târgșoru Vechi, 

Strada Principală nr. 200, cod unic de înregistrare 41712847, care administrează 

parcul industrial. Acest titlu de parc industrial, acordat potrivit prezentului ordin, 

conferă operatorilor economici din parcurile industriale dreptul la facilitățile prevăzute 

de art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor 

industriale, cu modificările ulterioare, și de art. 456 alin. (1) lit. i) și art. 464 alin. (1) lit. 

n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Comuna TÂRGŞORU VECHI face parte din Asociaţia Grupul de Acţiune 

Cricov-Proviţa-Prahova care a fost înfiinţată legal în data de 13 septembrie 2016 iar 

în data de 12. decembrie 2016 a fost semnat contractul de finanţare în cadrul Axei 

LEADER din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.  

  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/195287
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226238
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226238
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226238
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Asociaţia Grupul de Acţiune Cricov-Proviţa-Prahova este o entitate ce 

reprezintă un parteneriat public–privat, care reuneşte 29 de parteneri (10 autorităţi 

publice; 19 reprezentanţi ai sectorului privat şi ai societăţii civile) din zona sud-est a 

judetului Dâmboviţa si zona sud-est a judetului Prahova (comunele: Dărmănești, 

Gura Ocniței, I.L.Caragiale, Vlădeni din judetul Dâmbovița), Cocorăștii Colț, Gorgota, 

Mănești, Șirna, Târgșoru Vechi, Tinosu din judeţul Prahova), acoperind un teritoriu cu 

10 unități administrativ-teritoriale, exclusiv din mediul rural, cu o suprafață de 389,34 

km2 și o populație de 51.166 locuitori, conform datelor statistice INS de 

la Recensământul populației și locuințelor din 2011. Trebuie să investim în viitor, în 

generația de mâine și să exploatăm avantajele competitive pe care le avem: 

poziționarea geografică și asocierea intercomunitară pentru dezvoltare locală, 

terenuri extravilane și intravilane. 

Un instrument principal al dezvoltarii durabile și coerente a comunei este 

Planul de Urbanism General care este refăcut și actualizat, astfel încât dezvoltarea 

pe care o vizam să nu afecteze mediul, să nu producă dezechilibre sociale sau să 

afecteze arhitectura tradițională a comunei.  

Strategia ne ajută să construim viitorul. Un viitor mai bun pentru noi și copiii 

nostri. Un viitor în care fiecare locuitor iși va găsi locul unde se poate dezvolta și 

performa pe piata muncii, iși va găsi locuința dorită, va beneficia de servicii sociale 

de calitate și va găsi plăcerea spațiilor publice pentru recreere și refacere.  

De abilitatea si determinarea noastra în procesul de punere în practica a 

acestui document depinde atingerea obiectivului final: o comună ospitalieră mai 

curată și mai sigură. 

În urma analizelor şi dezbaterilor organizate a fost creionată o viziune de 

dezvoltare a comunei pornind de la următoarele elemente: importanţa regională a 

comunei, afirmarea comunei ca centru de inovaţie şi oportunităţi, importanţa 

contrucţiei unei comunităţi primitoare, a unui mediu local plăcut pentru locuitori şi 

pentru vizitatori (creşterea calităţii vieţii), afirmarea comunei TÂRGŞORU VECHI ca 

şi comunitate financiar-economică, necesitatea structurării unei administraţii locale 

eficiente, eficace, transparente şi responsabile la nevoile comunităţii, importanţa 

activismului la nivelul cetătenilor, ca factor de stimulare a dezvoltării comunitare şi, în 

fine, dezvoltarea unui mediu de afaceri bazat pe antreprenoriat, dinamism şi 

implicare în viaţa comunităţii.  

Viziunea propusă pentru comună este: Comuna TÂRGŞORU VECHI va fi un 

centru al inovaţiei şi oportunităţilor, un loc plăcut în care să trăieşti, să munceşti şi să 
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studiezi; o comună cu autorităţi locale responsabile şi deschise, cu cetăţeni activi şi o 

comunitate de afaceri dinamică şi implicată. Această viziune a rezultat în urma unor 

întâlniri organizate şi facilitate de Primăria comunei TÂRGŞORU VECHI cu 

reprezentaţi ai ONG-urilor şi ai unor instituţii de stat şi private din comuna noastră. 

Etapele metodologice principale ale Procesul de Planificare Strategică sunt 

următoarele:  

1. Realizarea analizei preliminare.  

Planificarea strategică presupune o analiză preliminară a caracteristicilor 

comunităţii vizate. Această analiză cuprinde elemente diverse:  

 elemente de istorie a comunităţii;  

 analiza de mediu (fişa de localitate, elemente socio-economice, elemente 

de infrastructură, etc);  

 analiza cadrului strategic la nivel naţional, regional şi judeţean. Principala 

misiune a analizei preliminare se referă la structurarea mediului în care se plasează 

comunitatea şi la identificarea capacităţilor reale deţinute de aceasta.  

2. Stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii.  

Pasul al doilea se referă la stabilirea unei viziuni asupra dezvoltării strategice 

a comunei TÂRGŞORU VECHI. Această viziune trebuie să ţină seama de 

elementele principale ale analizei preliminare.  

3. Analiza sectorială a domeniilor strategice principale.  

Această analiză se realizează pe domenii. În cadrul fiecărui domeniu au fost 

elaborate sinteze de lucru pe baza cărora au fost organizate dezbateri publice. 

Domenii strategice principale:  

 dezvoltare şi competitivitate economică;  

 dezvoltare rurală şi infrastructură (urbanism, transport, mediu etc);  

 dezvoltarea resurselor umane (educaţie, pregătire continuă, relaţia cu 

unităţile de învăţământ, etc);  

 dezvoltare comunitară (cultură, tineret, sport, ong-uri, social, sănătate).  

Metodologia presupune următoarele elemente principale:  

 analiza SWOT (puncte slabe, puncte tari, oportunităţi, ameninţări);  

 identificarea problemelor strategice pe baza analizei SWOT;  

 elaborarea de strategii sectoriale care să răspundă problemelor strategice 

identificate;  

 modalităţi de evaluare a rezultatelor pe termen mediu şi lung.  
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Toate sintezele de lucru au fost supuse dezbaterii publice, la care au fost 

invitate să ia parte toate părţile interesate. Sintezele au fost modificate pe baza 

acestor dezbateri publice, pentru că ele trebuie să reflecte realitatea şi să reprezinte 

dorinţele şi interesele comunităţii.  

4. Articularea documentului strategic.  

Acest document strategic principal a fost elaborat în urma definirii strategiilor 

sectoriale bazate pe sintezele de lucru şi dezbaterile publice. Acesta este necesar să 

fie analizat de Consiliul Local, de partidele politice şi de societatea civilă din 

TÂRGŞORU VECHI forma lui finală putând fi asumată ca document de planificare 

strategică pentru comunitate.  

Principii de bază în elaborarea proiectului de planificare strategică a comunei 

TÂRGŞORU VECHI:  

  validitate ştiinţifică (procesul trebuie să respecte cerinţele tehnice ale 

planificării strategice);  

  implicarea comunităţii (procesul trebuie să fie deschis tuturor celor 

interesaţi din comunitate);  

  transparenţă şi obiectivitate (procesul trebuie să fie transparent şi să 

reflecte interesele comunităţii ca întreg);  

  coerenţă şi continuitate (construcţia documentului de planificare nu 

înseamnă finalizarea procesului strategic; acest document trebuie să rămână deschis 

ideilor şi completărilor viitoare).  

Strategia de Dezvoltare Locală va fi instrumentul de lucru al administraţiei 

publice locale care va orienta gîndirea, decizia şi acţiunea către obiectivele 

superioare sau către premisele obiectivelor, fără ca pe parcurs să existe abateri 

datorate urgenţelor sau avantajelor şi dezavantajelor ce pot interveni în anumite 

momente. 
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Capitolul 1. Context de dezvoltare 

1.1 Contextul european  

Arhitectura programelor operaționale, prin intermediul cărora va fi administrat 

bugetul alocat României în perioada 2021-2027 va fi semnificativ modificată față de 

actualul sistem. 

 

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia 

Europeană propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții 

a UE. Se preconizează cinci priorități investiționale: 

1. O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare 

economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii 

2. O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a 

Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse 

regenerabile și combaterea schimbărilor climatice 

3. O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale 
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4. O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor 

sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a 

incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate 

5. O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de 

dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 

 

 

 

OP 1 O Europă mai inteligentă 
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OP 2 O Europă mai verde 
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OP 3 O Europă mai conectată 
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OP 4 O Europă mai socială 
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OP 5 O Europă mai aproape de cetățenii săi 

 

 

Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2. 

Acestor priorități li se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR și ale Fondului de 

coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre. 

Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3 

categorii (mai puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a 

fondurile se bazează încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc 

noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, schimbări climatice și 

primirea și integrarea migranților), pentru a reflecta mai bine realitatea de pe teren. 
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Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin special de la UE. 

Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel 

local și să autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. Crește și 

dimensiunea urbană a politicii de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR dezvoltării 

urbane durabile și printr-un nou program de colaborare în rețea și de consolidare a 

capacităților dedicat autorităților urbane, sub denumirea 

Principalele caracteristici ale noului cadru pentru Politica de Coeziune 2021-

2027: 

Concentrare tematică 

- 35% din FEDR pentru OP1 (O Europă mai inteligentă) 

- 30% din FEDR pentru OP2 (O Europă mai verde) 

- FEDR să contribuie cu 30% la obiectivele de schimbări climatice 

- FC să contribuie cu 37% la obiectivele de schimbări climatice 

- Min. 6% din FEDR, pentru dezvoltare urbană 

- 2% din FSE+ pentru susținerea materială a persoanelor cele mai 

defavorizate 

- 25% din FSE+ pentru incluziune socială 

- 10% din FSE+pentru sprijinul pentru tinerii care nu au un loc de muncă 

Aspecte financiare (CFM) 

- Forma principală de finanțare - granturile 

- Cofinanțarea la nivel național: 70% pentru regiunile mai puțin dezvoltate și 

pentru Fondul de Coeziune;40% pentru regiunile mai dezvoltate. 

- Prefinanțare anuală - 0,5% din valoarea totală a sprijinului din partea 

fondurilor 

- TVA nu este eligibilă pentru o contribuție din partea fondurilor, cu excepția 

operațiunilor al căror cost total este mai mic de 5000000 euro. 

- Dezangajarea - regula „N+2”. 

Conform unor documente publicate recent de Ministerul Fondurilor Europene 

(MFE), următoarea perioadă financiară aduce schimbări importante atât în structura 

instituțională, cât și în cea strategică. 

În cadrul politicii de coeziune Ministerul propune 9 tipuri de programe, 

Programul Operațional Regional urmând a fi gestionat descentralizat la nivelul 

Agențiilor de Dezvoltare Regională din fiecare dintre cele 8 regiuni ale țării (pe model 

polonez):  

1.Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 
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2.Programul Operațional Transport (POT) 

3.Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID) 

4.Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS) 

5.Programul Operațional Capital Uman (POCU) 

6.Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 

7.Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) 

(PODTI) 

8.Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 

POR) 

9.Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT) 

Actualul Program Operațional Infrastructură Mare (care are cea mai mare 

alocare financiară în 2014-2020) se va întoarce la structura din 2007 – 2013, 

intervențiile din domeniul Mediului urmând a fi preluate de Programul Operațional 

Dezvoltare Durabilă, iar cele din domeniul Transportului urmând a trece sub o 

Autoritate de Management din cadrul Ministerului de Transport. Se vor crea 

oportunități separate pentru ITI Delta Dunării și ITI Valea Jiului. 

În premieră, Fondul Social European nu va mai finanța un Program dedicat 

creșterii capacității administrative, această intervenție regăsindu-se conform 

ministerului printre direcțiile viitorului Program Operațional Capital Uman.  

Va fi creat un Program Național de Sănătate care ar urma să finanțeze 

infrastructura pentru 3 spitale regionale (faza 2), construcția și dotarea Institutului 

National de Hematologie, construcție și dotare pentru un Laborator de Referință 

National, precum și alte intervenții în domeniul medical. 

MADR va gestiona în continuare finanțările prin intermediul Politicii Agricole 

Comune și prin cea a Pescuitului. MAI va gestiona fondurile aferente domeniului 

afaceri interne (Fondul azil, migrație și integrare, Fondul securitate internă, 

Instrumentul pentru mangementul frontierei și vize). 

Conform propunerii făcute publice de autorități, companiile vor putea accesa 

în următoarea perioadă financiară granturi/instrumente financiare prin intermediul mai 

multor programe: 

Programele operaționale regionale se vor axa pe „smart specialization”, transferul 

tehnologic, inovarea, sprijinirea IMM și digitalizare. Programul Operațional Creștere 

Inteligentă și Digitalizare va pune la dispoziție instrumente financiare. Prin Programul 

Operațional Dezvoltare Teritorială Integrată se vor finanța intervenții în domeniul 

turismului, culturii și patrimoniului cultural. 
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Capitolul 2. Analiza socio-economică a 

Comunei Târgşoru Vechi 

 

2.1. Scurt istoric 

 

Este cunoscută ca o aşezare geto-dacică de sec. I d. Hr. ulterior ca şi Castru 

roman în linia de apărare din nord-vestul Munteniei. 

Târgşoru Vechi este o aşezare cu continuitate de locuire pe tot parcursul 

mileniului I, bogată în vestigii apartinând populatiilor getice, daco - romane şi 

migratoare (germanice, sarmatice, avare).  

În anul 1368 – Vladislav Vlaicu acordă negustorilor braşoveni privilegii 

comerciale care vor avea ca rezultat imediat deschiderea unui nou drum comercial, 

accesibil carelor cu mărfuri, care va trece prin Bran, Rucăr, Câmpulung, Târgovişte, 

Târgşor, Brăila, legând Ardealul de Dunăre şi Marea Neagră. 

Toate aşezările aflate pe acest nou drum, între care şi Târgşorul, vor avea 

din acest moment o evolutie constant ascendentă, ele generând piete stabile de 

schimb, la locurile de popas ale negustorilor. 

Aşezarea de la Târgşor va deveni în doar câteva decenii un important centru 

comercial, mentionat de documentele lui Mircea cel Bătrân, la 1413, ca punct de 

vamă, sub denumirea de Novum Forum – Târgul Nou (pentru a fi deosebit de vechiul 

târg de la Târgovişte). 

În 1421 Radu Praznaglava, în 1422 Dan al II-lea, în 1437 Vlad Dracul, 

reînnoind privilegiul acordat negustorilor braşoveni, mentionează Târgşorul ca oraş 

însemnat pe drumul Braşovului. 

Un factor care a contribuit simtitor la prosperitatea oraşului a fost faptul că 

unii din voievozii din cea de a doua jumătate a sec. al XV-lea şi-au stabilit la Târgşor, 

permanent sau temporar, reşedinta. 

Vladislav al II-lea, Vlad Tepeş, Laiotă Basarab au folosit drept capitală 

Târgşorul, contribuind cu ctitorii la îmbogătirea şi înfrumusetarea oraşului. 

În timpul lui Neagoe Basarb, drepturile negustrorilor ardeleni sunt restrânse, 

stabilindu-se doar trei depozite mari: la Târgovişte, Târgşor şi Câmpulung, unde 

aceştia aveau dreptul să aducă mărfuri, de unde negustorii locali le puteau cumpăra 

en-gros şi vinde apoi în Tară. 
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În prima jumătate a sec. al XVI-lea se desfăşoară epoca de apogeu a 

Târgşorului. Oraşul îşi dispută înteietatea negutătorească cu marile oraşe ale Tării: 

Târgovişte, Bucureşti, Câmpulung. La 1503, Târgşorul se afla pe locul al doilea, după 

Câmpulung, în relatiile comerciale cu Braşovul, pentru ca în 1530 să devină 

principalul partener valah al acestuia. 

Faima oraşului este subliniată şi de numeroasele etnii stabilite aici, numele 

negutătorilor ce apar în registre fiind germane, italiene, raguzane, slave sau greceşti. 

După mutarea capitalei la Bucureşti şi deschiderea noului drum comercial pe 

Valea Prahovei, Târgşorul va intra în decădere comercială, situatia sa degradându-

se de la an la an. 

Un nou, centru, Ploieştii, începe să se dezvolte, iar negustorii din Târgşor nu 

ezită să părăsească vechiul oraş, în favoarea noilor oportunităti de afaceri. 

Oraşul mai rezistă o vreme datorită mânăstirii Turnu, ctitorită aici de Vlad 

Tepeş şi refăcută de Antonie Vodă din Popeşti, în deceniul şapte al sec. al XVII-lea. 

Bogat înzestrată şi sporindu-şi prin iscusinta egumenilor, averile, mânăstirea 

Turnu găseşte în Antonie Vodă (fiul unui negustor grec din Târgşor) un protector şi 

donator important, el dăruindu-i venitul de la cele două vămi din Târgşor şi Ploieşti. 

Mânăstirea de la Târgşor atinge apogeul economic la începutul sec. al XVIII-

lea. Constantin Brâncoveanu mai înzestrează mânăstirea cu a patra parte din moşia 

oraşului. 

Declinul mânăstirii Târgşor începe cu actul de închinare către mânăstirea 

Pantelimon, semnat la 1752 de către Grigore Ghica. 

Pe parcursul sec. al XIX-lea, mânăstirea continuă să existe, sub conducerea 

egumenilor greci, care fac reparatii şi transformări la constructiile existente. 

În preajma secularizării, mânăstirea se mută la Târgşorul Nou (în Crângu cu 

Tei), pentru a se desfiinta apoi, în scurtă vreme. 

La 1775, banul Ianache Moruzi primeşte de la domnitorul Alexandru Ipsilanti, 

vărul său, trei sferturi din moşia Târgşor (o pătrime apartinea Mânăstirii Turnu, prin 

donatia lui Brâncoveanu). 

Pe parcursul sec. al XIX-lea, întreaga vatră medievală a Târgşorului este 

abandonată şi se dezvoltă nucleul aşezării dinspre sud-vest, cu carácter eminamente 

rural, moşia fiind împărtită şi trecând, în timp, pe la mai multi proprietari: 1825 – 

Costache Caragea, iar la 1860 parte a moşiei apartinea lui Scarlat Bărcănescu, pe 

care se tinea un târg de duminică. 
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La marginea de nord a Târgşorului medieval, pe moşia familiei Moruzi, se va 

ridica un conac într-un frumos stil neoromânesc.  

 

Foto: Conacul Moruzi 

Familia Moruzi, ultimii proprietari ai locului, au întemeiat aici, încă de la 

începutul secolului XX, o ferma de cultură a plantelor si creştere a animalelor după 

modelul celor apusene, care conferă obiectivului calitatea de complex de arheologie 

industrial-agrară. 

Satul Strejnic, actualmente reşedintă de comună, aşezare apărută în 

perioada medievală, la marginea pădurii ce apare pe hărti cu denumirea de “Crângu 

Straşnicu”, are doar două momente de referintă în istoria sa, legate de perioada 

recentă: asasinarea, în 1940, lângă pădurea Strejnic, a lui Nicolae Iorga şi 

construirea, în perioada comunistă, a aeroportului militar, devenit acum aeroport de 

agrement şi utilitar. 

Stănceştii, sat vechi, existent în sec. al XVI- lea, s-a păstrat în aproximativ 

aceleaşi limite până astăzi, fiind o lungă perioadă de timp moşia boierilor Stănceşti, 

din a căror biserică, ctitorită în sec. al XVI-lea şi refăcută la 1720, se mai păstrează 

doar pisaniile, în noua biserică a satului. 

Zahanaua este o localitate nouă, apărută pe hartă la mijlocul sec. al XIX-lea. 

Actualmente localitătile componente ale comunei Târgşorul Vechi fac parte 

din zona limitrofă de sud a oraşului Ploieşti, zonă de puternică expansiune a oraşului, 

existând premiză intergării lor viitoare, drept cartiere ale acestuia. 
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Evoluţia statutului administrativ, militar, funcţional 

Functiunea majoră care a consacrat Târgşorul în epoca medievală a fost cea 

comercială. Important loc de schimb, situat pe unul din cele mai mari drumuri 

comerciale ale timpului, care lega Apusul şi centrul Europei de Dunăre, Târgşorul a 

prosperat rapid prin stabilirea aici a numeroşi negustori şi meseriaşi, de diverse etnii. 

Ajuns, în sec. al XVI-lea, cel mai important partener de schimb al Braşovului, 

din toate târgurile łării Româneşti, Târgşorul a început să decadă odată cu 

deschiderea noului drum comercial pe Valea Prahovei şi cu dezvoltarea Ploieştilor, 

un secol mai târziu. 

Dezvoltarea economică a făcut ca Târgşorul să devină atractiv şi pentru 

Domnie, fiind ales ca loc de reşedinŢă domnească şi devenind astfel şi un important 

centru administrativ al Ţării în secolele XV – XVI. 

Aşezarea aici a domniei, a dus la o dezvoltare implicită a funcţiei militare a 

aşezării, curtea fiind fortificată. De altfel, funcţia militară mai existase în acest sit, la 

începutul mileniului I, când romanii ridicaseră aici un castru militar ce făcea parte din 

linia de apărare din nordul Munteniei. 

Toate aceste atribute ale aşezării de la Târgşor au dispărut odată cu 

părăsirea treptată a acesteia, în cursul sec. al XVIII-lea şi al XIX-lea, Târgşorul 

continuând să existe printr-o altă funcŢiune specifică: cea religioasă. 

Mânăstirea Turnu, apărută în decursul sec. al XVII-lea a păstrat vie viaţa 

localităţii până în ajunul secularizării, când a fost mutată în Târgşorul Nou, la Crângul 

cu Tei. 

Evoluţia teritoriului administrativ 

 Moşie domnească şi mânăstirească în perioada medievală; 

 Moşii boiereşti la sfârşitul sec. al XIX-lea; 

 Începutul sec. al XV-lea – Mircea cel Bătrân dă drept de vamă aşezării 

comerciale de la Târgşor, denumind-o Novum Forum. 

 Jumătatea sec. al XV-lea – datorită dezvoltării rapide a aşezării, 

voievozii, începând cu Vladislav al II-lea, vor stabili aici o reşedinţă domnească. 

 Deceniul şapte al sec. al XVII-lea – Antonie Vodă reface mânăstirea 

Turnu (ctitoria lui Vlad Tepeş) şi contribuie la o revigorare a vieţii economice a 

oraşului. 

 1752 – mânăstirea Turnu este închinată mânăstirii şi Spitalului 

Pantelimon, începe perioada de decădere a aşezării. 
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 Mijlocul sec al XIX-lea mutarea şi apoi desfiinţarea mânăstrii, trage în 

uitare definitivă aşezarea de la Târgşor, pentru mai bine de un secol. 

Evoluţia fondului construit, tipologie şi caracteristici 

Situaţia particulară a Târgşorului, aceea de a abandona vatra medievală, 

locuirea modernă şi contemporană făcându-se pe un nou amplasament, a dus la 

existenţa, astăzi, a unui amplu sit arheologic, pe care îl reprezintă oraşul medieval şi 

aşezările anterioare acestuia. 

Aflat aproape integral în stare de ruină, el are avantajul de a nu fi suprapus 

de constructii contemporane, putând fi uşor de cercetat şi existând astfel posibilitatea 

(unică) de a descoperi felul în care erau realizate aşezările Tării Româneşti în 

perioada medievală. 

Deşi numeroase, campaniile de cercetare arheologică efectuate până în 

prezent nu au cuprins decât o parte a vechii aşezări, specialiştii concentrându-se 

asupra curţii domneşti şi a aşezărilor de început de mileniu I. 

Ansamblul monumentelor târgşorene a intrat în literatura de specialitate prin 

intervenţiile lui C.C. Giurescu care, în 1924, atrăgea atenţia în Buletinul Comisiei 

Monumentelor Istorice asupra interesului prezentat de obiectiv ca şi asupra 

pericolului de degradare ce le ameninţa; Virgil Drăghiceanu, cel care publica în 

1927 unica inscripţie păstrată de la Vlad Tepeş, descoperită aici şi Nicolae Iorga, 

salvatorul prin intervenţie directă a unora dintre vestigiile medievale. 

Din cercetările efectuate şi din ruinele ce se păstrează în suprateran, se 

distinge clar stilul bizantin al clădirilor din perioada de creştere şi de apogeu a 

Târgşorului medieval. 

Din sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. XX au rămas foarte puţine 

exemple de arhitectură (între care excelează Conacul Moruzi - neoromânesc) şi 

câteva case, acum transformate, în aşezarea formată la sud vest de nucleul 

medieval. 

Satele componente păstrează relativ puţine exemple de arhitectură rurală 

specifică zonei de câmpie a Munteniei, la sfârşitul sec. al XIX-lea: un parter cu trei 

încăperi, cu cerdac pe toată faţada pricnipală, orientată sud, cu faţadele ornamentate 

cu decor de stuc (ancadramente sau decor în câmpul peretelui reprezentând 

elemente geometrice, florale sau zoomorfe). 

O altă categorie de arhitectură care mai apare în satele comunei este cea 

specifică sfârşitului de secol XIX, început de secol XX, locuinţe de tip târg, pe parter, 
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cu faţada sud marcată de un accent volumetric central, pe intrarea principală, 

aparţinănd eclectismului cu influenţe italiene. 

Restul (majoritatea) clădirilor sunt noi, fără valoare arhitecturală sau 

ambientală. 

2.2. Situaţia economică, socială şi administrativă 

România, prin programele pe care le promovează vizează o serie de 

obiective care sprijină creşterea competitivităţii sectoarelor agro-alimentare şi 

forestier, îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale, diversificarea economiei rurale, 

demararea şi funcţionarea iniţiativelor de dezvoltare locală. 

Comuna Târgşoru Vechi face parte din zona polului de creştere Ploieşti – 

Prahova, unul din cei mai importanţi poli de creştere din ţară. 

Polul de creştere Ploieşti face parte dintr-o zonă cu profil dominant industrial, 

concentrază principalele centre industriale şi de servicii, fiind caracterizat printr-un 

grad mare de populare şi dezvoltare urbană. Din polul de creştere Ploieşti fac parte: 

municipiul de importanţă interjudeţeană – municipiul Ploieşti, oraşe cu profil dominant 

industrial-agrar şi servicii: Băicoi, Boldeşti-Scăieni, Plopeni, comune: Ariceşti 

Rahtivani, Bărcăneşti, Berceni, Blejoi, Brazi, Bucov, Dumbrăveşti, Păuleşti, Târgşoru 

Vechi şi Valea Călugărească. 

Aceste localităţi au format Asociaţia de Dezvoltare „Polul de Creştere 

Ploieşti- Prahova” având ca scop dezvoltarea economică, socială, precum şi 

protecţia mediului înconjurător, în baza unor proiecte de dezvoltare. 

Satele aparţinătoare comunei sunt:  

 Satul Strejnicu– reşedinţǎ de comunǎ; 
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 Satul Stănceşti – sat aparținător; 

 

 Satul Târgşoru Vechi – sat aparținător; 

 

 Satul Zahanaua – sat aparținător. 
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Localitatea TÂRGŞORU VECHI este comună componentă a judeţului 

Prahova, situată în partea de sud a judeţului Prahova, la o distanţǎ de 3 km de 

municipiul Ploieşti și la 59 km distanță de municipiul București. Suprafaţa teritoriului 

administrativ al comunei este de 4.846 ha, însemnând 48.46 km2, ceea ce reprezintă 

aproximativ 1.02 % din suprafaţa totală a judeţului Prahova (4.716 km2). 

Accesele rutiere in localitate sunt asigurate de DN 1, DN 1A, DJ129, DJ140, 

DC105.  

Teritoriul administrativ al comunei TÂRGŞORU VECHI cuprinde o suprafaţă 

de 4.846 ha, având o populaţie de 10.968 locuitori (la nivelul anului 2019). Din 

suprafaţă totală a comunei terenurile agricole reprezintă 3.744 ha (77,25%), iar 

terenurile având altă categorie de folosinţă (neagricole) reprezintă 1.102 ha 

(22,75%).  

Tabelul 1: Repartiţia populaţiei comunei TÂRGŞORU VECHI pe grupe de varstă  

Comuna TÂRGŞORU VECHI Populaţie (2019) Masculin Feminin 

0- 4 ani 642 353 289 

5- 9 ani 621 315 306 

10-14 ani 739 393 346 

15-19 ani 699 368 331 

20-24 ani 714 357 357 

25-29 ani 781 426 355 

30-34 ani 896 465 431 

35-39 ani 812 417 395 

40-44 ani 943 475 468 

45-49 ani 947 488 459 

50-54 ani 868 477 391 

55-59 ani 498 258 240 

60-64 ani 457 210 247 

65-69 ani 437 208 229 

70-74 ani 328 128 200 

75-79 ani 258 96 162 

80-84 ani 211 82 129 

85 ani si peste 117 35 82 

Total 10.968 5.551 5.417 
Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP107D 

Pe raza comunei se află câteva unităţi economice cu profil de activitate 

diversificat ceea ce denotă preocuparea cetăţenilor pentru creşterea permanentă a 

veniturilor, respectiv îmbunătăţirea condiţiilor de trai. Gama activităţilor este variată, 

de la activităţi comerciale la prestǎri servicii, alimentaţie publicǎ.  

Structura pe ramură a agenţilor economici privaţi este determinată de 

activităţile comerciale. Locuitorii comunei TÂRGŞORU VECHI se ocupă cu 

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP107D
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agricultura şi cu creşterea animalelor. Comuna dispune de asemenea de alimentare 

cu apă, alimentare cu energie electricǎ şi cu gaze, serviciu de salubritate şi 

canalizare, telefonie fixă şi cablu Tv.  

Ca instituţii publice, pe raza comunei TÂRGŞORU VECHI, putem aminti: 

 Primăria TÂRGŞORU VECHI; 

 Poliţie, Pompieri şi Poștă; 

 Două grădiniţe,  

 Două şcoli gimnaziale;  

 Un cămin cultural; 

 O bibliotecă Comunală; 

 șase biserici. 
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Capitolul 3. Analiza situaţiei existente 

3.1. Aşezare şi relief 

Localitatea TÂRGŞORU VECHI ocupǎ o parte din sudul judeţului Prahova 

fiind amplasatǎ între urmǎtoarele repere:  

N - oraşul Ploieşti şi comuna Ariceşti Rahtivani; 

S şi V - comunele Măneşti şi Ariceşti Rahtivani; 

E - comuna Brazi şi oraşul Ploieşti.  

 

 
Harta nr. 1: Poziția geografică a comunei TÂRGŞORU VECHI în cadrul judeţului Prahova 

Caracteristicile reliefului 

Comuna Târgşoru Vechi este aşezată în partea de sud vest a judeţului 

Prahova, la aproximativ 2 km vest de municipiul Ploieşti – reşedinţa judeţului 

Prahova. 

Comuna se compune din 4 sate: Strejnicu, Târgşoru Vechi, Zahanaua şi 

Stănceşti.  
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Teritoriul administrativ al comunei Târgşoru Vechi se învecinează cu : 

- la nord, oraşul Ploieşti şi comuna Ariceşti Rahtivani; 

- la sud şi vest, comunele Măneşti şi Ariceşti Rahtivani; 

- la est comuna Brazi şi oraşul Ploieşti. 

Teritoriul administrativ al comunei se înscrie între următoarele coordonate 

geografice: 44°51’04’’ - 44°55’8’’ latitudine Nordică şi 25°51’18.4’’ - 25°59’22.8’’, 

longitudine estică. 

Comuna este aşezată în câmpia piemontană a Ploieştilor, între altitudinile de 

180 şi 250  m faţă de nivelul mării. 

Câmpia Ploieştilor este o campie de tip piemontan, relativ plana, slab 

fragmentata cu vai si terase slab individualizate. Campiile piemontane s-au format la 

iesirea unor rauri (Arges, Ialomita, Dambovita, Prahova, Buzaul, Ramnicul Sarat, 

Putna) dintr-o zona mai inalta (piemontul Getic sau Subcarpatii Curburii), unde 

datorita nivelului de baza local şi rupturii de pantă are loc o depunere bruscă a 

aluviunilor mari, transportate în reţeaua hidrografică sub forma unor câmpii de 

împrăştiere (sau delte continentale) cu aspect piemontan. 

Ca particularitati deosebim Lunca Prahovei, terasa ce trece la nivelul câmpiei 

şi Valea Leaotului care reprezinta o albie parasita a raului Prahova. 

Desi este o zona stabilă din punct de vedere al proceselor geomorfologice în 

timpul averselor puternice de vară, partea superficiala de la suprafata solului este 

macinata si transformata în particule finede praf supuse eroziunii eoliene. 

Comuna Târgşoru Vechi se situează din punct de vedere geomorfologic în 

marea unitate de relief Câmpia Română, subunitatea Câmpia Piemontană a 

Ploieştilor erodată de albia râului Prahova. 

Câmpia Piemontană a Ploieştilor, formată din terasa inferioară a râului 

Prahova, prezintă un relief cu cote cuprinse între 195 m şi 151 m ce scad de la nord 

vest către sud est cu o pantă medie de 0.7 - 0.8 %. 

Albia majoră a râului Prahova limitează teritoriul comunei la vest şi are o 

lătime de cca. 200 - 300 m şi maluri erodate înalte de 1.50 - 2.00 m. 

3.2. Reţeaua hidrografică  

Din punct de vedere hidrografic, zona cercetată se situează în bazinul 

hidrografic al râului Ialomiţa, bazin ce primeşte ca afluent din zona comunei Târgşoru 

Vechi – râul Prahova, cu care confluează pe teritoriul judeţului Ialomiţa. 
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Corpurile de apa de suprafata (rauri) de pe teritoriul comunei sunt: Raul: 

Prahova - confluenta cu: Viroaga 

Râul: Viisoara - confluenta cu: Teleajan (Râul Viişoara este un mic curs de 

apă, afluent al râului Prahova) 

Râul: Leaotul - confluenta cu: Teleajan 

Râul Prahova are în zona cercetată, un traseu orientat de la nord vest la sud 

est puternic meandrat ca urmare a procesului de subsidenţă intens din zonă. 

Afluenţii de pe partea stângă ai râului Prahova (pârâul Leaotul şi valea 

Viişoarei) în această zonă au un curs de la nord vest către sud est. Aceşti afluenţi au 

un traseu canalizat şi se alimentează din râul Prahova din dreptul localităţii Nedelea. 

Zona este traversată de o serie de canale de desecare – irigaţie, parţial 

colmatate şi dezafectate. 

Nivelul pânzei freatice în zona Târgşoru Vechi se află la adâncimi variabile 

cuprinse în general între 25 şi 27m. 

Din studiile hidrologice efectuate, rezultă că, pentru comuna Târguşorul 

Vechi, acviferul situat la 25.30 m se caracterizează prin nepotabilitate şi nu poate fi 

recomandat pentru captare prin viitoare foraje destinate alimentării cu apă a 

comunei. 

3.3. Factori de risc natural şi antropic 

3.3.1. Riscuri naturale şi antropice 

Pe teritoriul comunei, conform elementelor cadrului natural şi a fenomenelor 

de risc natural şi antropic, apar o serie de disfuncţionalităţi astfel: 

Risc seismic 

Conform  normativului  privind  principiile, exigenţele şi metodele cercetarii 

geotehnice, indicativ NP 074/2002, funcţie de relieful zonei, pe baza prospecţiunii 

geologo – geotehnice de detaliu s-au identificat preliminar urmatoarele condiţii 

geotehnice şi a fost evaluat nivelul riscului geotehnic la executarea unor construcţii 

de categoria de importanţa redusă. 

Comuna Târgşoru Vechi se încadrează în zona seismică de gradul 81 (opt) 

pe scara MSK, unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de minimum 

50 de ani. 

Conform reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică – Partea I – 

Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100/ 1-2013 Teritoriul cercetat 
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prezintă o valoare de vârf a acceleraţiei terenului ag = 0.28 g, pentru cutremure cu 

intervalul mediu de recurenţă IMR = 100 ani. 

În timpul cutremurului 1977 au fost semnalate avarieri la construcţiile vechi, 

fără structură de rezistenţă corespunzătoare. 

Cu privire la încărcarea dată de zăpadă (STAS 10101/20-90) Teritoriul 

cercetat aparţine zonei C, cu o încărcare de referinţă gz = 1.5 kN/m2 

corespunzătoare unei perioade de revenire de 10 ani şi gz = 2.5 kN/m2 la o perioadă 

de revenire de 50 ani. 

Risc de inundabilitate 

În perioadele cu precipitaţii abundente este inundată o suprafaţă din 

apropiere de râul Prahova, din dreptul satului Stănceşti, în apropierea podului. 

Pâraiele Leaotul şi Viişoara prezintă un debit controlat prin barajul de la 

Nedelea şi nu s- au semnalat fenomene de inundabilitate datorate acestora. 

Risc de instabilitate 

A fost evaluat pe baza criteriilor pentru estimarea printr-un tub potenţialului şi 

probabilităţii de producere a alunecărilor de teren din „Ghid pentru identificarea şi 

monitorizarea alunecărilor de teren şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie asupra 

terenurilor pentru prevenirea şi reducerea efectelor acestora în vederea satisfacerii 

cerinţelor de siguranţă în exploatare a construcţiilor, refacere şi protecţie a mediului”, 

indicativ GT006-97, caseta 17 şi este practic 0. 

Riscul geotehnic 

Conform normativului privind principiile, exigenţele şi metodele cercetării 

geotehnice, indicativ NP 074/2002, funcţie de relieful zonei, pe baza prospecţiunii 

geologo-geotehnice de detaliu s-au identificat preliminar următoarele condiţii 

geotehnice şi a fost evaluat nivelul riscului geotehnic la executarea unor construcţii 

de categoria de importanţă redusă astfel: 

- teren bun de fundare, 2 puncte; 

- categoria de importanţă a construcţiilor, 2 puncte; 

- la execuţia gropilor pentru fundaţii nu sunt necesare epuismente, 1 

punct; 

- pentru vecinătăţi riscul este variabil, specific fiecărui amplasament, fără 

riscuri – risc major (în apropierea conductelor de gaze) 1-4 puncte; 

- zona seismică ag = 0.28 g, 2 puncte. 

Total puncte 8-11 puncte ce corespund unui risc geotehnic redus-mediu. 
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Conform elementelor cadrului natural şi al fenomenelor de risc natural 

identificate pe teritoriul comunei Târgşoru Vechi, s-au conturat următoarele zone: 

Zone improprii amplasării construcţiilor sunt reprezentate prin zonele de 

curs ale reţelei hidrografice din zonă şi traseele canalelor de desecare, funcţionabile 

sau colmatate. 

Tot improprii amplasării construcţiilor, sunt şi zonele cu riscuri antropice 

adiacente conductei de gaze, din apropierea reţelelor electrice de medie şi mare 

tensiune şi de pe suprafaţa gropii de gunoi din dreptul satului Strejnic. 

Zone bune de construit cu amenajări speciale, însumează în primul rând 

zonele inundabile datorate precipitaţiilor excesive, dar şi zonele cu drenaj natural 

insuficient din extravilanul localităţilor. Amenajările ce urmează a fi executate, 

constau din lucrări de drenare a apelor pluviale printr-un sistem de canale de 

desecare. Ridicarea cotei amplasamentului viitoarelor construcţii prin adăugarea de 

umpluturi controlate este de asemeni o soluţie în zonele inundabile. 

Zone bune de construit ocupă cea mai mare suprafaţă în intravilanul din 

cadrul comunei Târgşoru Vechi. 

Cu toate acestea datorită particularităţilor pe care le prezintă fiecare 

amplasament, particularităţi greu de cuantificat la această scară, se recomandă 

consultarea unui geolog, în cazul unor investiţii ulterioare importante. 

Riscuri antropice 

Pe teritoriul comunei a funcţionat o deponie de deşeuri menajere, la limita 

sudică a intravilanului satului Strejnic, închisă în prezent. 

De asemenea în intravilanul dintre satele Strejnic şi Târgşoru Vechi, apare o 

excavaţie cu adâncime de cca. 5.00-7.00 m, datorată unei balastiere particulare 

sistată în prezent. 

Zona va fi redată circuitului agricol, iar în eventualitatea pentru viitor a 

extinderii intravilanului, zona va prezenta terenuri dificile de fundare. 

Teritoriul comunei este traversat de conducte de ţiţei gazolină: 

- Conducta de ţiţei Ţicleni – Ploieşti cu Dn 10 ¾’’ F1, Rafinăria Astra şi 

rafinăria Brazi; 

- Conducta de ţiţei Ţicleni – Ploieşti cu Dn 10 ¾’’ F2, Rafinăria Astra; 

- Conducta de ţiţei Ţicleni – Ploieşti cu Dn 6 5/8’’ F1, Rafinăria Brazi; 

- Conducta de ţiţei Ţicleni – Ploieşti cu F2 Dn 6 5/8’’, în conservare 



41 
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI TÂRGŞORU VECHI 2021-2027 

Magistralele de gaze Strejnic Conducta Dn = 250 mm, PE din SRM P 

Strejnic. 

3.4. Clima  

Clima la nivelul comunei analizate este temperat continentală, cu 

următoarele caracteristici: 

- temperatura medie anuală : 10,6°C 

- temperatura minimă absolută : +30°C 

- temperatura maxima absoluta : 39,4°C 

- Radiatia solara globala: 125 Kcal/m2/an; 

- Durata de stralucire a soarelui, 2.150 ore/an; 

Temperatura medie multianuală a aerului în luna ianuarie sunt de +2°C, iar 

cea din luna iulie este de 20°C. 

Iarna circulaţia aerului este mai intensă, iar contranstul termic al diferitelor 

mase de aer este mare, de aceea temperatura aerului prezintă diferenţieri diurne 

importante faţă de celelalte anotimpuri. In intervalele de ger, în diferite zile din luna 

ianuarie, media zilnică a scăzut de la -3°C, -7°C până la -25°C. Formaţiunile de 

îngheţ au o durată medie de 100 zile/ an. 

Vara, încălzirile excesive conduc la medii zilnice de 30-31°C. Temperaturile 

în perioada caldă a anului intensifică proesul de evaporaţie, influenţând regimul 

hidrologic. 

Volumul şi intensitatea precipitaţiilor influenţează regimul hidrologic şi 

hidrogeologic. Apa provenită din precipitaţii constituie principala sursă a alimentării 

cursurilor de apă din zona şi a acviferelor freatice. Precipitaţiile emdii anuale sunt 

repartizate pe anotimpuri astfel: 

- iarna – 100mm; 

- primăvara – 130mm; 

- vara – 195mm; 

- toamna – 120mm. 

In mersul anual al cantităţilor lunare de precipitaţii se înregistrază un maxim 

în luna a VI-a (iunie). Cele mai puţine precipitaţii cad în luna februarie datorită 

circulaţiei maselor de aer dinspre est-nord-est. 

Precipitaţiile au efecte hidrogeologice şi hidrologice sensibile când depăşesc 

20mm/zi. Zilele cu precipitaţii mai mari de 20mm sunt rare şi nu depăşesc 6 zile /an. 

In perioada rece a anului parte din precipitaţiile căzute sub formă solidă se 
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acumulează formând straturi de zăpadă, acăror rezervă de apă alimentează 

acviferele freatice în intervalurile cu temperaturi pozitive din perioada de iarnă, şi, mai 

ales în peroada de primăvară. 

Durata stratului de zăpadă depinde nu numai de menţinerea temperaturii 

aerului şi solululi sub 0°C , ci şi de căderea cantitatea precipitaţiilor sub formă de 

zăpadă. Prima zi cu strat de zăpadă se semnalează în medie în decadele I şi II ale 

lunii decembrie, iar ultima zi cu zăpadă în prima decadă a lunii martie. Numărul anual 

al zilelelor cu strat de zăpadă  variază între 30 şi  40 zile pe an. 

Vânturile sunt predominante din sectorul nord – est, cu componentele sale 

pe direcţiile E (12,9%), NE (12,6%) şi N (9,8%), precum şi dinspre SV (9,6%). 

Intensitatea medie a vântului este de 2,8 – 3,1m/s, iar conform STAS 10101/90, 

presiunea de bazăma vântului stabilizată la 10m înălţime este corespunzătoare zonei 

„B”.Spațiul pădurii și al râurilor contrastează cu terenurile agricole vecine printr-un 

regim termic moderat, amplitudini termice diurne mai mici, umiditate mai mare și, în 

cazul pădurilor, atenuarea curenților de aer1. Se va evita reducerea suprafețelor 

forestiere, în special având în vedere eroziunea eoliană ce afectează teritoriul 

comunei și posibilitatea producerii viscolelor.2 

3.5. Solul  

Solul este un mijloc de productie natural care se formeaza si evolueaza la 

suprafata litosferei datorita interactiunii factorilor fizico-geografici (pedogenetici). 

In conformitate cu S.R.T.S. 2003 s-au identificat pe teritoriul comunei 

Târgşoru Vechi un numar de 20 de unitati de sol, dintre care cele mai importante 

sunt: 

 US2 - aluviosol calcaric proxocalcaric LL/LL pe depozite fluviatile; 

 US3 - aluviosol calcaric proxocalcaric LL/LA pe depozite fluviatile; 

 US4 - aluviosol calcaric proxocalcaric LA/LA pe depozite fluviatile; 

 US6 - aluviosol calcaric molic proxocalcaric LL/LA pe depozite fluviatile; 

 US10 - aluviosol calcaric gleic proxocalcaric mexogleic gleizat puternic 

LA/LA pe depozite fluviatile; 

 US12 - aluviosol molic prundic mexoprundic LA/LA pe depozite; 

 US13 - cernoziom calcaric aluvic, proxicalcaric LA/LA pe luturi; 

 US14 - cernoziom cambic LA/LA pe luturi argiloase; 

                                                           
1
 Ielenicz, M. (2007), România – Geografie fizică: Climă, ape, vegetație, soluri, mediu, Editura Universitară, 

București. 
2
 Idem 9 
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 US15 - cernoziom cambic prundic mezoprundic LA/LA pe pietrisuri; 

 US16 - cernoziom prundic, epiprundic LL/LL pe pietrisuri; 

 US17 - cernoziom prundic, mezoprundic LL/LL pe pietrisuri;US18 - 

cernoziom prundic, mezoprundic LA/LA pe pietrisuri; 

 US19 – eutricambosol tipic, aluvic LL/LL pe depozite fluviatile; 

 US20 – eutricambosol tipic, aluvic LA/LA pe luturi argiloase; 

 US21 – eutricambosol tipic, aluvic LA/LA pe depozite fluviatile; 

 US22 – eutricambosol molic LA/LA pe depozite loessoide; 

 US25 – eutricambosol molic litic mezolitic LA/LA pe pietrisuri calcaroase; 

 US26 – eutricambosol molic litic mezolitic LL/LA pe pietrisuri carbonatice; 

 US27 – eutricambosol molic litic mezolitic LA/LA pe pietrisuri calcaroase; 

 US29 – gleisol calcaric proxicalcaric LA/LA pe depozite fluviatile. 

Aceste perimetre de soluri, propuse pentru introducere in intravilan, se 

incadreaza in clasele de calitate ale terenurilor I-a, a-II-a, a-III-a si a-IV-a si au primit 

avizul Oficiului Judetean pentru Studii Pedologice si Agrochimice Prahova. 

3.6. Vegetaţie şi fauna  

În cadrul peisajului natural, vegetatia ocupa un loc insemnat, constituind unul 

dintre factorii naturali cu mare importanta economica. 

În cadrul zonalitatii latitudinale teritoriul studiat apartine zonei de silvostepa. 

În prezent vegetatia naturala este înlocuita în cea mai mare parte de culturi 

agricole. 

Cele cateva areale care mai pastreaza flora originala cuprinde specii 

forestiere de stejar pedunculat (Quercus pedunculata), gorun (Quercus Petraea), fag 

(Fagus Silvatica), carpenul (Carpinus betulus), ulmul (Ulmus foliaccea), salcamul. 

Se mai întâlnesc exemplare de cerul (Quercus cerris), gîrniţă (Quercus 

frainette), teiul (Tilia cordata), frasin (Fraxinus excelsior) şi mesteacăn. 

Pe teritoriu comunei Târgsoru Vechi se afla 3 platani care sunt de 

aproximativ 100 ani si care sunt protejati pentru vechimea lor si mai ales ca prezenta 

lor face parte din sitului arheologic. 

Platanul este un arbore exotic, cu înălţimi de până la 30 m şi diametre de 

până la1 m. Stratul arbustiv este alcatuit din porumbar (Prunus spinosa), maces 

(Rossa canina), paducel (Cartegus monogina), sângerul (Cornus sanguinea), cornul 

(cornus mos), alunul (corzlus evellane), cătina roşie şi albă (tamaris galice). 
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Vegetatia ierboasa este reprezentata de specii in care predomina 

gramineele: paius ( Festuca valensiaca, Festuca pseudovina), firuta (Poa pratensis, 

Poa bulbosa), trifoiul marunt (Polygonum aviculare), costreiul (Cynodon dactylon), 

palamide (Cirssium arvense) pir (agropyrum repens), troscotul (poligonum aviculare), 

rapita salbatica (sinapsis arvensis), laptele cucului (euphorbia cyparissias), romanita 

(matricaria camomilla), neghina (agrostemma githago). 

În lunca se adauga mohorul (setaria viridis, Setaria glauca), patlagina 

(plantago lanciolata). 

Zavoaiele din lunca Prahovei cuprind esente lemnoase, moi precum plopul 

alb (Populus alba), salcia alba (Salix alba) si specii ierboase hidrofile cum sunt: 

rogozul (Carex precox), pieptul broastei (Polygonum hidropipera), coada calului 

(Equisetum maximum). 

Covorul vegetal descris mai sus constituie mediul de viaţă al multor vietăţi. 

În această localitate fauna este reprezentată prin animale ca: vulpea (vulpes 

vulpes), iepurele (lepus), lupul (canis lupus), viezurele (Males Males), dihor (Putoris 

Putorius), şoarecele de câmp (Microtus arvalis), cârtiţa (Talpa europanea), 

nevăstuica (Mustela Nivalis). Dintre păsări menţionăm: turturica (Stertopelia turtur), 

rândunica (Hirundo rustica), piţigoiul (Parus major), privighetoarea (Luscinia 

megarhznchos), cucul (Cuculus canarus), pupăza (Upupa Epops), sticletele 

(Corduelis Corduelis). 

Înlocuirea vegetaţiei spontane cu culturi dirijate scopului uman a condus la 

restrângereaariilor unor specii de vieţuitoare. 

3.7. Resursele localitǎţii 

Fondul funciar agricol constituie principala sursă naturală a teritoriului 

comunei, funcţia dominantă în profilul economico – social, fiind dezvoltarea 

agriculturii cu cele două ramuri principale: creşterea animalelor şi cultura vegetală. 

Resursele care se regăsesc în solul şi subsolul comunei sunt resurse proprii 

(terenuri arabile, păşuni, fâneţe, păduri, produse animaliere şi vegetale). 

Tabelul 2: Structura fondului funciar în comuna TÂRGŞORU VECHI 

Structura fondului funciar Hectare % 

Intravilan  350 7.22 

Extravilan 4.496 92.78 

Suprafaţă totală 4.846 100 

Teren arabil 3.657 97.7 

Păşuni  73 1.9 
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Livezi şi pepiniere pomicole 14 0.4 

Suprafaţă agricolă totală 3.744 100 

Păduri  396 35.9 

Ape/bălţi  110 10 

Construcţii 494 44.8 

Cǎi de comunicaţii și căi ferate 102 9.3 

Suprafaţă neagricolă 1.102 100 
Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

După cum se poate vedea în tabelul de mai sus şi figura de mai jos, 

suprafața agricolă ocupă 3.744 ha, reprezentând un procent de 77,25% din suprafaţa 

totală administrativă. 

Graficul 1: Structura fondului funciar şi schema suprafeţei totale 

 

Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

Tabelul 3: Componentele suprafeţei agricole în comuna TÂRGŞORU VECHI 

Suprafaţa agricolă 2018 

Suprafaţa arabilă (ha) 3.657 

Păşuni (ha) 73 

Livezi și pepiniere pomicole 14 

TOTAL 3.744 ha 

Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Graficul 2. Componentele suprafeţei agricole în comuna TÂRGŞORU VECHI 

 

Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

3.8.Infrastructură 

O componentă importantă a spațiului rural și un element de prim ordin al 

resurselor dezvoltării rurale este infrastructura, prin cele două laturi ale sale: 

infrastructura fizică și infrastructura socială, care au un impact direct asupra gradului 

de civilizație și de dezvoltare a satelor. 

3.8.1. Infrastructura de transport rutier 

O problemă semnificativă, care trebuie soluționată în vederea promovării 

incluziunii sociale și a dezvoltării economice locale în general, este reprezentată de 

infrastructură. În zonele rurale, drumurile locale au un rol cheie în asigurarea 

accesului la rutele de comunicare naționale și, prin urmare, reprezintă principalele 

centre economice, sociale și culturale ale județului și obiective de interes local. 

Dezvoltarea economică și socială durabilă a zonelor rurale depinde în mod esențial 

de îmbunătățirea infrastructurii rurale și a serviciilor de bază existente. În perspectiva 

viitorului, zonele rurale trebuie să se plaseze într‐o poziție competitivă pentru 

investiții, oferind în același timp populației locale standarde adecvate de viață în 

comunitate și servicii sociale corespunzătoare. Drumurile, în mediu rural, reprezintă 

principala cale de transport. Dezvoltarea și implicit calitatea acestora și a traficului ce 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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se desfășoară pe aceste drumuri mai au mult de recuperat până a ajunge la ceea ce 

reprezintă normalitate la nivelul Uniunii Europene. 

Deși infrastructura de bază a zonelor rurale (drumurile, alimentarea cu apă și 

infrastructura canalizării) a fost susținută în ultimii ani atât prin fonduri naționale, cât 

și prin fonduri UE, aceasta este încă subdezvoltată, limitând creșterea economică și 

gradul de ocupare a forței de muncă, și afectează negativ calitatea vieții populației 

rurale. 

Accesul principal in Comuna, se realizează din DN 1 prin: 

 DJ 129, (Ploieşti – Strejnicu – Târgşoru Vechi) către satul Strejnicu, 

reşedinţa de comună; 

 DN 1A drum care traversează satele Zahanaua si Stănceşti. 

Lungimea drumului naţional în cuprinsul satelor comunei este de 1,91 km (1 

km în Zahanaua şi 0,91 km în Stănceşti). 

 DN 1 (E 60) face legătura între municipiul Bucureşti şi nord-vestul ţării, 

trece pe la limita estica a teritoriului administrativ al comunei despartind-o de 

municipiul Ploiesti, pe o distanta de aproximativ 2.5 km. DN1A intra in comuna la km 

55+250 si iese la km 60+336 pe partea dreapta si la km 62+653 pe partea stanga, 

acest drum national nu intersecteaza intravilanul, dar intersecteaza comuna intre km 

60+450 si km 62+653. 

 DN 1A este în totalitate modernizat, având îmbrăcăminte asfaltică şi 

profil compus din parte carosabilă de 7.00 m, acostamente de 1.50 m şi şanţuri de 

0.75 m, fiind agrementat la trafic greu, pe acesta desfăşurându-se şi traficul de tranzit 

Bucureşti – centura Ploieşti – Vălenii de Munte, spre Braşov, precum şi traficul de 

tranzit Bucureşti – centură Ploieşti – DN 1 – Valea Prahovei, restul străzilor 

necesitând modernizare şi amenajări de profil (cu excepţia traseului drumurilor 

judeţene DJ 129 şi DJ 140, din satele Strejnicu şi Târgşoru Vechi). 

 DJ 129, care tranziteaza teritoriul Comunei pe o distanta de aproximativ 

10 km, de la est la vest, dinspre Ploiesti catre Comuna Cocorastii Colt, prin satele 

Strejnicu si Târgşoru Vechi; 

 DJ 140 face legătura reşedinţei de comună, Strejnicu, cu localităţile 

învecinate din est (com. Aricești Rahtivani) şi din sud-vest (com. Brazi), în lungime de 

6 km. DJ 140 se ramifica in centrul satului resedinta Strejnicu, catre zona de nord, 

iesind din teritoriul administrativ al comunei in vecinatatea limitei de doua hotare cu 

Municipiul Ploiesti si Comuna Aricestii Rahtivani, mergand catre satul Târgşoru Nou. 

 DC 105 care strabate de la nord la sud Târgşoru Vechi si Zahanaua 
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spre Stănceşti, pe o distanta de aproximativ 3,5 km, uneste rutier Târgşoru Vechi - 

DJ 129 cu DN 1A. 

La acestea se adauga reteaua de drumuri comunale, de interes local, 

neclasificate, distribuite in satele componente. 

Drumurile comunei au imbracaminte asfaltica si se prezinta in general in 

stare de viabilitate buna si medie. 

Comuna Târgșoru Vechi are o rețea de drumuri locale în lungime de 42,5km. 

Reţeaua stradală are formă neregulată şi este modernizată în proporţie de 

aproximativ 90%. 

Toate loturile gospodăreşti, ca şi unităţile economice, administrative, sociale, 

culturale etc. au acces direct la căile de circulaţie, dar parcarea autovehiculelor se 

face în principal de-a lungul străzilor, afectând negativ, în mod semnificativ, fluenţa 

traficului, în special pe drumul naţional DN 1A şi pe drumurile judeţene DJ 129 şi DJ 

140. 

Scurgerea apelor pluviale se realizează de-a lungul străzilor, prin şanţuri care 

uneori sunt colmatate; în caz de precipitaţii abundente apele băltind până la 

evaporare. 

Intersecţiile străzilor cu DN 1A şi cu drumurile judeţene DJ 129 şi DJ 140 

sunt neamenajate; cu toate acestea traficul se desfăşoară fără mari disfunctionalităţi, 

dimensionarea şi infrastructura axei majore de circulaţie fiind satisfăcătoare în raport 

cu traficul existent din intravilan. 

Cu excepţia direcţiei nord - sud, adică traseul drumului naţional DN 1A ce 

tranzitează două din cele patru sate componente ale comunei, traficul local de pe 

străzile satelor componente este de mică şi foarte mică anvergură, inclusiv pe traseul 

celor două drumuri judeţene, fiind constituit din deplasările locale. 

Pentru dezvoltarea corectă a localităţii şi articularea zonelor funcţionale ale 

localităţii sunt primordiale dezvoltarea sistemului de circulaţii pietonale, rezolvarea 

problemelor generate de circulaţia rutieră – ierarhizarea  tramei  stradale, separarea 

fluxurilor tranzitorii şi de destinaţie şi nu în ultimul rând dezvoltarea localităţii în baza 

unei structuri polinucleare de interes public accesibile la nivel pietonal. 

Rețeaua stradală a comunei TÂRGŞORU VECHI prezintă o serie de 

disfuncționalități. Dintre cele mai importante amintim: lipsa unor trasee amenajate 

pentru deplasarea utilajelor agricole, care să evite tranzitul localităților, precum și 

evitarea drumurilor județene; lipsa spațiilor amenajate pentru circulația pietonală; 

amenajarea necorespunzătoare și parțială a unor intersecții rutiere.  
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Reabilitarea drumurilor comunale, extinderea şi modernizarea trotuarelor în 

comună, fac parte din proiectele prioritare ale comunei în următoarea perioadă și 

trebuie să se facă în concordanță cu extinderea rețelelor de utilități. 

 

Transportul în comun 

Transportul în comun, în comuna Târgşoru Vechi se realizeaza de către 

companii private ce au curse între localitatile importante din judet. 

 

3.8.2 Circulatia feroviara 

Comuna este traversata la limita nordica a teritoriului administrativ, de calea 

ferată simpla, secundara, neelectrificata CF 302 Ploieşti - Târgovişte, cu staţie la 

Ploieşti Vest şi cu haltă la Crângul lui Bot, la aprox. 5 km de Târgşorul Vechi, sat 

Strejnicu. 

3.8.3 Aerodromul “Gheorghe Valentin Bibescu” - Strejnic 

Aeroclubul României este unitate centrală de aeronautică civilă şi sportivă, 

precum şi unitate sportivă de performanţă cu profil aeronautic cu drepturile şi 

atribuţiile ce decurg din această calitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

În cadrul Aeroclubului Teritorial Ploieşti funcţionează 4 secţii aeronautice, 

unde se poate opta pentru o serie de cursuri aviatice, oferind atât suportul teoretic 

cât şi practic pentru următoarele activităţi: 

1. Planorism 

2. Zbor cu motor 

3. ULM 

4. Paraşutism 

Aerodromul este situat pe soseaua de centura a orasului Ploiesti, la 40 de 

Km de Bucuresti, avand urmatoarele Coordonate GPS: 

 N 44.9251284 

 E 25.9625816 

Aerodromul este un aeroport de dimensiuni mici, cu destinatie publica 

dedicat sporturilor aeronautice si ocazional traficului de pasageri. 

 Amplasare: 5 km V de orasul Ploiesti; 

 Limite: 

N - calea ferata Ploiesti-Targoviste, la distanta de 550m; S - comuna Strejnic, 

la distanta de 550m; 
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E - soseaua de centura a orasului Ploiesti, la distanta de 1200m; V - unitatea 

militara Strejnic, la distanta de 3000m. 

 Cota aerodromului: 183m; 

 Rulajul aeronavelor pe aerodrom: intre locul de parcare si T si invers 

se va efectua numai pe partile de S si E a benzii de zbor; 

 Turul de pista se executa la 200m QFE respectand limitele: N - 

soseaua Ploiesti-Targoviste; 

E - zona de V a orasului Ploiesti; S - soseaua Ploiesti-Buftea; 

V - U.M. Strejnic. 

 Zona de aerodrom (CTR Strejnic) este delimitata in plan orizontal de 

un cerc cu raza de 10 km. Limita verticala este de 1.000 m QFE. 

În cuprinsul acestei zone, zborul aeronavelor deasupra orasului Ploiesti si 

deasupra Combinatului Petrochimic Brazi este interzis. 

3.8.3. Utilităţi publice 

3.8.3.1. Alimentare cu apă 

Teritoriul administrativ al comunei se înscrie în bazinul hidrografic Ialomiţa - 

Buzău. Reţeaua hidrografică de pe Teritoriul comunei este formată din râul Prahova, 

care curge în partea de sud-vest şi sud a comunei formând limită administrativă 

naturală cu comunele Măneşti şi Cocorăştii Colţ. Râul are debit permanent, variind în 

funcţie de anotimp şi precipitaţii. În perioadele cu precipitaţii abundente şi de lungă 

durată s-au înregistrat debite excepţionale, care au generat ieşiri din matcă cu 

inundarea unor terenuri relativ întinse în satele Stănceşti şi Zahanaua. Pentru 

apărarea împotriva inundaţiilor în satul Stănceşti sunt realizate lucrări de apărări de 

maluri pe o distanţă de cca. 500m în amonte de podul rutier existent peste DN 1A 

Ploieşti – Buftea. 

Râul Leaotul este de fapt un canal de derivaţie, cu priză în râul Prahova, în 

zona satului Nedelea din comuna Ariceştii Rahtivani şi cu debuşare tot în râul 

Prahova în zona confluenţei cu râul Teleajen. Are o lungime de cca. 40 km şi un 

debit variabil funcţie de cel al Prahovei. Acesta asigură apă pentru irigaţii. 

În vatra satului Târgşoru Vechi îşi are obârşia pârâul Viişoara cu un debit 

redus în cursul superior, crescând datorită izvoarelor situate pe toată lungimea sa, 

până la vărsare în râul Prahova. Tot în satul Târgşoru Vechi, în partea de sud în 

zona de traversare a lui DN 1A peste pârâul Viişoara, pe malul drept, se află un 

heleşteu. 
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Amenajarea bazinului hidrografic 

Principalele lucrări hidrotehnice din bazinul hidrografic Ialomiţa-Buzău, 

existente pe teritoriul comunei sunt: 

 Aducţiune de apă potabilă Movila Vulpii – comuna Brazi. Aducţiunea 

este bifilară cu diametre de 800 şi 1000mm şi cu traseu paralel cu şoseaua de 

centură a municipiului Ploieşti care trece prin partea de est a teritoriului 

administrative al comunei, prin apropierea satului Strejnicu; 

 Derivaţie de apă brută Nedelea – Buda - Brazi. Aducţiunea este un 

canal închis cu secţiune dreptunghiulară de 1,0x1,5m, care are priză în derivaţia 

Prahova – Dâmbu (loc. Buda) şi debuşare în zona industrială Brazi. Canalul străbate 

satul Strejnicu; 

 Derivaţie de apă brută din râul Prahova către zona industrială Brazi. 

Aducţiunea în prezent nu mai este în funcţiune, conform informaţiilor date de factorii 

locali de administraşie a comunei. 

 Fronturi de captare apă subterană, pentru uz potabil şi industrial, care 

aparţin complexului industrial Brazi. Acestea se află în partea de nord – vest a satului 

Târgşoru Vechi, între râurile Prahova şi Leaotul. Fronturile au în total 18 foraje, 10 

foraje pentru PETROBRAZI şi 8 foraje pentru TERMOBRAZI; 

 Front de captare apă subterană pentru combinatul de porci 

COMPORSA, în prezent nu este în funcţiune. 

 Apărări de mal din epiuri pe râul Prahova, în satul Stănceşti, amonte 

de podul rutier existent peste DN 1A Ploieşti – Buftea. Lungimea lucrărilor este de 

cca. 500m. 

RISCURI NATURALE -INUNDAŢII 

Riscurile naturale existente pe Teritoriul comunei Târgşoru Vechi sunt 

analizate în documentaţia „Probleme de mediu. Riscuri naturale şi antropice în 

comuna Târgşoru Vechi, judeţul Prahova”, elaborată de SC GEOLSAM SRL 

Târgovişte. 

În perioadele cu precipitaţii abundente, râul Prahova produce inundaţii în 

dreptul satului Stănceşti, în apropierea podului rutier. 

Pe pâraiele Leaotul şi Viişoara nu ridică astfel de probleme, datorită faptului 

că acestea au un debit controlat prin barajul de la Nedelea. 

Alimentarea cu apă a locuitorilor din Târgşoru Vechi se face în sistem 

centralizat la nivelul întregii comune.  
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S.C. ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TÂRGSORU VECHI 

S.R.L. este una dintre firmele care se ocupa cu bransarea si cu racordarea la reteaua 

de apa si de canal in comuna Târgsoru Vechi, conform proiectelor avizate. 

Captarea Apei 

Captarea se face din 7 foraje proprii dupa cum urmeaza: 

 Satul Strejnicu - 5 foraje; 

 Satele Târgsoru Vechi si Zahanaua - un foraj; 

 Satul Stancesti - un foraj ; 

Tratarea Apei 

Tratarea apei se face cu sisteme de clorinare automate pentru toate 

gospodariile racordate la reteaua de apa potabila. 

Inmagazinarea Apei 

Inmagazinarea apei potabile se face dupa cum urmeaza: 

 pentru satul Strejnicu se face în două rezervoare semiingropate de 

beton a 300 m3 fiecare; 

 pentru Târgsoru Vechi si Zahanaua inmagazinarea se face intr-un 

rezervor suprateran de 200 m3 iar pentru Satul Stănceşti, un rezervor de 100 m3, 

ambele fiind supraterane metalice. 

Reţeaua de distribuţie în sistem centralizat are lungimea de cca. 71,6 km, 

repartizaţi astfel Strejnicu 34.5 km, Târgşoru Vechi 22.6 km, Stănceşti 10.2 km, 

Zahanaua 4.3 km deservind aproximativ 7007 gospodării în satul Strejnicu, 1606 în 

satul Târgşoru Vechi, 658 în satul Stănceşti şi 87 în satul Zahanaua. În total, prin 

intermediul sistemului centralizat de alimentare cu apă sunt deservite 9358 

gospodării la nivelul comunei Târgşoru Vechi. (conform fişei localităţii actualizată 

2020) 

3.8.3.2. Canalizare 

În prezent în satele componente ale comunei există sistem de canalizare a 

apelor uzate.  

Apele uzate 

Apele uzate din satul Strejnicu, colectate in reteaua de canalizare, ajung la 

statia de epurare in mare parte gravitational, dar in anumite zone sunt prevazute si 4 

statii de pompare amplasate in urmatorul fel : 

 statie amplasata pe strada Principala, la intrare în satul Strejnicu; 

 statie amplasata pe strada Principală, la iesire din satul Strejnicu; 
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 statie amplasata pe strada Negoieşti, la iesire din satul Strejnicu; 

 statie amplasata la intrare, în incinta statiei de epurare. 

Statia de epurare este o statie mecano biologica cu capacitatea de 390mc/zi 

(94,5l/s), cu posibilitate de marire a debitului care deverseaza apele uzate-epurate in 

canal Nedelea-Brazi. 

Statia de Epurare 

Statia de epurare este formata din: 

 gratar automat cu compactor; 

 separator de grasimi cu deznisipare cu doua compartimente; 

 bazin de egalizare si omogenizare V=30 mc, prevazut cu 2 pompe 

submersibile; 

 3 reactoare tratare biologica amplasate in paralel ( recipienti cilindrici 

din PAFS cu V=108 mc fiecare). Fiecare reactor are un compartiment anoxic unde se 

produce nitificare-denitrificare, tancul biologic, ( cu aerare cu ajutorul unei suflante 

pentru fiecare tanc) si rezervor decantor anaerob ( de unde se recircula namolul activ 

in compartimentul anoxic); 

 sistem dezinfectie UV 

 camin final de unde apele uzate epurate sunt pompate cu ajutorul 

SPAU1 in receptor. In acest camin ajung si apele uzate care ocolesc liniile 

tehnologice prin conducta de by pass Dn315 mm, doar in caz de avarie, aceste 

situaltii fiind consemnate in registrul de permanenta al statiei de epurare. 

Lungimea reţelei de distribuţie a crescut continuu între anii 2013 şi 2019, 

(conform fisei localitatii actualizata 2020). Lungimea reţelei de este de aproximativ 

16.3 km (conform http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-

table). Aceastǎ utilitate edilitarǎ face parte din proiectele prioritare ale comunei şi în 

perioada 2021 – 2027. 

Documentaţia aprobata si executata prevede canalizarea apelor uzate 

menajere din satul Strejnicu şi epurarea lor într-o staţie de epurare, al cărui efluent 

se deversează în canalul Nedelea-Brazi, care traversează satul şi se varsă în râul 

Prahova. 

Dimensionarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare este făcută pentru 

populaţia de perspectivă (anul 2036) estimată la 10.400 de locuitori. Sistemul de 

canalizare preia şi apa uzată provenită de la cartierul rezidenţial (cca. 4.500 

persoane) care se dezvoltă în partea de nord-vest a satului. 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Canalizarea satului Strejnicu reprezintă prima etapă din cadrul acestui 

proiect, debitele de calcul pentru satul Strejnicu fiind Quz zi med = 300 m3/zi (3,5 l/s), 

Quz zi max = 390 m3/zi (4,5 l/s), Quz or max = 26 m3/h (7,2 l/s). 

Sistemul deserveşte cca. 2.400 de locuitori (600 gospodării). Reţeaua de 

canalizare s-a executat numai pe străzile pe care există reţea de alimentare cu apă, 

pe ambele părţi ale drumurilor judeţene DJ 129 şi DJ 140 şi a drumurilor comunale, 

respectându-se condiţiile de amplasare prevăzute în SR 8591/1997. 

Pentru ridicarea continuă a standardului de viaţă a locuitorilor din zona, 

Consiliul Local al comunei Targuşoru Vechi a implementat proiectul privind sistemul 

de canalizare apa uzata menajera si statie de epurare pentru satul Strejnicu cu 

descarcarea efluentului epurat în canalul existent “Nedelea-Brazi” care se varsă în 

râul Prahova. Reteaua de canalizare din satul Strejnicu a fost dimensionata astfel 

încât sa poata suporta o extindere pentru a putea prelua toate gospodariile si 

institutiile publice ale satului. Lucrarile prevazute in proiect sunt:  

 retea canalizare stradala principala; 

 statii de pompare + cond. refulare; 

 subtraversari; 

 racordari la retea stradala principala;  

 statie epurare. 

Dimensionarea reţelei de canalizare s-a făcut conform STAS 1846-1/2006 

pentru un grad maxim de umplere a conductelor de 0,7. Colectarea apelor menajere 

se face prin intermediul unei retele de canalizare independenta alcătuita din tuburi 

PVC-uKG montate sub adancimea de înghet, adâncimea variind în functie de panta 

colectorului data astfel încât sa indeplinească viteza de autospalare de 0,7 m/s. 

Reţeaua de canalizare este pozată pe ambele părţi ale drumurilor judetene 

DJ129, DJ140 şi a drumurilor comunale, în intravilanul localităţii Strejniciu. 

3.8.3.3. Alimentare cu energie electrică 

Reteaua de transport de inalta tensiune 

Teritoriul administrativ al comunei Târgsoru Vechi (compusa din localitatile 

Strejnicu, Târgsoru Vechi, Zahanaua si Stancesti) este strabatut de o serie de linii de 

transport de inalta tensiune, linii ce deservesc statia de transformare de sistem Brazi 

Vest (400/220/110 kVA) ce se afla amplasata in imediata vecinatate a comunei. 

LEA 400 kV Brazi Vest – Domnesti; LEA 400 kV Brazi Vest – Darste; LEA 

220 kV Brazi Vest – Floresti; 
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Conform Normei Tehnice privind delimitarea zonelor de protectie – siguranta 

aferente capacitatilor energetice (ordinul ANRE nr4/09.03 2007) latimea culoarelor de 

protectie pentru liniile de 400 kV, 220 kV, 110 kV si 20 kV sunt de 75 m, 55 m, 37m si 

respectiv 24m. 

Reteaua de distributie de medie tensiune 

Necesarul de energie electrica pentru comuna Târgsoru Vechi este asigurat 

din Sistemul Energetic National prin intermediul urmatoarelor linii aeriene de medie 

tensiune: 

-LEA 20 kV Electromecanica, linie racordata la statia de transformare 

Columbia (110/20kV); 

-LEA 20 kV Târgşoru  Nou, linie racordata la statia de transformare Tatarani 

(110/20 kV); 

-LEA 20 kV Manesti, linie racordata la statia de transformare Pastarnacu 

(110/20 kV); Liniile de 20 kv Târgşoru  Nou si Manesti sunt interconectate cu 

separare (pe Teritoriul localitatii Stănceşti) ceea ce permite alimentarea in siguranta 

a consumtorilor celor doua linii in caz de avarie. 

In localitatile Strejnicu si Târgsoru Vechi sunt cate 4 posturi de transformare: 

 Strejnicu : 1 PTA 100 kVA; 2 PTA 250 kVA; 1 Pta 400 Kva. 

 Târgsoru Vechi: 1 PTA 100 kVA; 2 PTA 160 kVA; 1 PTA 250 kVA. 

Localitatile Zahanaua si Stancesti sunt alimentate de cate un post de 

transformare aerian de de 160 si respectiv 250 kVA. Majoritatea acestor posturi 

permit o amplificare a puterii pana la 400 kVA, putand sa preia intr- o prima faza 

surplusul de putere pentru alimentarea unor noi consumatori. Liniile aeriene de 20 kV 

sunt echipate cu conductori OlAl de sectiuni 30 si 50 mmp si sunt pozate pe stalpi de 

beton-medie tensiune tip CONEL. 

Reteaua de distributie de joasa tensiune 

Reteaua de joasa tensiune este de tip aerian si este pozata pe stalpi de 

beton, pentru joasa tensiune tip CONEL. Pe acesti stalpi sunt instalate atat circuitele 

destinate alimentarii consumatorilor casnici, cat si cele pentru iluminatul public. Se 

utilizeaza conductori de sectiuni cuprinse intre 35 si 95 mmp. Lungimile liniilor de 

joasa tensiune sunt in limite normale, neexistand caderi de tensiune semnificative. 

Alimentarea retelelor de joasa tensiune se face in general radial din posturile 

de transformare. Acestea sunt de tip aerian (in zona rurala). In reteaua de joasa 

tensiune s-a urmarit sa se creeze bucle intre doua posturi de transformare, 

functionarea fiind de tip radial. 
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Reteaua de iluminat public este echipată cu lampi cu vapori de mercur sau 

sodiu. Strazile au prevazute retele de iluminat public in proportie de 95%.( Strejnicu – 

22.1 km; Târgsoru Vechi 9.8 km; Stancesti – 5 km; Zahanaua – 2.5 km, conform fisei 

localitatii actualizata 2020).  

3.8.3.4. Alimentare cu gaze naturale  

Alimentarea cu gaze naturale a localităţilor alimentate din comuna 

Târguşoru Vechi (Strejnicu, Târguşoru Vechi, Stănceşti, Zahanaua) se realizează 

prin racordarea la conductele de transport de înaltă presiune care traversează 

localitatea, prin intermediul Staţiilor de reglare măsurare predare (SRMP) înalta / 

medie / redusa presiune. 

Operator de gaze în comuna este DISTRIGAZ SUD RETELE SRL – ENGIE 

ROMANIA SA. 

Distribuţia gazelor se realizează atât prin conducte din oţel, cât şi conducte 

de polietilenă de înaltă densitate (PEID), existând tendinţa de a se înlocui conductele 

din oţel cu cele din PEID pe măsura expirării duratei normale de viaţă. 

Lungimea reţelei de distribuţie a crescut continuu între anii 2013 şi 2019, 

reflectând astfel creşterea numarului abonaţilor în prezent la 1845 gospodării 

(conform fisei localitatii actualizata 2020), dar şi posibilitatea de extindere a reţelelor 

de gaze pentru alimentarea unor consumatori din noile zone de dezvoltare. 

Lungimea reţelei de alimentare cu gaze naturale este de aproximativ 40 km. Aceastǎ 

utilitate edilitarǎ face parte din proiectele prioritare ale comunei în perioada 2021 – 

2027. 

3.8.3.5. Salubrizare  

Deseurile menajere sunt colectate de catre societatea S.C. ROSAL 

PLOIEŞTI SRL si transportate la staţia de colectare, selectare si transfer din comuna, 

unde sunt sortate si valorificate. Deşeurile care rămân în urma sortarii sunt 

transportate la rampa de gunoi de la Boldeşti-Scăieni. Numărul abonaţilor a crescut 

constant ajungând în anul 2020 la 2.805 contracte. 

3.8.4. Locuinţe 

Avand in vedere ca fondul locuibil este intr-o stare medie si indicii de locuire 

indica un confort sub media de judet, se apreciaza ca populatia va continua 

imbunatatirea nivelului de confort al locuintelor existente prin: 

• Reparare, consolidare, modernizare; 
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• Extinderi cu camera de locuit; 

• Extinderi cu dependinte si anexe; 

• Extinderea lucrarilor de alimentare cu apa; 

• Introducerea canalizarii. 

Necesitatile de teren pentru constructii de locuit se pot satisface eficient doar 

prin asigurarea unui flux productiv de funciar in toate zonele intravilanului, care sa 

furnizeze permanent investitorilor terenuri aflate in proprietate particulara. 

Extinderile in suprafete mari pe terenuri agricole introduce in intravilan fara 

retea stradala se vor face pe baza unor studii (P.U.Z. – specificate in reglementarile 

urbansitice). Zona de locuit este prevazuta a fi protejata de zonele producatoare de 

disconfort. Astfel, au fost rezervate zone de protectie sanitara a locuintelor 

dimensionate conform normelor si prevazute în general cu plantații de protecție, 

astfel: 

• Cimitire – 50m; 

• Zone industriale conform studiilor de impact – 10m; 

• Zone agricole conform studiilor de impact – 200m; 

• Dispensar veterinar – 30m. 

Suprafaţa ocupată de locuinţe în intravilanul comunei este de circa 230.094 

mp. Din datele furnizate de către Consiliul Local TÂRGŞORU VECHI și din datele 

prelucrate de la Institutul Național de Statistică, putem afirma că numărul de locuinţe 

din comună se ridică la 3.581 (la nivelul anului 2019). 

Tabelul nr. 4: Situaţia suprafeţei locuibile şi a sistemului de locuinţe 

Caracteristici 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Locuinţe existente - total - număr 3094 3148 3194 3275 3345 3415 3480 3581 

Locuinţe în proprietatea majoritară 

de stat - număr 
2 2 2 2 2 2 2 2 

Locuinţe în proprietatea majoritar 

privată - număr 
3092 3146 3192 3273 3343 3413 3478 3579 

Suprafaţă locuibilă – total - mp 173763 179467 184884 193341 202239 210813 218461 230094 
Suprafaţă locuibilă – proprietate 

majoritară de stat - mp 
36 36 36 36 36 36 36 36 

Suprafaţă locuibilă – proprietate 

majoritar privată - mp 
173727 179431 184848 193305 202203 210777 218425 230058 

Sursa:  http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

Pentru grupa de indicatori privind spaţialitatea locuinţelor, în comuna 

TÂRGŞORU VECHI, se înregistrează valori superioare sau comparabile cu cele ale 

mediei pe judeţ sau pe ţară. Suprafaţa locuibilă este de 20,97 m²/persoană mai mică 

cu 2.44m²/persoană decât media pe țară care este de 23,41 m²/persoană. 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Alte grupe de indicatori analizaţi au fost numărul de persoane/gospodărie. 

Ȋn comuna TÂRGŞORU VECHI s-a înregistrat în anul 2020: 3.06 persoane/ locuinţă, 

valoare superioară mediei pe ţară, care este de 2,44 persoane/locuinţă. 

Tabelul nr.5: Situaţia construcţiilor de locuinţe în ultimii ani 

Caracteristici 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Locuinţe terminate – total - 
număr 

34 57 54 86 81 81 80 116 

Locuinţe terminate din 
fondurile poblice - număr 

- - - - - - - - 

Locuinţe terminate din 
fondurile private – număr 

34 57 54 86 81 81 80 116 

Autorizaţii de construire 
eliberate pentru clădiri 
rezidenţiale (exclusiv pentru 
colectivităţi) - număr 

51 57 76 138 149 190 168 148 

Autorizaţii de construire 
eliberate pentru cladiri 
pentru comert cu ridicata si 
cu amanuntul 

- - - - - 1 - - 

Autorizaţii de construire 
eliberate pentru alte cladiri 

2 2 1 1 3 - 2 1 

Autorizaţii de construire 
eliberate pentru clădiri 
rezidenţiale (exclusiv pentru 
colectivităţi) - mp 

5505 6852 8700 15196 21070 28847 24256 22630 

Autorizaţii de construire 
eliberate pentru cladiri 
pentru comert cu ridicata si 
cu amanuntul 

- - - - - 157 - - 

Autorizaţii de construire 
eliberate pentru alte cladiri 

989 1355 2080 1020 1899 - 1288 726 

Sursa:http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=LOC101B 

 
Fondul de locuinţe construite este unul dintre punctele forte ale spaţiului rural 

analizat, care spre deosebire de alte elemente componente ale acestui spaţiu, a 

înregistrat după 1990 o evoluţie favorabilă atât din punct de vedere cantitativ, cât şi 

calitativ. 

3.9. Populaţia  

Populaţia reprezintă elementul de bază al potenţialului economic al unui 

teritoriu, astfel cunoaşterea aspectelor privind numărul, structura şi evoluţia acesteia 

în timp reprezintă punctul de pornire al tuturor analizelor. Populația rurală reprezintă 

cea mai dinamică componentă a spațiului rural și o resursă potențială deosebit de 

importantă pentru dezvoltarea satelor, cu rol hotărâtor în definitivarea politicilor de 

dezvoltare rurală. 

Populaţia comunei TÂRGŞORU VECHI, reprezentată prin totalitatea 

oamenilor ce locuiesc pe teritoriul acestui spaţiu geografic, diferă ca număr în 

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=LOC101B
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decursul zecilor şi sutelor de ani. Evoluţia demografică a comunei TÂRGŞORU 

VECHI, aşa cum rezultă din statisticile vremii, reflectă atât dezvoltarea în timp a 

localităţii, cât şi procesul istoric de formare a satelor acesteia. Numărul exact de 

locuitori, la o anumită dată, se poate afla numai în urma recensămintelor. Este 

cunoscut faptul că spaţiul comunei TÂRGŞORU VECHI a fost locuit încă din cele mai 

vechi timpuri, dar datele despre populaţia aşezată aici nu sunt precise. 

La nivelul anului 2020 comuna TÂRGŞORU VECHI are o populaţie totalǎ de 

10.968 locuitori. Astfel, din punct de vedere procentual populaţia comunei 

TÂRGŞORU VECHI reprezintǎ aproximativ 1,39% din populaţia totalǎ a judeţului 

Prahova (787.529 locuitori ). Nu se întrevăd evoluţii deosebite pe termen scurt şi 

mediu la acest capitol. Singurele măsuri care pot influenţa în mod pozitiv evoluţia 

demografică sunt cele legate de activităţile economice şi de echiparea tehnico-

edilitară, măsuri ce depind numai de administraţia locală. 

Tabelul nr. 6: Situaţia populaţiei în decursul anilor 2013 – 2020 

Populaţie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Populaţie totală – 1 iulie 
(stabilă) 

9930 10078 10183 10326 10505 10651 10859 - 

Populaţie la 1 iulie – 
masculin 

5017 5094 5147 5218 5296 5387 5506 
- 

Populaţie la 1 iulie – 
feminin 

4913 4984 5036 5108 5209 5264 5353 - 

Populaţia totală la 1 
ianuarie (stabilă) 

9844 10006 10129 10227 10428 10609 10741 10968 

Populaţia la 1 ianuarie – 
masculin 

4952 5050 5125 5158 5259 5354 5434 5551 

Populaţia la 1 ianuarie – 
feminin 

4892 4956 5004 5069 5169 5255 5307 5417 

Născuţi vii 96 116 105 122 141 113 113 - 

Decedaţi 97 100 97 116 106 114 86 - 

Căsătorii 55 57 62 87 109 111 97 - 

Divorţuri 4 10 8 14 9 21 8 - 

Stabiliri de reședință în 
localitate 

28 23 47 57 37 46 44 - 

Plecări cu reședință din 
localitate 

52 72 51 77 59 101 94 - 

Spor  -24 -49 -4 -20 -22 -55 -50 - 

Stabiliri cu domiciliul in 
localitate  

272 301 241 334 313 272 346 - 

Plecări cu domiciliul din 
localitate 

113 147 156 141 169 143 148 - 

Spor 159 154 85 193 144 129 198 - 

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP107D 

  http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP201 

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP210D 

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP212B 

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP107D
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP201
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP210D
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP212B
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3.9.1. Indicatori demografici 

În cadrul populaţiei comunei TÂRGŞORU VECHI nu a existat niciodată o 

egalitate numerică între sexul masculin şi cel feminin. De exemplu, pentru perioada 

analizată, structura populaţiei pe sexe, din comuna TÂRGŞORU VECHI apare 

conform tabelului următor: 

Tabelul 7: Structura populaţiei pe sexe şi densitatea populaţiei 

Indicatori 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Populaţie total: 9844 10006 10129 10227 10428 10609 10741 10968 

- masculin 4952 5050 5125 5158 5259 5354 5434 5551 
- feminin 4892 4956 5004 5069 5169 5255 5307 5417 

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP107D 

Structura pe sexe a populaţiei comunei este echilibrată, în anul 2019, conform 

datelor oferite de Institutul Naţional de Statistică, din numărul total al locuitorilor 10.968, 

5.551 persoane (50.61%) sunt bărbaţi şi 5.417 (49.39%) sunt femei. 

Tabelul 8. Sporul natural în comuna, în perioada 2013-2019 

Indicatori demografici 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Numărul născuţilor vii 96 116 105 122 141 113 113 

Număr persoane decedate 97 100 97 116 106 114 86 

Sporul natural -1 16 8 6 35 -1 27 
Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP210D 

Sporul natural este indicele demografic care caracterizează creşterea sau 

scăderea numărului unei populaţii. Acesta reprezintă diferenţa dintre valorile 

natalităţii, respectiv a numărului născuţilor vii şi valorile mortalităţii, respectiv a 

numărului persoanelor decedate, în cursul unui an. 

Natalitatea a înregistrat, în intervalul analizat o evoluție oscilatorie în 

perioada 2013-2019, cu valorea maximă în anul 2017 de 141 născuți vii. Scăderea 

natalităţii şi creşterea mortalităţii constituie, în primul rând, efectul negativ al 

transferului masiv de populaţie rurală spre oraş. 

Graficul 3. Evoluţia indicatorilor demografici în perioada 2013-2019 

 
Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP308A 

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP308B 

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP107D
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP210D
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP212B
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP212B
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Deplasările cu caracter definitiv au transformat comuna analizată într-un 

întins spaţiu exportator de forţă de muncă, reducând treptat vitalitatea biologică a 

colectivităţii TÂRGŞORU VECHI. 

Populaţia umană reprezintă un sistem dinamic supus în permanenţă 

schimbărilor ca urmare a influenţei mişcării naturale (naşterile şi decesele) şi a 

mişcării migratorii (imigrările şi emigrările). Conform Institutului Naţional de Statistică, 

situaţia populaţiei comunei TÂRGŞORU VECHI, între anii 2013-2019, se prezintă 

astfel: 

Tabelul 9. Evoluţia populaţiei în decursul anilor 2013 – 2019 

Populaţie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Căsătorii 55 57 62 87 109 111 97 

Divorţuri 4 10 8 14 9 21 8 

Stabiliri de reședință în localitate 28 23 47 57 37 46 44 

Plecări cu reședință din localitate 52 72 51 77 59 101 94 

Spor  -24 -49 -4 -20 -22 -55 -50 

Stabiliri cu domiciliul in localitate  272 301 241 334 313 272 346 

Plecări cu domiciliul din localitate 113 147 156 141 169 143 148 

Spor 159 154 85 193 144 129 198 

Sursa:  http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP307A 

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP307B 

Structura populaţie pe sexe se poate observa în graficul de mai sus, putând afirma că 

în perioada 2010-2017, ponderea din total populaţie este în favoarea populaţiei feminine 

Grafic. 4. Evoluţia populaţie pe sexe, în comuna TÂRGŞORU VECHI în 

intervalul 2013-2020 

 

Sursa:  http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP308A 

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP308B 

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP212B
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP212B
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP212B
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP212B
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Din punct de vedere al sosirilor şi plecărilor, la nivelul comunei TÂRGŞORU 

VECHI, pentru perioada analizată (2013-2019) se constată o uşoară superioritate a 

celor care se stabilesc cu reşedinţa pe aceste meleaguri, comparativ cu cei care 

pleacă cu reşedinţa din comuna. În anul 2019 se înregistrează un număr de 148 

plecări cu domiciliu din localitate şi 346 stabiliri de domiciliu, rezultând astfel un spor 

migratoriu pozitiv (198 persoane) pentru comuna analizată.  

Grafic. 5. Evoluţia stabilirilor şi plecărilor din localitate, în intervalul 2013-2019 

 
Sursa:  http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP308A 

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP308B 

Se poate afirma că migraţia, privită ca mişcare în spaţiu a unei populaţii, 

reprezintă o componentă principală a acesteia, alături de natalitate şi mortalitate. 

Totuşi, importanţa mişcării migratorii este mai redusă, dacă avem în vedere procesul 

reproducerii populaţiei, deoarece, prin intermediul acesteia se realizează numai o 

deplasare a unor efective de populaţie dintr-o colectivitate în alta. Evoluţia în timp a 

numărului şi structurii populaţiei este şi rezultatul mişcării migratorii. Mişcarea 

migratorie desemnează forma de mobilitate geografică, care constă în schimbarea 

statului rezidenţial. Datorită existenței și permanentizării fluxurilor de populație urban-

rural s-a înregistrat, în ultimul deceniu, o creștere numerică și procentuală evidentă a 

numărului de locuitori prezenți în comună. 

3.10. Forţa de muncă 

La nivelul comunei TÂRGŞORU VECHI îşi desfǎşoarǎ activitatea PF-uri, 

SRL-uri având ca domeniu de activitate comerţ şi prestǎri servicii, alimentaţie 

publicǎ, construcţii. 

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP212B
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP212B
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Forţa de muncă din comuna TÂRGŞORU VECHI, este cuprinsă din angajaţii 

Consiliului Local, angajaţii societăţilor comerciale din comună (buticuri), şi celelalte 

societăţi mai importante. 

3.11. Educaţie 

Procesul de învăţământ în comuna TÂRGŞORU VECHI se desfaşoară în 

cadrul a 4 instituţii de învăţământ, două grădiniţe şi respectiv două şcoli cu clasele I – 

VIII. În aceste instituţii îşi desfăşoară activitatea un număr de 55 cadre didactice (la 

nivelul anului 2018 conform INSSE).  

 

Foto: Instituţii de învăţământ – sat Strejnicu 

 

Foto: Instituţii de învăţământ – sat Târgşoru Vechi 
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De asemenea comuna TÂRGŞORU VECHI dispune de două terenuri de 

sport, o sală de sport pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică şi sport. Din 

păcate populaţia şcolară este în scădere la nivelul comunei, de la 1.229 elevi în anul 

2012 la 1.059 elevi la nivelul anului 2018. Cauzele reducerii populaţiei şcolare sunt 

multiple. Putem aminti scăderea natalităţii, fenomenul de migraţie, precum şi dorinta 

părinţilor ca fii/fiicele lor să înveţe în Ploieşti (distanţa fiind una relativ mică şi deci 

uşor accesibilă) 
 

Tabelul nr. 10: Situaţia învăţământului din comuna TÂRGŞORU VECHI 

Învăţământ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Unităţi de învăţământ – total 3 3 2 2 2 2 2 

Preşcolar 1 1 - - - - - 

Primar si gimnazial (inclusiv invatamantul 
special 2 2 2 2 2 2 2 

Primar si gimnazial : 2 2 2 2 2 2 

Populația școlară 1229 1225 1205 1169 1093 1088 1059 

Copii inscrisi in gradinite 287 260 232 205 201 231 229 

Elevi inscrisi in invatamantul preuniversitar 942 965 973 964 892 857 830 
Elevi inscrisi in invatamantul primar si 
gimnazial (inclusiv invatamantul special) 

942 965 973 964 892 857 830 

Elevi inscrisi in invatamantul primar (inclusiv 
invatamantul special) 

523 538 548 522 469 449 424 

Elevi inscrisi in invatamantul gimnazial 
(inclusiv invatamantul special) 

419 427 425 442 423 408 406 

Elevi inscrisi in invatamantul primar si 
gimnazial 

942 965 973 964 892 857 830 

Elevi inscrisi in invatamantul primar 523 538 548 522 469 449 424 

Elevi inscrisi in invatamantul gimnazial 419 427 425 442 423 408 406 

Personal didactic 63 62 61 60 57 53 55 

Invatamant prescolar 12 11 11 10 10 10 10 
Invatamant primar si gimnazial (inclusiv 
invatamantul special) 51 51 50 50 47 43 45 
Invatamant primar (inclusiv invatamantul 
special) 22 22 21 20 19 18 17 
Invatamant gimnazial (inclusiv invatamantul 
special) 29 29 29 30 28 25 28 

Invatamant primar si gimnazial 51 51 50 50 47 43 45 

Invatamant primar 22 22 21 20 19 18 17 

Invatamant gimnazial 29 29 29 30 28 25 28 

Săli de clasă şi cabinete şcolare 26 26 32 31 31 32 32 
Laboratoare şcolare 

6 6 6 6 6 5 5 

Săli de gimnastică - total 2 2 2 1 1 1 1 

Terenuri de sport 2 2 2 2 2 2 2 

PC-uri – total 58 63 55 57 80 81 81 

Sursa: statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

../AppData/Local/Downloads/SDL%20DRĂGĂNEȘTI_Varianta%20finala_CAP%201.doc
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3.12. Culte, cultură şi artă 

În comuna TÂRGŞORU VECHI îşi desfǎşoarǎ activitatea un cǎmin cultural. 

În comunǎ se mai aflǎ şi o bibliotecǎ publică. 

Biblioteca sǎteascǎ înzestreazǎ comuna TÂRGŞORU VECHI cu 2.122 de 

volume mândrindu-se cu 434 cititori activi la nivelul anului 2019. 

Cultura şi arta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Biblioteci – total - număr 3 3 3 3 3 3 3 

Biblioteci publice - număr 1 1 1 1 1 1 1 

Volume existente în biblioteci - numǎr 2122

7 

2122

7 

2122

7 

2090

0 

2090

0 

2122

7 

2122

7 Cititori activi la biblioteci – numǎr  360 312 442 466 449 438 434 

Volume eliberate – numǎr  700 458 1266 555 548 565 561 

Personal angajat în biblioteci 1 1 1 2 2 1 1 

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=ART107A 

 

Spiritualitatea crestin-ortodoxa din comuna este reprezentata prin trei parohii 

care au imprumutat unele elemente din cultul ortodox si din folclorul tracic al 

inaintasilor noştri reuşind să se deosebească în linii mari şi să creeze astfel stilul 

local original. 

 Biserica Ortodoxă Târgşoru Vechi, construită în 1947- satul Târgşoru Vechi; 

 

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=ART107A
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 Biserica ortodoxa din satul Strejnicu; 

 

 Biserica Ortodoxă Stănceşti, construită în 1864 – satul Stănceşti 
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Astăzi, când facem parte din familia unită a ţărilor europene, când relaţiile 

dintre aceste state, bazate pe încredere şi întrajutorare, sunt mult mai prietenoase, 

când graniţele devin treptat doar imaginare, naţiunile pot dăinui în timp prin ce au mai 

trainic şi mai valoros. 

Pentru ca generaţiile care ne urmează să cunoască rădăcinile poporului şi 

evoluţia sa pe treptele istoriei, este de datoria noastră, a celor cu misiunea de 

educatori, să le lăsăm cât mai puţin alterată zestrea de care vorbeam, pentru a ne 

recunoaşte şi a nu uita că am fost şi că suntem români. Oriunde, în Europa şi în 

lume, oricâtă unitate în diversitate ar exista, ceea ce ne păstrează identitatea sunt 

graiul, portul şi obiceiurile. 

3.13. Sănătate 

Reforma sistemului de sǎnǎtate are ca principale obiective îmbunǎtǎţirea 

stǎrii de sǎnǎtate a populaţiei, creşterea eficienţei utilizǎrii resurselor şi creşterea 

nivelului asistenţei medicale acordate populaţiei şi a calitǎţii serviciilor medicale. 

Mǎsurile de reformǎ privesc, în principal restructurarea modului de 

organizare şi furnizare a serviciilor destinate îngrijirii sǎnǎtǎţii şi schimbarea modului 

de finanţare a activitǎţii şi sunt centrate pe introducerea asigurǎrilor sociale de 

sǎnǎtate. 

Asigurarea serviciilor medicale în comuna TÂRGŞORU VECHI se face prin 

intermediul celor trei cabinete medicale individuale. La nivelul comunei funcţionează 

trei cabinete stomatologice, două farmacii şi două laboratoare de tehnica dentară. 

Tabelul nr. 11: Situaţia sistemului de sănătate din comună 

Sănătate 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Medici de familie-proprietate publică-număr  3 3 3 - - - 0 

Medici de familie-proprietate privată -număr 1 - - 3 3 3 5 

Personal mediu sanitar-sector public-
persoane 

3 3 3 - - - 1 

Personal mediu sanitar-sector privat-
persoane 

2 3 3 8 8 8 8 

Stomatologi -sector privat- 1 1 1 1 2 2 3 

Farmacisti - sector privat- 1 1 3 2 2 4 4 

Cabinete medicale individuale (de familie) - 
sector public 

3 3 3 - - - - 

Cabinete medicale individuale (de familie)-
sector privat 

1 - 1 3 3 3 3 

Cabinete stomatologice - sector privat 2 2 3 3 2 2 3 

Farmacii - sector privat 1 2 1 2 2 2 2 

Laboratoare de tehnica dentara 3 3 3 3 2 2 2 

Alte tipuri de cabinete medicale - - - - - - 2 

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=ART108B 

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=ART107A
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3.14. Asistenţǎ socialǎ 

Serviciul de asistenţǎ socialǎ este organizat în cadrul primǎriei ca serviciu 

distinct. 

3.15. Agricultură 

Condiţiile geografice şi climaterice ale zonei au determinat locuitorii sǎ 

practice o serie de activitǎţi predominant agricole cum ar fi: cultura pomicolǎ, 

cultivarea plantelor şi creşterea animalelor. 

Fondul funciar al comunei pe categorii de folosinţǎ se prezintǎ în tabelul 

urmǎtor, astfel: 

Tabelul nr. 12. Fondul funciar al comunei TÂRGŞORU VECHI la nivelul anului 
2018 

Agricultura 2018 

SUPRAFATA 
AGRICOLA 

Suprafaţa arabilǎ - ha 3.657 

Suprafaţa – livezi şi pepiniere pomicole – ha 14 

Suprafaţa – pǎşuni – total - ha 73 

Total suprafaţǎ agricolǎ 3.744 

SUPRAFATA 
NEAGRICOLA 

Suprafaţa cu pǎduri – total – ha 396 

Suprafaţa cu ape/bǎlţi - total – ha 110 

Suprafaţa ocupatǎ cu construcţii - total – ha 494 

Suprafaţa – cǎi de comunicaţii şi cǎi ferate - total – ha 102 

Total suprafaţǎ neagricolǎ 1102 

TOTAL  4.846 

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR101B 

Modul de utilizare al terenurilor relevă o a pondere a terenurilor arabile 

de (90.59%) secondată, la mere distanţă de păşuni (9.12%). 

Pentru Comuna Târgşoru Vechi , strategia dezvoltării agriculturii trebuie să 

aibă în vedere: 

- integrarea producției agricole cu industria alimentară, rețeaua de 

depozitare, transport; 

- refacerea efectivelor de animale pentru satisfacerea în parte a cerințelor 

populației; 

- realizarea securității alimentare; 

- distribuție și comercializare, corespunzător cerințelor de consum. 

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR101B
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Grafic 6. Ponderea terenurilor agricole şi neagricole din suprafaţa totală a 

comunei TÂRGŞORU VECHI la nivelul anului 2019 

 
Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR101B 

 

Grafic 7. Situaţia terenurilor neagricole în comuna TÂRGŞORU VECHI , în anul 

2019 

 
Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR101B 

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR101B
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR101B
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3.16. Economia 

Analiza realizată pe baza cifrelor statistice este doar una cantitativă ea 

bazându-se pe numărul agenţilor economici, şi nu pe cifra de afaceri, profit sau 

număr de angajaţi. 

O scurtă analiză a activității sectorului productiv în comuna TÂRGŞORU 

VECHI se impune din două motive: 

• datorită contribuției semnificative pe care funcţionarea unor astfel de entități 

pe teritoriul unei localități îl are în general pentru dezvoltarea și autonomia respectivei 

comunități; 

• datorită faptului ca aderarea la Uniunea Europeană se materializează în 

fonduri nerambursabile, care pot fi accesate în cea mai mare parte de sectorul de 

producţie. 

În mediul rural, se desfăşoară o serie de activităţi neagricole ( prelucrarea 

unor materii prime agricole, comerţ, transporturi etc.), care au un impact pozitiv 

asupra comunităţilor rurale, contribuind la asigurarea de venituri complementare si la 

creşterea gradului de utilizare a forţei de muncă. 

Activitatea industrială din cadrul comunei TÂRGŞORU VECHI este 

reprezentată prin câteva unităţi economice, care prelucrează în general resursele 

existente în teritoriu şi angajează o mică parte din populaţia activă a comunei. 

Comerţul şi serviciile sunt prezente în comuna TÂRGŞORU VECHI prin activităţi 

diversificate oferite populaţiei, astfel: fabricarea produselor de panificaţie şi patiserie, 

activităţi de construcţii, zidărie, etc. Mica industrie este reprezentată în comună de 

către societăţi comerciale care desfăşoară activităţi precum: 

Nr. 
crt 

Numele firmei Profit (lei) 
Cifra de afaceri 

(lei) 

1.  SPOTING S.A. 3.219.967 41.184.888 

2.  MVS LOGISTIC SRL 2.012.501 11.660.298 

3.  CAMION SERVICES LOGISTIC SRL 1.764.493 3.826.859 

4.  TRANSMARIN SRL 1.483.926 4.424.611 

5.  HELEN PREST INTERNATIONAL SRL 1.465.280 17.309.495 

6.  PRECIZIA CNC MECANICA FINA SRL 1.412.850 3.376.492 

7.  VLADRY JER CONSTRUCT SRL 1.295.215 3.434.378 

8.  DON INTERNATIONAL PRESTCONSTRUCT SRL 1.061.462 4.113.631 

9.  RUDACO PREST SRL 1.018.408 26.197.287 

10.  FORTASTES CATERING SRL 1.003.593 5.876.840 

Sursa: https://www.listafirme.ro/prahova/TÂRGŞORU VECHI/o1.htm 

https://www.listafirme.ro/prahova/TÂRGŞORU%20VECHI/o1.htm
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Principalele obiective generale în dezvoltarea comunei TÂRGŞORU VECHI, 

pe termen lung şi mediu sunt:  

- dezvoltarea infrastructurii de bazǎ; 

- relansarea turismului în general; 

- creşterea potenţialului economic 

- îmbunǎtǎţirea calitǎţii vieţii;  

- valorificarea produselor tradiţionale tip artizanat;  

- creşterea competitivitǎţii şi performanţelor activitǎţii în industrie, investiţii şi 

în special în agriculturǎ;  

- stimularea spiritului întreprinzǎtor; 

- protejarea şi conservarea biodiversifitǎţii şi a habitatului natural;  

- energie electricǎ (modernizatǎ pe stâlpi de beton şi iluminat stradal);  

- asigurarea unui sistem durabil de alimentare cu gaze naturale (sursa în 

localitate, dar nu existǎ reţea de gaze);  

- reabilitarea drumurilor; 

- telefonia (vodafone). 

Încurajarea dezvoltǎrii întreprinzǎtorilor privaţi va trebui sǎ fie o politicǎ 

prioritarǎ în dezvoltarea comunei, atât în planificarea urbanisticǎ şi amenajarea 

teritoriului cât şi în politica fiscalǎ. Dezvoltarea în comunǎ a micilor întreprinzǎtori– 

microîntreprinderi, dar mai ales a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM – uri) – trebuie 

susţinutǎ mai ales dacǎ acestea folosesc sau antreneazǎ forţa de muncǎ localǎ şi 

valorificǎ resurse naturale locale. 

3.17. Turism 

Turismul este una din ramurile economice care au cunoscut cea mai rapidǎ 

expansiune în ultimele decenii. Motivaţiile turiştilor sunt foarte diverse: unii turişti 

cautǎ odihnǎ și relaxare, alţii aventurǎ, unii turişti preferǎ natura, în timp ce alţi turişti 

vor sǎ descopere locuri noi sau sunt interesaţi de obiectivele cultural - istorice sau de 

manifestǎrile culturale. Refacerea sǎnǎtǎţii se numarǎ de asemenea, printre 

motivaţiile turistice frecvent întâlnite. 
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Principalele resurse locale ce pot revitaliza sectorul turistic sunt: 

1. Manastirea Turnu, vechea vatra de cultura si istorie romaneasca, isi are 

radacinile in ctitoriile vrednicilor de amintire voievozi care aveau sa ridice la Tirgsor 8 

biserici, spre a fi loc de rugaciune si de vesnica pomenire. Vechile cronici amintesc 

de Tirgsor ca fiind curte domneasca, targ si manastire.Prima mentionare a localitatii 

este din timpul lui Mircea cel Batran intr-un hrisov din 25 august 1413, in care face o 

înlesnire negustorilor brasoveni. Apoi intr-un dictionar de la sfarsitul secolului al XIX-

lea se nota despre manastire:…"zidita de Antonie Voda la 1671 pe o pozitie foarte 

buna.In vechime, ea a servit in resbelele romanilor si a fost o adevarata cetatuie, 

dupa cum arata si ruinele ce exista astazi.Aceasta manastire are doua curti; intrarea 

este pe sub o clopotnita de ziduri, daramata pre jumatate, iar in dreapta se vad 

ruinele caselor domnesti, din care numai niste subterane dovedesc soliditatea lor. 

Acest sfant monument se afla pustiu, desbracat de toata splendoarea…" Insa pe 

aceste locuri istoria si-a lasat amprenta inca din paleoliticul superior si neolitic (urme 

din culturile Cris, Boian si Gumelnita).Antichitatea este prezenta prin asezari sau 

necropole din epoca bronzului, a fierului, apoi prezenta romana este dovedita prin 

castru si termele din timpul lui Traian, prin monedele de bronz descoperite, dar si prin 

caramizile stampilate cu insemnul Leg. a XI-a Claudia Pia Fidelis. Dar prima biserica 

construita aici este ctitoria lui Vladislav II din anul 1447, din care se mai vede doar 

fundatia.Cea mai importanta fiind insa biserica din interiorul curtii domnesti, care este 

ctitoria domnitorului Vlad Ţepes, pisania acestei biserici pastrata la Muzeul de Istorie, 

menţionând data de 24 iunie 1461 ca fiind ziua târnoşirii. 
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Foto: Mănăstirea Turnu şi Biserica de pe incinta domnească 

Biserica aceasta a fost refacută în anul 1671 de Antonie Voda din Negoiesti, 

însa moartea acestuia a facut ca biserica sa ramana nepictata, pictura executandu-

se de Voievodul martir Constantin Brancoveanu, al carui portret se vede inca pe 

peretele de vest, alaturi de el fiind Doamna Marica sotia lui. Manastirea datorita 

donatiilor facute de Domnitori si a griji monahilor vietuitori fata de sfintenia acestor 

locuri a avut o perioada de inflorire ceea ce face ca domnitorul Grigore Ghica sa 

închine manastirea spitalului Sf. Pantelimon din Bucuresti, cel ce purta grija saracilor. 

Dar vitregia vremurilor a facut ca acest sfant lăcas sa decada din stralucirea de 

odinioara, astazi ramanand doar ruinele caselor domnesti, a curtii a turnului de la 

intrare, a inca doua biserici, una din ele fiind ctitoria domnitorului Mihnea la anul 

1589, din care a ramas peretele sudic, iar cealalta ctitoria negustorilor datata 1568, 

toate acestea fiind intr-un stadiu avansat de degradare si care necesita ample lucrari 

de consolidare pentru a se salva aceste impunatoare biserici care sunt o marturie a 

jertfelniciei si dragostei de neam a inaintasilor nostri. In anul 1997 prin hotararea 

permanentei consiliului eparhial si avand inalta binecuvantare a PREA FERICITULUI 

PARINTE TEOCTIST, s-a reactivat Manastirea Turnu din Tirgsoru Vechi cu dorinta 

de a-i da viata acestui loc plin de incarcatura istorica si de a-i reda stralucirea de 

odinioara. 

2. Rezervaţia arheologică şi de arhitectură medievală de la Tîrgşoru 

Vechi  

Importanţa şi complexitatea monumentelor de la Tîrgşoru Vechi este lesne 

sesizabilă fie şi numai din simpla lor trecere în revistă. Cele mai vechi urme de 

http://www.situltargsoruvechi.ro/manastirea-turnu-si-biserica-de-pe-incinta-domneasca/
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locuire sunt reprezentate de uneltele de silex care au aparţinut comunităţilor 

aurignacianului din paleoliticul dezvoltat. Epoca pietrei şlefuite (neoliticul) este 

prezentă printr-o suprapunere de situri care aparţin culturilor Criş, Boian şi 

Gumelniţa, cu frumos decorata lor ceramică, dar şi cu uneltele de piatră şlefuită. 

Epoca bronzului este acoperită de existenţa a trei dintre cele mai reprezentative 

manifestări culturale (cele de tip Glina, Monteoru şi Tei). Din epoca fierului traco – 

geto – dacic au fost descoperite vestigii care aparţin atât primei sale părţi (Hallstatt-

ul, cu aspectul Bârseşti Ferigele), cât şi celei de a doua (La Tene) cu manifestările 

sale "clasice". O importanţă aparte o au monumentele romane – castrul şi thermele 

sale – ridicate în primii ani ai sec. II p. Chr., cu scopul de a ţine sub control zona 

subcarpatică şi trecătorile spre şi dinspre interiorul arcului carpatic. După organizarea 

limes-ului roman pe aliniamentul Oltului, sub împăratul Hadrian (117 – 118 p. Chr.), 

în imediata apropiere a fostei fortificaţii romane ia fiinţă o întinsă aşezare a dacilor 

liberi, care se dezvoltă de-a lungul sec. II şi III p. Chr., sub directa influenţă şi în 

permanentă legătură cu teritoriul provincial roman. Sfârşitului de sec. III şi sec. IV p. 

Chr. îi aparţine una dintre descoperirile de cea mai mare importanţă, nu numai pentru 

complexul de monumente de la Târgşor, ci şi pentru întreaga cercetare arheologică 

românească – concentrarea de complexe funerare, din care au fost cercetate până 

în prezent cca. 500 de morminte, aparţinând unei necropole de inhumaţie sarmatice 

şi alteia birituale de tip Sântana de Mureş – Cerneahov. Inventarul, specific 

complexelor funerare de acest tip, se remarcă prin diversitate şi bogăţie, constând 

din ceramică, accesorii vestimentare, podoabe şi arme. Succesiunea urmelor de 

locuire continuă cu cele daco-romane din sec. V- VII p. Chr., cu cele vechi româneşti 

din sec. VIII – X şi XII – XIII p. Chr., care completează substanţial cunoştinţele privind 

perioada structurării definitive a poporului român Tîrgşoru Vechi, reşedinţă a 

domnitorilor munteni şi vechi centru urban, s-a impus atenţiei istoricilor (Gh. 

Tocilescu) şi arhitecţilor (Al. Zagoritz) prin importanţa monumentelor sale încă de la 

sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea.Ansamblul monumentelor 

târgşorene a intrat în literatura de specialitate prin intervenţiile lui C.C. Giurescu care, 

în 1924, atrăgea atenţia în Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice asupra 

interesului prezentat de obiectiv ca şi asupra pericolului de degradare ce le 

ameninţa; 

 V. Drăghiceanu, cel care publica în 1927 unica inscripţie păstrată de la 

Vlad Ţepes, descoperită aici si N. Iorga, salvatorul prin intervenţie directă a unora 

dintre vestigiile medievale. Primele cercetări arheologice sistematice au fost 
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întreprinse la Târgşor începând din 1956, din iniţiativa Academiei Române, prin 

intermediul Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan“ din Bucureşti, care de atunci şi 

până în prezent, într-o apropiată colaborare cu Muzeul de Istorie şi Arheologie 

Prahova, au continuat cercetările, soldate cu descoperiri care acoperă o îndelungată 

perioadă de timp ce se întinde între paleoliticul superior şi evul mediu dezvoltat. 

Această impresionantă suprapunere a nivelurilor de locuire umană, probată 

arheologic, a îndreptăţit pe cercetătorii de aici să numească această importantă 

rezervaţie arheologică „mica Troie subcarpatică“ 

 Marea necropolă birituală din sec. III – IV p. Chr., situată pe grindul de 

pe malul stâng al pârâului Leaota, din care au fost cercetate până în prezent cca. 

470 de complexe funerare, se află în faza finală a cercetării sistematice. Primele cca. 

300 de morminte au făcut obiectul unei prezentări monografice, care aparţine 

cercetătorului Gheorghe Diaconu ( v. Târgşor - necropola din sec. III- IV e.n. –, 

Bucureşti, Ed. Acad., 1965). În prezent colectivul format din Gh. Diaconu, D. 

Lichiardopol şi Al. Niculescu pregăteşte prezentarea integrală a necropolei birituale 

de la Târgşor în perspectiva celor mai noi cercetări. Diversitatea siturilor surprinse de 

cercetările arheologice la Târgşor a impus abordarea prioritară a unora dintre ele în 

funcţie de consistenţa şi importanţa problemelor ridicate. Astfel, fără a neglija 

aspectele legate de manifestările culturilor neolitice Criş, cu ceramică liniară, Boian şi 

Gumelniţa în aria de nord a Munteniei sau pe cele aparţinând culturilor epocii 

bronzului (Glina, Monteoru şi Tei), atenţia arheologilor s-a îndreptat cu precădere 

asupra monumentelor care aparţin mileniului I d. Hr.  

 

Foto: Marea necropolă birituală 

http://www.situltargsoruvechi.ro/marea-necropola-birituala/
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Dintre acestea au fost mai intens cercetate monumentele romane – în 

special termele castrului aflat aici, care aparţine liniei de fortificaţii romane (Târgşor, 

Drajna de Sus, Mălăieşti, Voineşti, Rucăr) ridicate în zona subcarpatică a Munteniei 

în timpul războaielor din 101 – 102 şi 105 – 106 p. Chr., cu scopul de a controla căile 

de acces dinspre şi spre interiorul arcului carpatic, active în primele două decenii ale 

sec. II p. Chr. 

Atenţia colectivului de cercetători de la Târgşor s-a focalizat apoi asupra 

problemelor ridicate de existenţa pe malul drept al pârâului Leaota a unei întinse 

aşezări geto-dacice datate în a doua jumătate a sec. II şi prima jumătate a sec. III p. 

Chr – din care au fost cercetate până în prezent cca. 20 de complexe de locuire – , 

pe malul stâng, la cca. 100 m est-nord-est, a unei necropole sarmatice datată în a 

doua jumătate a sec. III p. Chr., din care au fost dezvelite până acum 40 de morminte 

de inhumaţie, şi a marii necropole birituale de tip Sântana de Mureş-Cerneahov, de 

la sfârşitul sec. III şi din sec. IV p. Chr. , cu peste 470 de complexe funerare 

cercetate, situată în aceiaşi zonă. În situl arheologic Tîrgşoru Vechi se găsesc 

următoarele monumente istorice: 

 Biserica "Sf. Pantelimon" a Mănăstiri Turnu a lui Antonie Vodă 1669 - 

1672, reconstruită pe ruine 1997-2001  

 Ruinele Bisericii Albe (1570),  

 

Foto: Ruinele Bisericii Albe 

 

http://www.situltargsoruvechi.ro/marea-necropola-birituala/
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 Ruinele bisericii lui Mihnea Turcitul - Biserica Roşie sf. sec. XVI  

 

Foto: Ruinele Bisericii lui Mihnea Turcitul - Biserica Roşie sf. sec. XVI 

 Mănăstirea Turnu  

Aici a fost construită de Vlad Ţepeş în 1461 biserica domnească "Sf.Nicolae" 

din Târgşor. Se mai păstrează de la ea pisania şi fundaţiile. A fost reconstruită la 

1667 de Antonie-Vodă din Popeşti, care a înfiinţat aici Mânăstirea Turnu; renovată şi 

pictată de Constantin Brâncoveanu. S-a mai păstrat cea mai mare parte din ziduri 

(fără cupole) şi puţin din pictura brâncovenească. 

 

Foto: Mănăstirea Turnu 

http://www.situltargsoruvechi.ro/marea-necropola-birituala/
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3. Troiţa Nicolae Iorga 

 

Foto: Troiţa Nicolae Iorga 

 

4. Aeroclubul Gh. Banciulescu  

 

Aeroclubul „Gheorghe Banciulescu” îşi desfăşoară activitatea pe 

Aerodromul Strejnic, acesta asigurând lecţii de zbor, salturi cu paraşuta, organizarea 
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de competitii, dar si servicii de navigatie. Conform istoricului, acest aeroclub a fost 

înfiinţat in anul 1936, din initiativa unui colectiv condus de ing. George Tinta, pentru 

propaganda aviatica si formarea de piloti si tehnicieni. Din fondurile stranse si din 

cotizatii, subventii si ajutoare date de autoritatile si societatile petroliere din regiune 

de la acea vreme, aeroclubul a inaugurat, in anul 1936, pe terenul de la Strejnic, o 

scoala de zbor cu motor, dotata cu patru avioane noi tip Bücker Jungmann si 

incadrata cu instructori si personal tehnic necesar, director si sef de pilotaj fiind numit 

chiar profesorul ing. Tinta. In perioada 1936-1942, scoala a format 199 de piloti 

gradele I si II. In februarie-martie 1945, problemele economice si politice nationale au 

impus restrangerea temporara a activitatilor sportive aviatice si desfiintarea, printre 

altele, si a acestui Aeroclub. Dar, in anul 1948, Scoala de zbor de la Strejnic se 

redeschide, iar din anul 1952 incepe si formarea de parasutisti sportivi. In 1959, 

scolile de zbor de la Strejnic si Ghimbav raman singurele in functiune, iar din anul 

1962 activitatea de zbor cu motor a fost orientata numai catre obtinerea de 

performante. In acest scop, aeroclubul a inceput pregatiri in vederea participarii la 

competitiile nationale si internationale, iar un an mai tarziu, a demarat si 

antrenamentele pentru planorism de performanta. 

 

Obiectul de activitate al acestui aeroclub în organizarea şi desfăşurarea 

activităţii de: 
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 Pregătire şi perfecţionare teoretică, practică de zbor şi paraşutare cu 

aeronave civile uşoare, de şcoală sport pentru personalul aeronautic propriu şi 

pentru sportivii legitimaţi la Aeroclubul României.  

 Selecţionarea şi iniţierea tineretului prin organizarea de cursuri şi 

cantonamente de instruire teoretică şi în zbor, în scopul atragerii acestuia în practica 

sporturilor aeronautice, în baza criteriilor şi normelor propuse de Aeroclubul 

României şi aprobate de Ministerul Transporturilor.  

Aeroclubul Gh. Bănciulescu – Strejnicu, aparţine Aeroclubului României – 

Bucureşti, având incinta şi aerodromul situate la N-N-E de localitatea Strejnicu. 

Accesul în zonă se realizează din DN 1A pe DJ 129 ce leagă Cartierul Ploieşti - Vest 

de Strejnicu. Aeroclubul dispune de un sediu, un garaj auto, un atelier mecanic, un 

hangar, un turn de control, o şcoală de instruire cu săli de clasă şi dormitoare având 

un spaţiu de cazare de cca. 100 persoane, precum şi un depozit de carburanţi şi 

lubrefianţi. 

În ceea ce priveşte domeniul turismului, Consiliul Local al comunei 

TÂRGŞORU VECHI va avea în vedere urmtoarele obiective:  

Cu o modernizare a infrastructurii în general, şi cu precǎdere a cǎilor de 

circulatie rutierǎ, a reţelelor de alimentare cu energie electricǎ, apǎ şi canalizare, vor 

putea fi promovate forme de turism şi produse turistice noi: turism de week-end, 

turismul de recreere, agroturismul. 

 

DEZVOLTARE REGIONALĂ 

În plan intern, Consiliul Local TÂRGŞORU VECHI, promoveazǎ dezvoltarea 

economico - socialǎ, ştiinificǎ şi culturalǎ durabilǎ optimǎ a teritoriului cu respectarea 

autonomiei şi a atribuţiunilor comunei, dar în corelare cu programulşi planul regional, 

în reţele de dezvoltare policentricǎ.  

1. Întǎrirea şi extinderea cooperǎrii cu instituţii şi organizaţii internaţionale şi 

regionale;  

2. Dezvoltarea economicǎ sustenabilǎ şi sprijin pentru IMM-uri;  

3. Creşterea competitivitǎţii şi a convergenţei intra-regionale în privinţa 

actului administrativ. 

4. Creşterea atractivitǎţii turistice şi implicit dezvoltarea serviciilor turistice în 

comunǎ.  

Turismul pentru orice aşezare constituie o alternativǎ pentru zonele 

defavorizate sau pentru cele afectate de restructurare şi somaj. Valoarea 
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potenţialului turistic al judeţului Prahova şi stadiul actual de valorificare insuficient 

exploatat, permite conturarea unor direcţii de dezvoltare. 

Concluzia: Datorită organizării regionale, facilităţilor fiscale şi avantajelor 

oferite, la nivelul zonei există posibilităţi multiple de a se investi în turism. 

Cadrul natural cu valoare deosebită favorizează dezvoltarea turismului de 

agrement. De asemenea se poate dezvolta şi agroturismul. 

Datorita organizarii regionale, facilitatilor fiscale si avantajelor oferite, la 

nivelul zonei exista posibilitati multiple de a se investi in turism.  

Cadrul natural cu valoare deosebita favorizeaza dezvoltarea turismului de 

agrement si agroturismului. 

Comuna Târgşoru Vechi dispune de numeroase resurse naturale si obiective 

de atracţie turisică.  

Monumente istorice si obiective turistice: 

Nr. 
crt. 
LMI 

Cod 
1991/1992 

Denumire Adresa Datare 

207 
PH-I-s-B-

16215 
Aşezare sat Târgşoru Vechi; 

540 B"La fosta 
moară, 500 m 
vest de moară 

Epoca 
bronzului, 
Cultura Tei 

208 
PH-I-s-A-

16216 
Situl arheologic de la 

Târgşoru Vechi 
1 "La Mănăstire”  

209 
PH-I-m-A-
16216.01 

Aşezare sat Târgşoru Vechi; 1 "La Mănăstire” sec. XV - XVII 

210 
PH-I-m-A-
16216.02 

Aşezare sat Târgşoru Vechi; 1 "La Mănăstire” 
sec. V - VII p. 

Chr 

211 
PH-I-m-A-
16216.03 

Necropolă sat Târgşoru 
Vechi; 

1 "La Mănăstire” sec. IV p. Chr 

212 
PH-I-m-A-
16216.04 

Aşezare sat Târgşoru Vechi; 1 "La Mănăstire” sec. II p. Chr. 

213 
PH-I-m-A-
16216.05 

Necropolă sat Târgşoru 
Vechi; 

1 "La Mănăstire” 
sec. II - III p. 

Chr. 

214 
PH-I-m-A-
16216.06 

Aşezare sat Târgşoru Vechi; 1 "La Mănăstire” 
Hallstatt târziu, 
Cultura Ferigile 

-Bârseşti 

215 
PH-I-m-A-
16216.07 

Aşezare sat Târgşoru Vechi; 1 "La Mănăstire” Latène 

216 
PH-I-m-A-
16216.08 

Aşezare sat Târgşoru Vechi; 1 "La Mănăstire” 
Epoca 

bronzului, 
Cultura Tei 

217 
PH-I-m-A-
16216.09 

Aşezare sat Târgşoru Vechi; 1 "La Mănăstire” 
Neolitic, 

Cultura Boian 

218 
PH-I-m-A-
16216.10 

Aşezare sat Târgşoru Vechi; 1 "La Mănăstire” 

Neolitic 
timpuriu, 
Cultura 

Starčevo -Criş 
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219 
PH-I-m-A-
16216.11 

Aşezare sat Târgşoru Vechi; 1 "La Mănăstire” 
Eneolitic, 
Cultura 

Gumelniţa 

881 
PH-II-m-B-

16773 

Biserica "Sf. Arh. Mihail si 
Gavril" si Sf. Ierarh. Nicolae" 

a Mănăstiri Turnu - a lui 
Antonie Voda; sat Târgşoru 

Vechi; 

1 În situl 
arheologic 

Târgşor 

1669 - 1672, 
reconstruită pe 

ruine 1997-
2001 

882 
PH-II-m-B-

16774 
Ruinele bisericii Albe; sat 

Târgşoru Vechi; 

1 În situl 
arheologic 

Târgşor 
1570 

883 
PH-II-m-B-

16775 

Ruinele bisericii lui Mihnea 
Turcitul - Biserica Roşie; sat 

Târgşoru Vechi; 

1 În situl 
arheologic 

Târgşor 
sf. sec. XVI 

1058 
PH-IV-m-B-

16934 
Cele două pisanii ale bisericii 

vechi; sat Stancesti. 
380 În biserica 

nouă 
sec. XVI, 1720 

Sursa: http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/LMI-PH.pdf  

http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/LMI-PH.pdf
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3.18. Administraţia publicǎ 

 

Foto: sediul Primăriei comunei Târgşoru Vechi 

Conducerea Primăriei Comunei TÂRGŞORU VECHI este reprezentată de 

către domnul Primar Drăgan Nicolae, împreună cu Domnul Viceprimar Petre Eugen 

Gherghe şi Secretar Frusinoiu Maria Sînziana. 

Primǎria Comunei TÂRGŞORU VECHI este organizatǎ şi funcţioneazǎ 

potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publicǎ localǎ, cu 

modificǎrile şi completǎrile ulterioare, OUG 57/2019 şi în conformitate cu hotǎrârile 

Consiliului Local TÂRGŞORU VECHI privind aprobarea organigramei, a numǎrului 

de posturi şi a statului de funcţii ale aparatului propriu de specialitate. 

Primarul, viceprimarul, secretarul, împreunǎ cu aparatul propriu de 

specialitate constituie o structurǎ funcţionalǎ cu activitate permanentǎ, denumitǎ 

Primǎria Comunei TÂRGŞORU VECHI care aduce la îndeplinire hotǎrârile Consiliului 

Local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivitǎţii locale. 

Consiliul Local TÂRGŞORU VECHI, prin primǎria comunei realizeazǎ 

atribuţiile conferite de Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificǎrile 

şi completǎrile ulterioare, OUG 57/2019. 
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Serviciile furnizate de Primǎria comunei TÂRGŞORU VECHI cetǎţenilor sunt:  

 Audit - 1 post; 

 Juridic, resurse umane şi secretariat - 1+7 posturi; 

 Cultură - 1 post; 

 Urbanism - 3 posturi; 

 Asistență socială - 3 posturi; 

 Registru agricol şi cadastru - 1+5 posturi; 

 Administrativ întreţinere - 1+8 posturi;  

 Financiar contabil - 1+8 posturi; 

 Achiziţii publice - 2 posturi 

 Consilier personal - 1 post; 

 Poliţie locală - 1+10 posturi; 

 SPCLEP - 1+5 posturi; 

ORGANIGRAMA COMUNEI TÂRGŞORU VECHI 

 

Sursa: date furnizate de Primaria comunei Târgşoru Vechi 

CONSILIUL LOCAL 

PRIMAR 

SECRETAR 

GENERAL 

VICEPRIMAR Compartiment   AUDIT 

1 post 

 

BIROUL SERVICIUL PUBLIC 

COMUNITAR LOCAL DE 

EVIDENTA A 

PERSOANELOR 

1+ 5  posturi 

 

CONSILIER 

 PERSONAL 

1 post 

SERVICIUL FINANCIAR 

CONTABIL 

1+ 8 posturi 

 

 

Compartiment 

URBANISM 

3 posturi 

 

BIROUADMINISTRATIV 

INTRETINERE 

1+8  posturi 

 

Compartiment 

ACHIZITII PUBLICE 

2 posturi 

 

Compartiment 

ASISTENTA SOCIALA 

3 posturi 

 

BIROUL 

AGRICOL SI CADASTRU  

1+ 5  posturi 

 

SERVICIUL JURIDIC, 

RESURSE UMANE ȘI 

SCRETARIAT 

1 + 7 posturi 

Compartiment  

CULTURA 

1 post 

SERVICIUL POLITIE 

LOCALA 

1+ 10 posturi 

 



85 
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI TÂRGŞORU VECHI 2021-2027 

Consiliul Local TÂRGŞORU VECHI este format din 17 consilieri locali. În 

urma alegerilor desfășurate în anul 2016, componența Consiliului Local TÂRGŞORU 

VECHI arată astfel: 

 11 consilieri PNL;  

 3 consilieri PSD; 

 2 consilieri ALDE 

 1 consilier PSRO. (conform datelor prelucrate de pe site-ul 

http://www.primariatirgsoruvechi.ro) 

Marea problemă a primarului şi a Administraţiei Publice locale a fost şi va fi 

bugetul local. Primarul, prin implicarea sa directă şi printr-o bună colaborare cu 

Consiliul Judeţean Prahova şi cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice Prahova, a 

încercat să găsească toate sursele financiare posibile pentru atingerea obiectivelor 

de dezvoltare propuse. 

Obiectivele realizate sunt de importanţă majoră pentru strategiile de 

dezvoltare propuse. 

Important este că primarul acestei comune a realizat aceste lucruri cu muncă 

asiduă şi cu responsabilitate, cu sprijinul Consiliului Local TÂRGŞORU VECHI şi al 

angajaţilor primăriei.  

Potrivit legii, primăria comunei TÂRGŞORU VECHI îndeplineşte următoarele 

categorii principale de atribuţii: 

 atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 

consiliului local, instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi societăţilor 

comerciale; 

 atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a comunei; 

 atribuţii privind gestionarea patrimoniului comunei; 

 atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine; 

 atribuţii privind cooperarea inter-instituţională; 

 alte atribuţii prevăzute de lege. 

Toate informaţiile de interes public utile pentru cetăţenii comunei sunt 

prezentate şi actualizate la avizierul din holul primăriei. De asemenea, pe site-ul 

primăriei sunt aduse la cunoştinţa celor interesaţi diferite informaţii de interes public: 

hotărâri ale Consiliului local, declaraţii de avere, organigrama, programul de 

funcţionare al serviciilor publice, datele de contact ale instituţiei şi ale 

reprezentantului legal.  

http://www.primariatirgsoruvechi.ro/
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 Primăria dispune de un sistem informatizat şi de reţea de calculatoare. 

Există baze de date la nivelul instituţiei, îndeosebi la nivelul serviciului economic al 

primăriei.  

3.19. Analiza SWOT 

Vom încerca să stabilim punctele tari şi slabe ale comunei, precum şi 

oportunităţile prezente și viitoare, dar, şi ce s-ar întâmpla, dacă am urmări planul de 

dezvoltare propus de prezenta strategie.  

De la bun început trebuie spus că, fără o strategie, nu te poţi nici dezvolta, 

nici atrage investitori şi nici fonduri europene. De aceea, conducerea primăriei 

TÂRGŞORU VECHI a înţeles pericolul şi a facut demersuri pentru realizarea acestei 

Strategii de Dezvoltare Locală. Ceea ce dorim noi să evidenţiem, sunt concluziile, 

analiza informaţiilor cunoscute şi sinteza lor printr-o altă perspectivă, mai aplecată 

spre dezvoltare, spre cerinţele secolului XXI, spre programe şi proiecte. Analiza de 

faţă stă la baza întregii lucrări şi este forma modernă de a justifica proiecte. Marea 

artă a acestei analize este să transformăm, ceea ce până ieri era o imposibilitate, 

într-o victorie.  

Orice comună trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în 

ceea ce priveşte dezvoltarea sa în viitor. Lipsă unei asemenea viziuni duce la o 

activitate administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se 

consumă iraţional resurse preţioase. Experienţa internaţională a arătat că proiectele 

şi programele operaţionale funcţionează cel mai bine atunci când fac parte dintr-un 

cadru coerent şi când există o coordonare la nivel strategic. 

Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice 

de dezvoltare a comunităţii pe o perioadă de 5-7 ani. Etapele metodologice principale 

ale PPS au fost următoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii 

asupra dezvoltării strategice a comunităţii, analiza sectorială a domeniilor strategice 

principale şi articularea documentului strategic. 

Principiile care au stat la bază PPS au fost asigurarea validităţii ştiinţifice, 

implicarea comunităţii, transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi continuitatea 

demersului. 

Pentru a da roade, însă, planificarea strategică trebuie însoţită de 

promovarea, la nivelul administraţiei publice, a unui management strategic integrat, la 

toate nivelurile, capabil să identifice şi să speculeze oportunităţile apărute în 

beneficiul comunităţii. 
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Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este 

descriptiv: Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities 

(oportunităţi), Threats (riscuri). 

Pentru a avea certitudine că politicile şi programele existente corespund 

necesităţilor de dezvoltare a comunei, în cadrul limitărilor impuse de resursele locale 

disponibile şi pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeană susţine 

politica de dezvoltare regională s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locală 

pentru perioada 2021-2027.  

Punctele forte şi cele slabe sunt legate de comună şi de strategiile acesteia, 

şi de modul cum se compară cu concurenţa. Oportunităţile şi ameninţările vin dinspre 

mediul de piaţă şi din direcţia concurenţei; de regulă, sunt factori asupra cărora zona, 

în general, nu are niciun control. Analiza SWOT ia în considerare organizarea 

aşezării, performanţele acesteia, produsele cheie şi pieţele strategice. 

Analiza SWOT permite concentrarea atenţiei asupra zonelor cheie şi 

realizarea de prezumţii (presupuneri) în zonele asupra cărora există cunoştinţe mai 

puţin detaliate. În urma acestei analize se poate decide dacă zona îşi poate îndeplini 

planul, şi în ce condiţii. 

Unele “oportunităţi” şi „ameninţări” vor apărea din „punctele tari” şi „punctele 

slabe” ale comunei. 

În urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui să 

stea la bază elaborării strategiei în vederea dezvoltării durabile, şi anume: 

 

COMUNA TÎRGŞORU 
VECHI 

1.DEZVOLTARE 
ECONOMICĂ 

2. DEZVOLTARE 
INFRASTRUCTURĂ 

3.CREŞTEREA 
ATRACTIVITĂŢII  

Creare locuri de muncă 

Programe de formare 
profesională 

Competitivitate 

Confort social 

Cultural  

Agrement 
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1. Viaţa economică a comunei TÂRGŞORU VECHI, trebuie revigorată şi 

dezvoltată în toate domeniile sale: agricultură, viticultură, zootehnie, industrie şi 

comerţ. 

Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice alternative care să 

asigure venituri şi menţinerea populaţiei în comună, investiţiile în exploataţiile 

agricole, construirea şi modernizarea întreprinderilor locale, cu precădere sub forma 

unor mici ateliere de artizanat, meşteşuguri, prelucrarea materiilor prime şi reciclarea 

deşeurilor. 

Consiliul Local va trebui să investească pentru revitalizarea vieţii economice 

a comunei, aceasta fiind prioritatea numărul unu, deoarece produce efecte benefice, 

atât asupra comunităţii locale, cât şi la nivel naţional. O economie sănătoasă şi 

prosperă a comunei TÂRGŞORU VECHI ar determina o creştere a bunăstării 

membrilor ce alcătuiesc această comunitate. 

2. Infrastructura necesită îmbunătăţiri continue, de aceea investiţiile trebuie 

făcute după anumite criterii economice astfel încât să producă beneficii: 

- siguranţa şi securitatea locuitorilor comunei împotriva calamităţilor; 

- raportul valoarea investiţiei / efecte economico - financiare produse; 

- raportul valoarea investiţiei / numărul beneficiarilor. 

Modernizarea continuă a drumurilor locale existente, care să permită accesul 

cetăţenilor la drumurile publice, judeţene şi naţionale, alimentarea cu apă potabilă şi 

gaze naturale a satelor din comuna TÂRGŞORU VECHI, prin modernizarea reţelei 

de apă, a rezervoarelor şi captărilor de apă potabilă, construirea reţelei de canalizare 

şi amenajarea staţiilor de epurare a apelor uzate şi tratarea acestora, în paralel cu 

realizarea unor proiecte integrate de infrastructură - care vor contribui la ameliorarea 

şi conservarea protecţiei mediului, sunt obiective majore ce trebuie corelate cu o 

serie de măsuri care să vizeze îmbunătăţirea prelucrării şi comercializării produselor 

agricole. 

3. Conex factorului economic, un alt punct important pentru creşterea 

atractivităţii comunei îl constituie facilităţile culturale şi de agrement pe care le oferă 

sau pe care ar putea să le ofere comuna, astfel încât confortul social al locuitorilor să 

fie îmbunătăţit.  

În cele ce urmează ne propunem analiza situaţiei locale, din perspectiva 

potenţialului investitor în economia locală a comunei TÂRGŞORU VECHI.  
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Atragerea de întreprinzători va genera ocupare profesională, venituri 

crescute ale locuitorilor, o utilizare mai eficientă a resurselor locale, apariţia 

resurselor financiare necesare demarării unor proiecte de reabilitare / extindere a 

infrastructurii fizice şi sociale, de protecţie a mediului pentru promovarea zonei, etc. 

Analiza îşi propune o prezentare a punctelor tari, slabe, a oportunităţilor şi a 

riscurilor care determină spaţiul geografic şi socio-uman al comunei TÂRGŞORU 

VECHI, fiind împărţită pe capitolele de mai jos, în vederea atragerii investitorilor şi 

investiţiilor în zonă. 
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1. AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1. Suprafaţa teritorial administrativǎ a 
comunei TÂRGŞORU VECHI este de 4.846 
ha este împǎrţitǎ în: teren arabil 3.657 ha, 
pǎşuni 73 ha, pǎduri 396 ha; 
2. Potenţial agricol ridicat (existenţa culturilor 
agricole); 
3. Existenţa suprafeţelor de pǎşuni şi fâneţe 
4. Posibilitatea extinderii activităţilor 
agrozootehnice; 
5. Proprietatea privată asupra terenului 
suprafeţei agricole şi a efectivului de animale; 
6. Utilizarea redusǎ a pesticidelor şi 
îngrǎşǎmintelor; 
7. Condiţii naturale propice dezvoltării 
agriculturii capabile să obţină produse 
ecologice; 
8. Costuri scăzute pentru terenurile agricole; 
9. Producţii semnificative de pomi fructiferi; 
10. Potenţial pentru dezvoltarea unui puternic 
sector zootehnic; 
11. Existenţa forţei de muncǎ disponibilǎ la 
costuri rezonabile; 
12. Existenţa forţei de muncă în comună; 
13. Dezvoltarea durabilă a agriculturii şi prin 
utilizarea redusă a îngrăşămintelor. 
 

1. Competitivitatea redusă a producţiei 
agricole; 
2. Infrastructura slab dezvoltată; 
3. Agricultura practicată este una de 
subzistenţă; 
4. Ponderea mare a persoanelor vârstnice 
care lucrează în agricultură; 
5. În sectoarele din agricultură utilarea 
tehnică este precară; 
6. Promovarea insuficientă a zonei rurale 
şi a produselor specifice; 
7. Criza relaţiilor de producţie; 
8. Sistemul de colectare, prelucrare şi 
valorificare superioară a produselor 
specifice se face în cantităţi mici; 
9. Imposibilitatea producătorilor agricoli 
de a acumula capital şi de a demara 
activităţi care să le aducă venituri 
suplimentare. 
10. Fondurile financiare insuficiente pentru 
modernizarea şi popularea infrastructurii 
zootehnice; 
11. Criza mijloacelor de producţie; 
12. Grad scâzut de mecanizare; 
13. Promovarea insuficientă a produselor 
alimentare şi nealimentare tradiţionale; 
14. Lipsa inovării în agricultură; 
15. Dificultăţi de comercializare a 
producţiei agricole; 
16. Serviciile de consultanţă se confruntă 
cu numărul scăzut de specialişti. 

OPORTUNITĂŢI AMENINTARI 

1. Existenţa Planului Naţional Strategic 
pentru Dezvoltare Rurală; 
2. Investiţiile din agricultură şi practicarea 
agriculturii moderne, de mare productivitate; 
3. Existenţa unei finanţări europene 
importante pentru agricultură ţintite pe 
categorii specifice; 
4. Aprobarea Programului Naţional – Cadru 
de Restructurare şi Modernizare a unor unităţi 
de profil zootehnic şi din industria alimentară; 
5. Sprijinul oferit de AFIR cu privire la 
accesarea fondurilor europene; 
6. Înfiinţarea complexelor agrozootehnice 
pentru creşterea animalelor (ovine şi bovine); 
7. Înfiinţare ferme apicole; 
8. Promovarea produselor tradiţionale locale 
pe piaţa regională; 
9. Dezvoltarea agriculturii bio şi eco; 
10. Existenţa cadrului legislativ pentru 

1. Numărul de concurenţi în creştere 
pentru produsele agroalimentare de pe 
piaţa Uniunii Europene; 
2. Fenomene naturale: inundaţii, eroziune 
şi alunecări de teren; 
3. Migraţia forţei de muncă şi părăsirea 
activităţilor agricole; 
4. Declinul cercetării – dezvoltării în 
vitivultură la nivel naţional; 
5. Orientarea tinerilor spre alte domenii de 
activitate; 
6. Dezechilibrul accentuat între preţurile 
imputurilor tehnologice (îngrăşăminte, 
pesticide, seminţe, lucrări mecanice) şi 
preţurile de valorificare a produselor 
agricole a determinat în ultimele decenii o 
puternică decapitalizare a producătorilor 
agricoli; 
7. Creşterea suprafeţei terenurilor agricole 
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întemeierea şi dezvoltarea exploatărilor 
agricole; 
11. Accesarea Fondului European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală şi Fondului 
European pentru Pescuit pentru proiectele de 
investiţii. 

neutilizate; 
8. Absenţa unui cadru legal pentru 
protejarea producţiei agricole interne; 
9. Cadrul legislativ instabil; 
10. Slaba informare a producătorilor agricoli 
cu privire la normele europene; 
11. Concurența reprezentată de comunele 
învecinate; 
12. Resurse financiare reduse pentru 
finanţarea şi co-finanţarea proiectelor 
finanţate prin Fonduri Structurale, Fonduri 
de Coeziune, FEADR şi FEP; 
13. Cunoştinţe sumare legate de 
elaborarea şi implementarea proiectelor 
finanţate din Fonduri Structurale, Fonduri 
de Coeziune, FEADR şi FEP. 
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2. INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1. Localităţi aparţinătoare în număr de 4: 
STREJNICU, ca reşedinţă de comună; 
2. Existenţa unor legǎturi directe între 
comuna TÂRGŞORU VECHI şi municipiul 
Ploieşti și București; 
3. Cǎi de acces:  DN 1, DN 1A, DJ129, 
DJ140, DC 105; 
4. Gospodăriile racordate la reţeaua 
electrică în procent mare; 
5. Procent mare din străzi asfaltate; 
6. Existenţa reţelelor de cablu TV în 
comuna TÂRGŞORU VECHI; 
7. Existenţa infrastructurii de telefonie 
mobilă şi fixă în comuna TÂRGŞORU 
VECHI în procent mare; 
8. Reţea de iluminat public; 
9. Eforturi ale autoritǎţilor locale de 
aplicare riguroasǎ a legislaţiei privind 
protecţia mediului; 
10. Dezvoltarea reţelei de operatori de 
transport particulari, în judeţ; 
11. Existenţa alimentǎrii cu apǎ, 
electricitate; 
12. Existenţa unităţilor medicale umane. 
13. Colectarea neselecţionatǎ a deşeurilor, 
în vederea reciclǎrii, refolosirii, recuperǎrii 
sau valorificǎrii lor; 
14. Alimentarea cu gaze naturale a satelor 
componente 
15. Reţeaua de canalizare existentă în 
comună; 
 
 

1. Drumurile asfaltate şi pietruite în procent 
redus.  
2. Toate localităţile duc lipsǎ de spaţii verzi 
amenajate şi plantaţii de protecţie; 
3. Dezinteresul agenţilor economici pentru 
protejarea mediului şi creşterea calităţii 
acestuia; 
4. Inexistenţa sistemului de canalizare; 
5. Dotarea necorespunzătoare cu 
echipamente; 
6. Slabǎ diversificare a societăţilor în 
domeniile industriei uşoare şi alimentaţiei; 
7. Inexistenţa unei staţii de epurare şi tratare 
a apelor uzate; 
8. Interesul scăzut al agenţilor economici în 
protecţia mediului înconjurător; 
9. Educaţia ecologică este superficială; 
10. Insuficienta preocupare a agenţilor 
economici în recuperarea şi refolosirea 
ambalajelor. 
11. Infrastructura de transport slab dezvoltată; 
12. Colectarea şi depozitarea deşeurilor în 
locuri care nu respectă legislaţia europeană 
de mediu; 
13. Dotarea necorespunzătoare cu 
echipamente; 
14. Educaţia ecologică superficială, 
neimplicarea factorilor de decizie în formarea 
unor opinii viguroase; 
17. Colectarea neselecţionată a deşeurilor, în 
vederea reciclării, refolosirii, recuperării sau 
valorificării lor. 

OPORTUNITĂŢI AMENINTARI 

1. Poiect pentru canalizare depus la 
Fondul de Mediu și la Ministerul Dezvoltării; 
2. Modernizarea drumurilor comunale; 
3. Extinderea şi modernizarea trotuarelor 
în comună; 
4. Extinderea reţelei de canalizare şi a 
staţiei de epurare în paralel cu realizarea 
unor proiecte integrate de infrastructură 
care vor contribui la ameliorarea şi 
conservarea protecţiei mediului; 
5. Îmbunătăţiri funciare în vederea 
asigurării şi amenajării pajiştilor necesare 
asigurării hranei animalelor; 
6. Modernizarea infrastructurii rutiere prin 
programe judeţene; 
7. Mărirea suportului financiar acordat de 
Uniunea Europeană prin Fonduri 

1. Resurse financiare insuficiente pentru 
finanţarea şi co-finanţarea proiectelor 
finanţate prin Fonduri Structurale, Fonduri de 
Coeziune, FEADR şi FEP; 
2. Distrugerea pădurilor din extravilanul 
comunei 
3. Cunoştinţe sumare legate de elaborarea şi 
implementarea proiectelor finanţate din 
Fonduri Structurale, Fonduri de Coeziune, 
FEADR şi FEP; 
4. Informaţii sumare legate de normele 
europene de mediu în rândul IMM; 
5. Cunoştinţe insuficiente legate de 
elaborarea şi implementarea proiectelor 
finanţate din Fonduri Structurale, Fonduri de 
Coeziune, FEADR şi FEP, pentru proiecte de 
infrastructură şi mediu; 
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Structurale pentru finanţarea proiectelor de 
infrastructură şi mediu; 
8. Posibilitatea accesării unor programe de 
finanţare comunitare ale Uniunii Europene 
pentru sprijinirea dezvoltării infrastructurii în 
mediul rural, în special FEADR. 
9.  

6. Schimbările climatice; 
7. Riscurile de mediu: inundaţii, alunecări de 
teren; eroziunea solului, seceta, cutremurele; 
8. Defrişările necontrolate; 
9. Instabilitatea legislaţiei; 
10. Indiferenţa faţă de protecţia mediului. 
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3. ECONOMIC 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1. Forţa de muncă existentă şi nefructificată 
la valoarea reală; 
2. Existenţa unei comunităţi de afaceri 
locale reprezentată prin societăţi comerciale; 
3. Prezenţa unor activităţi economice 
neagricole în ultimii ani; 
4. Forţǎ de muncǎ disponibilǎ; 
5. Parcul Industrial; 
6. Existenţa reţelelor de comunicaţii 
(telefonie, internet, cablu); 
7. Obţinerea produselor ecologice prin 
existenţa potenţialului; 
8. Potenţial de dezvoltare a turismului în 
zonă 
9. Obţinerea produselor ecologice prin 
existenţa potenţialului; 
10. Spaţii şi terenuri disponibile pentru 
dezvoltǎri antreprenoriale; 
11. preocuparea pentru introducerea 
tehnologiilor noi şi pentru activitatea de 
cercetare – dezvoltare; 
12. Existenţa în localitate a agenţilor 
economici, care ajutǎ la dezvoltarea 
localitǎţii şi la crearea de noi locuri de 
muncǎ. 
13. Preocuparea pentru introducerea 
tehnologiilor noi şi pentru activitatea de 
cercetare-dezvoltare. 
 

1. Resurse financiare la nivel local 
insuficiente pentru susţinerea şi promovarea 
unor investiţii; 
2. Folosirea unor tehnologii vechi, cu 
productivitate şi eficienţă economică 
scăzută; 
3. lipsa unui management calitativ la nivelul  
afacerilor mici; 
4. inexistenţa unor forme de promovare a 
comunei pentru creşterea numǎrului de 
turişti pe teritoriul acesteia; 
5. Infrastructura deficitară de asistenţă 
pentru afaceri; 
6. Lipsa investiţiilor străine; 
7. lipsa canalelor de colectare a produselor 
agricole; 
8. Absenţa implementării sistemului de 
calitate în cadrul proceselor de producţie şi a 
produselor; 
9. Informarea succintă cu privire la normele 
europene; 
10. Absenţa implementǎrii sistemului de 
calitate în cadrul proceselor de producţie şi a 
produselor; 
11. Venituri mici ale populaţiei; 
12. Informarea succintǎ cu privire la normele 
europene; 
13. Folosirea unor tehnologii vechi, cu 
productivitate şi eficienţǎ economicǎ 
scǎzutǎ; 
14. Inexistenţa unor contacte mai strânse 
între administraţie şi agenţii private; 
15. Scǎderea nivelului de pregǎtire al 
resurselor umane; 
16. Spirit antreprenorial local redus; 
17. Lipsa unui sistem informaţional adecvat 
susţinerii activitǎţilor din toate ramurile 
economiei, în vederea diversificǎrii gamei 
serviciilor şi activitǎţilor productive; 
18. Lipsa unor investiţii economice de tip 
parteneriat public – privat; 
19. Lipsa unei strategii de marketing local şi 
insuficienta promovare a produselor şi 
serviciilor locale. 

  
OPORTUNITĂŢI AMENINTARI 

1. Dezvoltarea şi diversificare serviciilor 
productive; 
2. Fenomenul migratoriu pozitiv dinspre 
mediul urban spre comunitatea din 

1. Legislaţia în continuă schimbare; 
2. Oferte de creditare greu accesibile 
(garanţii mari); 
3. Numărul în scădere a populaţiei active. 
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TÂRGŞORU VECHI ; 
3. Punerea la dispoziţie de terenuri şi spaţii 
din comună care pot fi folosite pentru 
dezvoltări antreprenoriale; 
4. Valorificare resurselor locale, realizând 
producţii ce iau calea oraşului; 
5. Participarea la târguri de profil; 
6. Programe guvernamentale pentru 
încurajarea iniţiativelor locale, în special în 
domeniul dezvoltării zootehniei şi a 
infrastructurii aferente; 
7. Existenţa resurselor locale, care pot fi 
valorificate la potenţialul maxim al lor; 
8. Programe naţionale de sprijinire a IMM 
prin acordarea de granturi; 
9. Posibilitatea accesării creditelor cu 
dobândă subvenţionată pentru crearea de 
noi locuri de muncă în mediul rural; 
10. Valorificarea tradiţiilor locale în diverse 
activităţi economice; 
11. Programe guvernamentale în derulare de 
susţinere a sectorului IMM; 
12. Asistenţă financiară din partea Uniunii 
Europene pentru IMM-uri, prin Fonduri 
Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR şi 
FEP; 
13. Încheierea de parteneriate a autorităţilor 
locale, cu investitori locali sau străini. 
 

4. Datorită infrastructurii sociale 
neadecvate, raportate la potenţialul comunei 
investitorii au un interes scăzut pentru 
începerea afacerilor în comună; 
5. Nivelul scăzut al taxelor şi impozitelor 
locale; 
6. Rata ridicată a dobânzii la credite; 
7. Creşterea ponderii muncii la negru, cu 
efecte negative asupra pieţei muncii, 
economiei locale şi asistenţei sociale în 
perspectivă; 
8. Criza economică la nivel global dar şi 
naţional; 
9. Receptivitate şi flexibilitate scăzută a 
populaţiei locale la cerinţele noi ale pieţei, 
care determină în timp decalaje economice 
mari. 
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4. EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1. Existenţa unităţilor şcolare; 
2. Suficienta cuprindere a preşcolarilor prin 
existenţa grădiniţelor; 
3. Existenţa căminului cultural, şi a unei 
biblioteci; 
4. Rezultate bune obtinute de elevii din 
comuna; 
5. Programe de investiții pentru reabilitarea 
infrastructurii educaționale; 
6. Aplicarea unor programe pentru 
stimularea procesului de învățare continuă; 
7. Implementarea programelor de integrare 
a copiilor de etnie în unitǎţile învǎţǎmantului 
obligatoriu; 
8. Majoritatea locuitorilor comunei au un 
nivel ridicat de pregătire şcolară şi 
profesională; 
9. Management şcolar adecvat în unitǎţile 
de învǎţǎmant public; 
10. Reducerea numǎrului de elevi ce revin 
la un cadru didactic; 
11. Spiritualitatea creştin-ortodoxă din 
comună este reprezentată printr-o parohie. 
12. Autoritǎţi locale deschise, interesate de 
procesul educativ 

1. Scaderea calitatii invatamantului la nivel 
national cu repercursiuni la nivel local; 
2. Scăderea demografică a populaţiei va 
conduce la micşorarea populaţiei scolarizate 
în învăţământul primar şi gimnazial; 
3. Lipsa unor politici educaționale care să 
fie corelate cu cererea de pe piața muncii; 
4. Costul ridicat al programelor de educatie 
profesionala a adultilor; 
5. Lipsa psihologilor şcolari; 
6. Lipsa spaţiilor de joacă pentru copii; 
7. Cadre specializate care fac naveta. 
8. Sistem educaţional incomplet – nu existǎ 
programe de pregǎtire pe tot parcursul vieţii; 
9. Scǎderea nivelului de pregǎtire al 
resurselor umane; 
10. Gradul de acoperire relativ ridicat a 
posturilor didactice din şcoli cu cadre 
suplinitoare; 
11. Procentajul relativ ridicat de elevi 
şcolarizaţi în învǎţǎmǎntul cu clase 
simultane; 
12. Dotǎri limitate care sǎ sprijine 
performanţa şcolarǎ; 
13. Lipsa programelor de calificare, 
recalificare pentru şomeri; 
14. Inexistenţa unor programe educative 
pentru populaţie; 
15. Inexistenţa unor programe de tipul a 
doua şansǎ; 
16. Spaţii de joacǎ pentru copii insuficiente; 
17. Inexistenţa unui centru de excelenţǎ 
pentru copii cu rezultate bune; 
18. Lipsa mǎsurilor privind prevenirea 
abandonului şcolar. 
 

OPORTUNITĂŢI AMENINTARI 

1. Corelarea sistemului național de educație 
cu cerințele europene în domeniu; 
2. Investiții private în domeniul educației; 
3. Construirea de noi spaţii de joacă pentru 
copii; 
4. Realizarea de mini-terenuri pentru 
activităţi sportive; 
5. Reabilitarea căminului cultural; 
6. Reabilitarea grădiniţelor; 
7. Existenţa unor programe comunitare şi 
naţionale de asigurare a accesului la 
educaţie pentru populaţiile dezavantajate 
8. Politici de stimulare a ocupării posturilor 
vacante pentru cadrele didactice şi a 

1. Scăderea gradului de instruire şcolară a 
populaţiei tinere; 
2. Scăderea natalităţii datorată şi lipsei de 
coerenţă a politicilor sociale; 
3. Grad ridicat de părăsire timpurie a 
sistemelor de educație și formare 
profesională continuă; 
4. Necorelarea între politica de reorganizare 
a sistemului de educație și investițiile 
realizate; 
5. Buget încă insuficient alocat 
învăţământului public generând fenomene 
de dotare materială la limita necesarului 
unităţilor sau recurgerea la finanţare 
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menţinerii cadrelor calificate. 
 

paralelă prin aportul familiilor; 
6. Plecarea cadrelor didactice din sistemul 
de învăţământ. 
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5. RESURSE UMANE - PIAŢA MUNCII 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1. Populaţie stabilă în Comuna TÂRGŞORU 
VECHI în număr de 10.968 (la 1 ianuarie 
2020) din care 5.551 de sex masculin; 
2. Populaţia aptă de muncă în procent mare; 
3. Autorităţile publice locale dotate cu reţea 
de calculatoare, internet şi servicii gestionate 
cu sistem IT; 
4. Personal calificat la nivel de primǎrie; 
5. Transpareţta funcţionǎrii sistemului 
instituţional pentru fiecare angajat 
6. Specialişti în domenii variate de activitate 
cum ar fi: agricultură, silvicultură şi pescuit, în 
industrie şi construcţii precum şi în sectorul 
terţiar; 
7. Rata de activitate şi de ocupare ridicate; 
8. Ospitalitatea recunoscută a locuitorilor; 
9. Forţa de muncă poartă amprenta 
caracteristicilor economiei rurale predominant 
agricole 
10. Număr relativ redus al persoanelor inapte 
de muncă; 
11. Nivel al şomajului mai redus; 
12. Infracţionalitatea extrem de redusă în 
comună. 
13. Se acordǎ mare atenţie seviciilor sociale; 

1. Pregătirea şcolară şi deci nivelul de 
educaţie al populaţiei rurale mult mai redus 
decât în mediul urban; 
2. Migrarea persoanelor tinere spre mediul 
urban şi străinătate, mai cu seamă a celor 
cu pregătire profesională înaltă; 
3. Perturbarea structurii pe sexe; 
4.  Locuitorii zonei au o capacitate 
financiară relativ scăzută; 
5. Adaptarea mai lentă a populaţiei rurale 
mature şi vârstnice la schimbările şi 
provocările lumii actuale, în general, şi la 
fenomenul mobilităţii şi reconversiei 
profesionale, în special; 
6. Generalizarea procesului de 
îmbătrânire. 
7. Capacitatea financiarǎ relativ scǎzutǎ a 
locuitorilor zonei; 
8. Sporul natural negativ influenţeazǎ 
dezvoltarea viitoare a comunei prin tendinţa 
de îmbǎtranire a populţiei şi scǎderea forţei 
de muncǎ; 
9. Lipsa unor locuri de muncǎ în domeniul 
activitǎţilor productive şi a serviciilor; 
10. Numǎr destul de mare al populaţiei 
dezocupate; 

OPORTUNITĂŢI AMENINTARI 

1. Implicarea autorităţilor locale în 
problemele comunităţii; 
2. Grad redus de ocupare profesională, deci 
potenţial important al forţei de muncă locale, 
la salarii competitive la nivel regional (faţă de 
polii de creştere); 
3. Exemple de succes ale unor localnici cu 
iniţiativă; 
4. Existenţa Strategiei Naţionale Antisărăcie; 
5. Grad relativ redus de inadaptare socială a 
locuitorilor comunei; 
6. Fondurile comunitare puse la dispoziţie în 
domeniul social; 
7. Posibilitatea accesării unor programe de 
finanţare guvernamentale pentru reconversie 
profesională şi crearea de noi locuri de 
muncă pentru şomeri. 
. 

1. Ieşirea persoanelor calificate din viaţa 
activă, ceea ce duce la micşorarea 
numărului acestora; 
2. Fenomenul de reducere a populaţiei 
rurale; 
3. Îmbătrânirea demografică; 
4. Creşterea ponderii muncii la negru, cu 
efecte negative asupra pieţei muncii, 
economiei locale şi asistenței sociale în 
perspectivă; 
5. Dispariţia tradiţiilor locale, o dată cu 
trecerea timpului; 
6. Majorarea numărului şomerilor în rândul 
tinerilor absolvenţi. 
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6. TURISM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1. Mânăstirea Turnu; 
2. Rezervaţia arheologică şi de arhitectură 
medievală de la Tîrgşoru Vechi; 

3. Cadru natural deosebit; 
4. Existenţa obiceiurilor populare; 
5. Potenţial de dezvoltare a agroturismului; 
6. Implicarea autorităţilor locale în problemele 
comunităţii; 
 

1. Resurse financiare insuficiente, investiţii 
autohtone şi strǎine insuficiente; 

2. Iipsa de preocupare a cetǎţenilor şi 
autoritǎţilor locale privind conservarea 
mediului; 

3. Inexistenţa unor forme de promovare a 
comunei pentru creşterea numǎrului de 
turişti pe teritoriul acesteia. 

4. Insuficienţa locurilor de cazare; 

OPORTUNITĂŢI AMENINTARI 

1. Grad redus de ocupare profesională, deci 
potenţial important al forţei de muncă locale, 
la salarii competitive la nivel regional (faţă de 
polii de creştere); 

2. Existenţa Strategiei Naţionale Antisărăcie; 
3. Grad relativ redus de inadaptare socială a 
locuitorilor comunei; 

4. Fondurile comunitare puse la dispoziţie în 
domeniul social; 

5. Posibilitatea accesării unor programe de 
finanţare guvernamentale pentru reconversie 
profesională şi crearea de noi locuri de 
muncă pentru şomeri. 

6. Îmbunǎtǎţirea condiţiilor infrastructurii 
fizice şi de utilitǎţi; 

7. Încurajarea unor noi forme de turism (de 
agrement, rural, ecologic); 

8. Realizare complex turistic; 
9. Extinderea reţelei de ferme şi gospodării 
autorizate pentru practicarea agro-turismului; 

10. Se poate dezvolta agroturismul şi turismul 
de week-end; 

11. Disponibilitatea unor resurse suplimentare, 
posibil a fi accesate prin utilizarea 
programelor de finanţare ale Uniunii 
Europene. 

1. Reacţia redusǎ a mediului local la 
schimbǎrile şi provocǎrile zilelor noastre, 
conducand la scǎderea competitivitǎţii 
teritoriului comunei, în favoarea altor 
teritorii, considerate mai interesante de 
cǎtre turişti şi investitorii în turism; 

2. Nepromovarea suficientǎ a zonei pentru 
atragerea turiştilor; 

3. Migrarea turisticǎ cǎtre alte regiuni. 
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CAPITOLUL 4. Strategia de dezvoltare propusă 

4.1. Viziunea comunitară 

Una dintre cele mai importante etape în programarea strategică, ce are loc 

pe parcursul sau chiar în urma efectuării auditului teritorial care oferă informaţiile de 

bază cu privire la situaţia comunităţii în cauză, este consultarea publică. Acest 

proces, prin care practic are loc consultarea locuitorilor comunităţii, are rolul de a 

realiza un tablou detaliat al realităţilor vieţii în comunitate, identificând atitudini, 

aşteptări, interese şi convingeri ale locuitorilor privind chestiunile legate de situaţia 

actuală şi dezvoltarea aşteptată a comunităţii lor. De asemenea, acest proces are 

avantajul de a asigura premisele pentru alegerea şi prioritizarea corectă a direcţiilor 

de dezvoltare şi de investiţii, în acelaşi timp responsabilizând şi implicând direct 

cetăţenii în dezvoltarea comunităţii lor, simţindu-se astfel parte a acestui proces de 

evoluţie. Cercetarea realizată la nivelul comunei TÂRGŞORU VECHI, județul 

Prahova a înregistrat opiniile şi atitudinile populaţiei , cu privire la:  

 satisfacţia faţă de viaţă şi serviciile publice locale; 

 condiţii de viaţă şi migraţie; 

 încredere în instituţii şi participare cetăţenească; 

 percepţia schimbărilor şi a potenţialului de dezvoltare al comunei. 

În procesul de consultare publică a locuitorilor comunei TÂRGŞORU VECHI 

s-a utilizat pentru culegerea datelor ancheta ca metodă de cercetare calitativă, iar 

instrumentul folosit a fost chestionarul. În ceea ce priveşte tipul de interviu utilizat, s-a 

optat pentru interviul faţă-n faţă asimilat unei conversaţii sau unei discuţii verbale cu 

persoanele intervievate. Acest tip de interviu permite operatorului o mai bună 

coordonare a discuției, îl ajută în observarea elementelor de exprimare paraverbală 

şi elimină dificultăţile de comunicare cauzate de inexistența sau de caracterul precar 

al mijloacelor de comunicare la distanță. Totodată, în primă fază s-a optat pentru 

interviul individual sau personal, care dă o notă de originalitate şi conferă 

personalitate răspunsurilor date de intervievați, în timp ce în cazul unui interviu de 

grup subiecţii ar putea fi tentaţi să imite comportamentul altor subiecţi sau să îşi 

ascundă adevăratele răspunsuri, simţindu-se inhibaţi de prezenţa şi răspunsurile 

celorlalţi indivizi intervievaţi din grup. După finalizarea etapei interviurilor individuale 

s-au organizat două sesiuni de focus-grup axate pe chestiuni legate de practicarea 

agriculturii şi dezvoltare, participanţii fiind în principal reprezentanţi ai autorităţii 
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publice. În ceea ce privește tehnica discuţiei şi orientarea acesteia, ghidul de interviu 

pe care s-a elaborat studiul a fost de tipul semistructurat, rămânând la latitudinea 

operatorului dacă utilizează sau nu anumite întrebări şi momentul în care ele sunt 

adresate intervievatului, datele fiind colectate sistematic. În acest fel, intervievatorului 

i se oferă un anumit grad de libertate în desfăşurare, putând să decidă asupra căror 

subiecte/itemi să insiste şi care din acestea pot fi omise. În cazul unor astfel de 

interviuri semistructurate posibilitatea de comparare e redusă, iar întrebările - cheie 

pot fi omise sau tratate superficial. Grupul – ţintă este format din locuitorii comunei 

TÂRGŞORU VECHI care au statutul de persoane - cheie în comunitate, persoane cu 

o imagine mai vastă asupra vieţii în comună sau asupra domeniului lor de activitate, 

lideri de opinie în comunitate, oameni respectaţi în sat, oameni ale căror realizări au 

un impact accentuat asupra comunităţii în ansamblu. De asemenea, un aspect 

important al alegerii grupului ţintă a fost gradul de disponibilitate al persoanelor 

pentru a participa la studiu, fiind vorba despre o participare integral voluntară, fără 

motivaţii exterioare imediate, singura „recompensă” fiind posibilitatea exprimării 

opiniei şi participării la evoluţia în bine a comunităţii din care fac parte. Prin urmare 

criteriile statistice uzuale (vârstă, profesie, studii, sex) au o valoare pur informativă, 

fără a avea un impact direct asupra rezultatelor studiului. Ghidul de interviu utilizat 

este compus din 7 puncte generice, care urmăresc, în mare parte, identificarea de 

către intervievaţi a două direcţii principale: pe de o parte, problemele actuale cu care 

se confruntă comuna lor şi, pe de altă parte, avantajele pe care le prezintă 

localitatea, care au potenţialul de a fi transformate în oportunităţi de dezvoltare socio 

– economic:  

I. Teritoriul  

II. Populația  

III. Activități economice  

IV. Organizare socială și instituțională  

V. Analiza generală a comunei  

VI. Politica locală actuală la nivelul comunei TÂRGŞORU VECHI 

VII. Strategie dezvoltare 

Rezultatele chestionarului privind Strategia de dezvoltare locală sunt 

sintetizate mai jos:  
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Nr. 
crt 

Întrebarea 

Foarte 
important 

Important 
Oarecare 

importanță 
Puțin 

important 
Lipsit de 

importanță 
NS/ 
NR 

% 

1.  

Cât de important 

considerati că este proiectul de  

Modernizare drumuri de interes 

local în comuna Târgşoru  Vechi 

pentru dezvoltarea comunei? 

72 20 8 - - - 

2.  

Cât de important 

considerati că este proiectul de  

Înfiintare trotuare şi rigole  

aferente DJ129 si DJ140 – sat 

Strejnicu (strada Negoieşti) 

pentru dezvoltarea comunei? 

59 18 8 11 3 1 

3.  

Cât de important 

considerati că este proiectul de  

Infiintare parc industrial – 

Strejnicu pentru dezvoltarea 

comunei? 

77 20 3 - - - 

4.  

Cât de important 

considerati că este proiectul de  

Construire sala de sport Scoala 

Gimnaziala Strejnicu pentru 

dezvoltarea comunei? 

80 10 7 3 - - 

5.  

Cât de important 

considerati că este proiectul de  

Extindere retea canalizare in 

satele Strejnicu, Târgşoru  Vechi, 

Stancesti si Zahanaua pentru 

dezvoltarea comunei? 

70 22 5 3 - - 

6.  

Cât de important 

considerati că este proiectul de  

Continuare construcţie sala sport 

în satul Târgşoru  Vechi pentru 

dezvoltarea comunei? 

39 40 7 5 6 3 

7.  

Cât de important 

considerati că este proiectul de  

Infiintare Baza Sportiva si Sala 

de Sport în satul Strejnicu prin 

Compania Nationala de Investitii 

pentru dezvoltarea comunei? 

58 39 3 - - - 

8.  

Cât de important 

considerati că este proiectul de  

Construire Gradiniţă noua pentru 

copii, pe amplasamentul fostei 

primarii, în satul Strejnicu pentru 

dezvoltarea comunei? 

87 13 - - - - 

9.  

Cât de important 

considerati că este proiectul de  

Înfiintare trotuare în satul 

Târgşoru Vechi pentru dezvoltarea 

comunei? 

59 41 - - - - 
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10.  

Cât de important 

considerati că este proiectul de  

Infiintarea unei Gradinite cu 

program prelungit prin 

achizitionarea unei cladiri in satul 

Strejnicu pentru dezvoltarea 

comunei? 

44 23 16 8 5 4 

11.  

Cât de important 

considerati că este proiectul de  

Construire parc agrement in satul 

Strejnicu pentru dezvoltarea 

comunei? 

36 25 19 11 9 - 

12.  

Cât de important 

considerati că este proiectul de  

Infiintarea unei noi statii de 

pompare, bazin si foraj in satul 

Târgşoru  Vechi pentru 

dezvoltarea comunei? 

79 21 - - - - 

13.  

Cât de important 

consideraţi că este proiectul de 

Înființare a Registrului Electronic 

National Al Nomenclatoarelor 

Stradale (Renns) din Târgşoru 

Vechi pentru dezvoltarea comunei? 

52 21 13 6 5 3 

14.  

Cât de important 

consideraţi că este proiectul de . 

Implementare a Registrului 

Agricol National (RAN) pe raza 

U.A.T. Târgşoru Vechi pentru 

dezvoltarea comunei? 

83 17 - - - - 

15.  

Cât de important 

consideraţi că este proiectul de 

Lucrări de înregistrare 

sistematica pe sectoare 

cadastrale in cadrul programului 

national de cadastru si carte 

funciara (intabulare gratuita a 

terenurilor)  pentru dezvoltarea 

comunei? 

87 13 
    

16.  

Cât de important 

consideraţi că este proiectul de  

Formare profesională pentru 

personalul din aparatul de 

specialitate al primarului în 

perspectiva dezvoltării comunei  

Târgşoru Vechi? 

38 23 20 16 3 - 

17.  

Cât de important 

consideraţi că este proiectul de  

Modernizare bază informatică în 

instituțiile publice ale comunei  

Târgşoru Vechi  pentru 

dezvoltarea comunei? 

48 30 16 5 1 - 

18.  Cât de important 65 24 11 - - - 
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NS/NR – NU ştiu/nu răspund 

consideraţi că este proiectul de 

Realizarea de parteneriate în 

vederea dezvoltării comunei din 

punct de vedere economic, 

social şi sportiv pentru Comuna  

Târgşoru Vechi? 

19.  

Cât de important 

consideraţi că este proiectul de 

Sprijinirea activităților cultural 

artistice și sportive cu scopul de 

a promova comuna  Târgşoru 

Vechi și tradițiile locale pentru 

Comuna  Târgşoru Vechi? 

48 25 17 10 - - 

20.  

Cât de important 

consideraţi că este proiectul de  

Implementare sistem de 

monitorizare și supraveghere 

video a comunei în  perspectiva 

dezvoltării comunei Târgşoru 

Vechi? 

70 23 7 - - - 

21.  

Cât de important 

consideraţi că este proiectul de 

Asigurarea accesului 

personalului din administrația 

publică locală la programe de 

formare continuă-perfecționări, 

schimburi de experință, 

specializări,  pentru dezvoltarea 

comunei? 

62 28 5 4 1 - 

22.  

Cât de important 

considerati că este proiectul de  

Înfiintare centru social pentru 

personele vârstnice – Strejnicu 

pentru dezvoltarea comunei? 

52 35 13 - - - 

23.  

Cât de important 

considerati că este proiectul de  

Modernizare şi mărire capacitate 

staţie de epurare  – Strejnicu 

pentru dezvoltarea comunei? 

36 25 19 11 9 - 

24.  

Cât de important 

considerati că este proiectul de    

Întocmire PUZ – extindere 

intravilan (s = 58.281 MP) 

pentru zonă locuinţe şi 

funcţiuni complementare, 

zonă căi de comunicaţie 

rutiere şi parcelare teren 

pentru amplasare de locuinţe 

(Sstudiat = 65.095 MP) pentru 

dezvoltarea comunei? 

59 18 8 11 3 1 

NS/ 
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1. Din cei chestionaţi, 72% consideră foarte important proiectul privind 

Modernizare drumuri de interes local în comuna Târgşoru  Vechi pentru 

dezvoltarea comunei Târgşoru Vechi. 

 

2. Proiectul de Înfiintare trotuare şi rigole aferente DJ129 si DJ140 – 

sat Strejnicu (strada Negoieşti)  este considerat foarte important pentru 59% din 

populaţia intervievată. 
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3. Infiintare parc industrial – Strejnicu este considerat un proiect forte 

important pentru 77% şi important pentru încă 20% din subiecţii intervievaţi 

 

4. Construire sala de sport Scoala Gimnaziala Strejnicu este 

considerat un proiect forte important pentru 80% şi important pentru încă 10% din 

subiecţii intervievaţi. 
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5. Din subiecţii chestionaţi, 70% sunt de părere că proiectul de Extindere 

retea canalizare in satele Strejnicu, Târgşoru Vechi, Stancesti si Zahanaua este 

foarte important pentru dezvoltarea comunei TÂRGŞORU VECHI. 

 

6. Continuare constructie sala sport in satul Târgşoru Vechi este 

considerat un proiect forte important pentru 39% şi important pentru încă 40% din 

subiecţii intervievaţi. 
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7. Proiectul de Infiintare Baza Sportiva si Sala de Sport in satul Strejnicu 

prin Compania Nationala de Investitii este considerat foarte important pentru 58% din 

locuitorii intervievaţi. 

 

 

8. Din subiecţii chestionaţi, 87% sunt de părere că proiectul de  

Construire Gradinita noua pentru copii pe amplasamentul fostei primarii in 

satul Strejnicu este important pentru dezvoltarea comunei TÂRGŞORU VECHI. 
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9. Din subiecţii chestionaţi, 59% sunt de părere că proiectul de Înfiinţare 

trotuare în satul Târgşoru Vechi este important pentru dezvoltarea comunei 

TÂRGŞORU VECHI. 

 

10. Proiectul privind Înfiintarea unei Gradiniţe cu program prelungit prin 

achizitionarea unei clădiri în satul Strejnicu  pentru dezvoltarea comunei 

TÂRGŞORU VECHI este considerat foarte important pentru 44% din subiecţii 

intervievaţi. 
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11. Din cei chestionaţi, 36% consideră important proiectul de  Construire 

parc agrement în satul Strejnicu pentru dezvoltarea comunei TÂRGŞORU VECHI. 

 

12. Înfiintarea unei noi staţii de pompare, bazin şi foraj în satul 

Târgşoru Vechi este considerat un proiect foarte important pentru 79% din subiecţii 

intervievaţi.  
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13. Majoritatea subiecţilor intervievaţi (52%) consideră foarte important 

proiectul de Înființare a Registrului Electronic National Al Nomenclatoarelor 

Stradale (Renns) din Târgşoru Vechi pentru dezvoltarea comunei TÂRGŞORU 

VECHI. 

 

14. Majoritatea subiecţilor intervievaţi (83%) consideră foarte important 

proiectul de Implementare a Registrului Agricol National (RAN) pe raza U.A.T. 

Târgşoru Vechi pentru dezvoltarea comunei TÂRGŞORU VECHI. 
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15. Majoritatea subiecţilor intervievaţi (87%) consideră foarte important 

proiectul de Lucrări de înregistrare sistematica pe sectoare cadastrale in cadrul 

programului national de cadastru si carte funciara (intabulare gratuita a 

terenurilor) pentru dezvoltarea comunei TÂRGŞORU VECHI. 

 

 

16. Majoritatea subiecţilor intervievaţi (38%) consideră foarte important 

proiectul de Formare profesională pentru personalul din aparatul de specialitate 

al primarului comunei pentru dezvoltarea comunei TÂRGŞORU VECHI. 
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17.  Proiectul de modernizare baza informatică în institutiile publice ale 

comunei Târgşoru Vechi este considerat foarte important pentru 48% din populaţia 

intervievată. 

 

18. Realizarea de parteneriate în vederea dezvoltării comunei din punct 

de vedere economic, social şi sportiv este considerat un proiect forte important 

pentru 65% şi important pentru încă 24% din subiecţii intervievaţi. 
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19. Din subiecţii chestionaţi, 48% sunt de părere că proiectul de Sprijinire 

a activităților cultural artistice și sportive cu scopul de a promova comuna 

Târgşoru Vechi și tradițiile locale este important pentru dezvoltarea comunei 

TÂRGŞORU VECHI. 

 

20. IMPLEMENTARE SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SUPRAVEGHERE 

VIDEO A COMUNEI este considerat un proiect foarte important pentru 70% din 

subiecţii intervievaţi 
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21.  Proiectul de ASIGURAREA ACCESULUI PERSONALULUI DIN 

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ LA PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ-

PERFECȚIONĂRI, SCHIMBURI este considerat foarte important pentru 62% din 

populaţia intervievată. 

 

22.  Din subiecţii chestionaţi, 52% sunt de părere că proiectul de Înfiinţare 

centru social pentru persoane vârstnice este important pentru dezvoltarea 

comunei.
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23. Din subiecţii chestionaţi, 42% sunt de părere că proiectul de Modernizare 

şi mărire capacitate staţie de epurare – sat Strejnicu este important pentru 

dezvoltarea comunei TÂRGŞORU VECHI 

 

24.  Din subiecţii chestionaţi, 59% sunt de părere că proiectul de Întocmire 

PUZ – extindere intravilan (s = 58.281 MP) pentru zonă locuinţe şi funcţiuni 

complementare, zonă căi de comunicaţie rutiere şi parcelare teren pentru 

amplasare de locuinţe (Sstudiat = 65.095 MP) este important pentru dezvoltarea 

comunei TÂRGŞORU VECHI 

. 
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Strategia de dezvoltare locală a comunei TÂRGŞORU VECHI a fost 

întocmită pe bază acestor chestionare, a analizei situaţiei locale, din perspectiva 

potenţialului investitor în economia locală a comunei TÂRGŞORU VECHI, a 

obiectivelor specifice şi a proiectelor identificate. 

4.2. Misiunea 

Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflectă nevoile 

actuale ale comunităţii şi atingerea acestora în viitor. 

Odata cu intrarea României în Uniunea Europeană, aceasta va trebui să 

ajungă la un nivel de trai similar celorlalte ţări, care se află deja în Uniune, prin 

atingerea unui PIB de 55%. Pentru atingerea acestui obiectiv, România va beneficia 

de finanţări pe diverse domenii pentru a atinge nivelul de trai al ţărilor care se află în 

UE.  

Strategia de dezvoltare locală a comunei  va fi instrumentul de lucru al 

administraţiei publice locale, agreat de întreaga comunitate locală, care va orienta 

gândirea, decizia şi acţiunea către obiective superioare sau către premisele 

obiectivelor, fără ca pe parcurs să existe abateri datorate urgenţelor sau avantajelor 

şi  dezavantajelor ce pot interveni în anumite momente. 

De asemenea, Strategia de dezvoltare locală a comunei se doreşte a fi, în 

aceeaşi  măsură, un instrument de lucru pus la dispoziţia tuturor factorilor interesaţi 

în progresul economico - social al comunei, iar pe de altă parte, tiparul traseului 

armonios pentru orizontul de timp propus până în 2027. 

Strategia de dezvoltare locală se doreşte a fi un ghid de prezentare a tuturor 

obiectivelor de dezvoltare indicând totodată direcţiile de dezvoltare specifice, şi în 

final detaliate în acţiuni punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale 

administraţiei publice locale.  

Utilizarea instrumentelor de consultare a comunităţii locale a determinat 

adaptarea tuturor propunerilor de acţiuni, în final, strategia de dezvoltare locală fiind 

în consens cu aspiraţiile locuitorilor comunei. Importanţa acestui aspect este dată 

atât de certitudinea implicării viitoare a comunităţii locale în implementarea strategiei 

de dezvoltare locală, cât şi de posibilitatea asumării depline şi conştiente a acesteia. 

În procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, administraţia 

publică locală lansează procedura de consultare a comunităţii locale din localitate 

asupra propunerii finale. 
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Strategiile pe termen lung trebuie evaluate cu atenţie, mai ales cu privire la 

viitoarele rezultate. Trebuie luat în considerare şi faptul că rezultatul real nu poate fi 

prevăzut deoarece şi situaţiile neprevăzute pot şi ele să exercite o influenţă 

importantă asupra lor. 

4.3. Obiective strategice 

Strategia de Dezvoltare Locală fost realizată pe bază consultării comunităţii 

prin aplicarea de chestionare, din care reiese interesul acestora pentru obiectivele 

prezentei strategii şi  pe care le sprijină. 

Obiectivele se vor materializa în proiecte, subprograme sau programe care 

vor ţine cont de următoarele: 

 potrivirea dintre scopurile fixate în obiectivele şi programele prezentei 

Strategii de Dezvoltare Locală; 

 gradul de popularizare, care presupune existenţa mecanismului de 

dezbateri şi consultări; 

 existenţa unor resurse financiare limitate, care determină modalitatea 

de cofinanţare şi mecanismele juridice pe care se întemeiază un proiect, subprogram 

sau program; 

 evaluarea constantă a oportunităţilor realizării unor investiţii în zonă de 

către autoritatea publică, care va lua în calcul nu numai resursele sale financiare 

prezente, ci şi cele viitoare, de asemenea opţiunile populaţiei, astfel încât să 

încurajeze responsabilitatea comunitara şi individuala, precum şi parteneriatul în 

realizarea unui proiect de dezvoltare locală 

 implicarea părţilor interesate în realizarea unui program, subprogram 

sau proiect. 

Implicarea tuturor partenerilor, cum ar fi societatea civilă sau administraţia 

publică locală sau grupuri interesate, este direcţia cea mai stabilă pentru 

implementarea imediată a obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală. 

Strategia de Dezvoltare Locală începe de la următoarele idei de bază: 

 Promovarea imaginii comunei în general şi a standardului calitativ al 

serviciilor dîn comună; 

 Crearea unor condiţii de viaţă mai bune pentru locuitorii comunei prin 

înfiinţarea de noi locuri de muncă şi oferirea de locuinţe; 

 Informarea asupra oportunităţilor care se regăsesc în zona celor din 

mediul privat care doresc să investească fie în proiecte singulare sau în proiecte de 

parteneriat, fie consultări permanente; 
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 Acceptarea unei anumite adaptabilităţi la schimbările ce au loc în 

comună; 

 Construirea strategiei pe caracterul social al proceselor, pe suportul şi 

participarea comunităţii. 

În echivalenţă cu ideile de bază ale formulării strategiei şi cu posibilitatea de 

dezvoltare a comunei TÂRGŞORU VECHI , noţiunea strategică trebuie exprimată 

astfel încât transcrierea sa într-un plan strategic să garanteze prin pachetul de acţiuni 

pe care îl promovează la creşterea economică, creşterea bazei de impozitare, 

crearea de locuri de muncă şi îmbunătăţirea calităţii mediului de viaţa a comunităţii. 

Noţiunea strategică de dezvoltare se transpune astfel printr-o dezvoltare 

economică datorată poziţiei geostrategice a comunei, determinată de atragerea de 

investitori, de activităţi economice şi organizaţii în zona. În acest scop, trebuie urmate 

două direcţii prioritare: îmbunătăţirea gradului de atractivitate a comunei (prin 

îmbunătăţirea imaginii, a calităţii vieţii, prin revitalizare) şi facilităţi de atragere a 

firmelor private (prin investiţii în infrastructura, oferta de terenuri şi clădiri, servicii 

strategice, facilităţi fiscale, etc). 

OBIECTIVE GENERALE 

Obiectivele principale ale strategiei de dezvoltare locală a comunei 

TÂRGŞORU VECHI sunt: 

 Ameliorarea condiţiilor igienico-sanitare ale locuitorilor prin construirea, 

amenajarea şi dotarea unităţilor sanitare, creşterea numărului de medici şi cadre 

sanitare medii; 

 Îmbunătăţirea prelucrării şi comercializării produselor agricole; 

 Garantarea factorilor favorabili pentru realizarea unor activităţi rentabile 

în agricultură; 

 Acoperirea terenurilor neproductive şi a terenurilor degradate prin 

plantarea arborilor; 

 Ameliorarea posibilităţilor de transport prin executarea de drumuri locale 

noi, care să permită accesul la drumurile publice, judeţene şi naţionale; 

 Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor productive 

 Ocrotirea mediului înconjurător prin adaptarea sistematică cu standardele 

de mediu din Uniunea Europeană pe care România va trebui să le atingă în totalitate; 

 Ridicarea nivelului tehnic al producţiei 
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 Asigurarea accesului permanent al populaţiei şi al agenţilor economici la 

infrastructura edilitara (apa, gaze, căi de transport); 

 Crearea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de învăţământ şi de 

amenajare a spaţiului din cadrul şcolilor şi grădiniţelor la standardele europene; 

 Elaborarea unui set coerent de politici pentru stimularea activităţilor din 

amonte şi aval de agricultură (prelucrarea produselor agricole, servicii mecanizate) 

 Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice alternative care să 

asigure venituri şi menţinerea populaţiei în comuna TÂRGŞORU VECHI; 

 Luarea măsurilor de îndepărtare a diferenţelor sociale şi îmbunătăţirea 

ratei de ocupare prin crearea de noi oportunităţi investiţionale. 

OBIECTIVELE SPECIFICE  

1. Agricultura şi dezvoltare rurala 

Agricultura 

 dezvoltarea agriculturii prin utilizarea unor tehnici specifice si constituirea 

unor sisteme pentru adaptabilitatea la condiţiile climatice; 

 varietatea activităţilor în domeniile zootehnice şi agricole generatoare de 

venit la bugetul local; 

 sprijinirea organizării de asociaţii ale producătorilor comunei pentru a 

beneficia de oportunităţile care decurg din aceasta; 

 profitabilizarea practicilor agricole pentru a facilita şi productivitatea 

lucrării aplicate pe terenurilor agricole. 

Silvicultura 

 plantarea arborilor pe terenurile neproductive ale primăriei; 

2. Infrastructura si Mediu 

Transport 

 modernizarea drumurilor comunale care prestează în folosul public 

nevoile curente ale locuitorilor şi activităţilor economice; 

 corelarea sistemului de transport al persoanelor sau de mărfuri. 

Utilităţi 

 dotările lucrărilor de interes public extinse pentru diversificarea 

serviciilor publice arondate spaţiului rural; 

 respectarea regulilor de folosire durabila a terenurilor din comuna 

conform planului de urbanism general, ca instrument de planificare spaţială; 

 restaurarea clădirilor din patrimoniu şi punerea în valoare a acestora. 
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Sănătate 

 îmbunătăţirea serviciilor de asistenta medicala; 

 influenţarea în mod sistematizat şi organizat a populaţiei cu privire la 

accesarea serviciilor de sănătate la o perioada regulata de timp pentru prevenirea 

situaţiilor de urgenta prin susţinerea şi promovarea modului de viaţă sănătos. 

Mediu 

 prevenirea poluării şi păstrarea calităţii mediului; 

 informarea populaţiei asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor 

uzate in locuri neamenajate, 

 folosirea echilibrata a resurselor de apa si prevenirea poluării acestora; 

 susţinerea şi informarea practicilor de agricultura ecologica; 

 înfiinţarea sistemului de epurare a apelor uzate; 

 înlăturarea deşeurilor de pe cursurile de apa şi a domeniului public; 

 organizarea mecanismelor de colectare selectiva a deşeurilor; 

 crearea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor; 

 acoperirea suprafeţelor degradate prin plantarea arborilor pentru 

prevenirea degradării terenurilor. 

 amenajarea unui parc comunal. 

3. Economie 

 economie productiva de venit la bugetul local; 

 sprijinirea si promovarea unei industrii diversificate, mobile si capabile 

sa dea posibilitatea de împlinire profesionala si materiala a locuitorilor comunei 

TÂRGŞORU VECHI; 

 constituirea unei industrii nepoluante si durabile. 

Comerţ şi Servicii 

 diversificarea de servicii oferite către cetăţenii comunei TÂRGŞORU 

VECHI, prin mărirea numărului societăţilor comerciale; 

Mediu de afaceri 

 protejarea întreprinderilor mici care desfăşoară activităţi productive si 

participa la dezvoltarea zonei. 

4. Educaţie şi cultură 

Învăţământ 

 accesul neîngrădit de împlinire individuala prin educaţie; 
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 organizarea unei baze materiale capabile să mulţumească nevoile 

legate de actul educaţional; 

 orientarea si sprijinirea persoanelor tinere in domeniul formarii 

profesionale; 

 accesul la un sistem educaţional performant, flexibil şi adaptat 

condiţiilor din mediul rural; 

 crearea şanselor pentru reformarea persoanelor adulte. 

Cultura 

 instruirea şi transmiterea practicilor tradiţionale generaţiilor viitoare; 

 accesul transparent la sursele de informare tradiţionale si moderne; 

 structura spatiilor destinate activităţilor socio-culturale în concordanţă 

cu necesităţile şi mijloacele moderne; 

 reabilitarea şi extinderea căminului cultural din comuna TÂRGŞORU 

VECHI. 

5. Resurse Umane 

Populaţia 

 organizarea de condiţii atractive pentru tineri, atât pentru cei din 

comună cât şi pentru cei din exteriorul comunei pentru atragerea acestora în 

comună; 

 crearea de facilităţi şi condiţii pentru familiile de tineri. 

Piaţa muncii 

 înfiinţarea suficientă de locuri de muncă în domenii variate de activitate 

pentru satisfacerea nevoilor de trai; 

 crearea de posibilităţi pentru reconversia profesională în sectoarele 

importante de pe piaţa forţei de muncă. 

Servicii Sociale 

 constituirea grupului de acţiune locală; 

 susţinerea şi dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială pentru 

persoanele aflate în dificultate (minori, persoane vârstnice, persoane cu dezabilităţi); 

 întărirea legăturilor dintre Administraţia Publică Locală şi societatea 

civilă pentru rezolvarea problemelor de interes comunitar . 
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Cap. 5. Implementarea, monitorizarea şi 
evaluarea strategiei 

 

5.1. Planul de acţiune – Portofoliul de proiecte prioritare 

pentru perioada 2021-2027. 

La nivelul administrației publice locale, există o plaja variată de surse de 

finanțare pentru proiectele de investiții de interes local. Alegerea sursei de finanțare 

optime pentru un proiect de investiții dezvoltat la nivel local, implică o buna 

cunoaștere a legislatiei naționale în vigoare, a legislației europene în materie de 

fonduri, a Programelor Operaționale aferente finanțărilor UE, precum și a nevoilor 

curente și viitoare ale comunității locale. Ca urmare, pentru un obiectiv de investiție 

local, în cazul de față la nivelul comunei TÂRGŞORU VECHI, pot fi luate în 

considerare una sau mai multe surse de finantare:  

a. Bugetul local;  

b. Bugetul județului Prahova; 

c. Bugetul de stat;  

d. Programe guvernamentale;  

e. Fonduri europene structurale și de investitii (prin Programele Operationale 

și PNDR);  

f. Granturi;  

g. Institutii financiare interne și internationale;  

h. Alte surse de finanțare (ambasade, fundatii, organizatii etc);  

Ținând cont de prioritățile și setul de actiuni stabilite, s-a conturat o lista de 

posibile proiecte pentru a fi implementate la nivelul comunei TÂRGŞORU VECHI in 

vederea dezvoltarii localitatii și imbunatățirii per ansamblu a calitatii vieții. Entitatea 

responsabila pentru implementarea acestor proiecte, autoritatea publica locala, va fi 

orientata spre mobilizarea tuturor părtilor de interes in vederea unirii eforturilor și 

obtinerea rezultatelor propuse.  

În acest sens, va urmari eficientizarea gestionarii mijloacelor publice prin 

identificarea celor mai potrivite optiuni de finantare, organizarea corecta a licitatiilor și 

respectarea procedurilor specifice de implementare a proiectelor, controlul strict 

asupra executarii bugetului la nivelul fiecarui proiect, atribuirea de responsabilitati 
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personalului din primarie, reevaluarea intregului sistem de resurse și servicii publice 

și transmiterea unor activitati catre sfera privata. 

Un element cheie al oricărui proiect îl reprezintă modul de satisfacere a 

nevoilor comunitatii locale. Necesitățile de finantare reprezinta o cuantificare a 

nevoilor locale, indiferent de sursa de finantare.  

În continuare s-a realizat un portofoliu de proiecte care sintetizeaza nevoile 

comunei TÂRGŞORU VECHI în perioada 2021-2027 și care cuprinde, totodata, o 

serie de previziuni cu privire la investițiile care se pot realiza în viitor. Lista de 

proiecte prezentată în continuare nu este exhaustivă, ci reprezintă o propunere de 

proiecte considerate importante pentru localitate. Orice nou proiect (față de cele 

menționate în portofoliu) va putea fi implementat în perioada 2021-2027, dacă va fi 

considerat oportun și necesar. 


