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SECȚIUNEA 1. ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI TEIȘANI 

 

CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALĂ A COMUNEI TEIȘANI 

1.1. Scurtă istorie a comunei TeișaniError! Bookmark not defined. 

Pe terasele largi și fertile ale Teleajenului, întreaga zonă era locuită, de o parte și de alta a râului, 

așezările împodobind râul ca o salbă. Așezarea Teișani s-a alcătuit pe terasa din dreapta a 

Teleajenului, la o depărtare de 6 km spre nord de Văleni și la 34 km de Ploiești1.  

Din punct de vedere istoric, data înființării comunei nu se cunoaște cu exactitate, existând ipoteze 

că satul datează probabil dinaninte de întemeierea statului feudal independent (1330). Din vechile 

vetre de locuire, aflate în apropierea cursului Teleajenului, au rămas încă fragmente ceramice, din 

secolele XIV și XV, care conduc către această epocă.  

Primele date despre existența unui cimitir, a unei biserici și a unor preoți, nu depășesc secolul al 

XVII-lea, în ipoteza formulată de D.I.Brezeanu conform căruia satul s-ar fi pustiit în 1602, cu 

prilejul invaziei moldo-polonilor lui Ieiemia Movilă.  

Conform lucrării Anuarul "Socec" al României-mari2, la sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna 

Teișani era formată doar din satul de reședință, făcea parte din plaiul Teleajen din județul Prahova 

și avea 1355 de locuitori. Din punct de vedere administrativ, în comună funcționa o școală deschisă 

în 1894, o moară pe un iaz de lângă râul Teleajen și două biserici ortodoxe — una fondată de 

locuitori în 1878 și una mai veche, al cărui clopot purta o inscripție ce arată că a fost turnat la 

17863. Locuitorii erau atât moșneni, cât și clăcași. În raionul comunei se găseau: piatră de 

construcție și marmură, de culoare verde, precum și gips, sare. În partea de Est comuna era 

traversată de râurile: Telejeanul, Bughea și Dragomirul și de văile: Marcu-Viteazul, Stîlpului, 

Muscelului, Sărăturei, Bîrzei, Crucei, Valea-Rea, Valea-Mare, de dealurile: Vîrful Petrei, Mare, 

Teiului, Gorînilor, Calului, Fața-lui-Lamotă, Fața-Curăturilor, Coama-Calului, Predealul etc.  

Pe teritoriul actual al comunei era organizată și comuna Olteni, formată din satele Olteni, Știubeiu 

și Valea Stâlpului, având 1200 de locuitori și 298 de case. În comuna Olteni funcționau 2 mori de 

apă pe Teleajen și două biserici ortodoxe — una construită în 1870 pe locul alteia vechi în satul 

                                                           
1 File de istorie din trecutul comunei Teișani, O.D.Brezeanu, I.Jercan, N.I.Simache, M.Vulpescu,  Muzeul de Istorie 

al Județului Prahova 
2Biblioteca digitală a Congresului  SUA, http://lcweb2.loc.gov/cgi-

bin/ampage?collId=gdc3&fileName=scd0001_20030122001ropage.db&recNum=585 
3 Lahovari, George Ioan (1902). „Teișani, com. rur.”, Marele Dicționar Geografic al Romîniei, 5, București: Stab. 

grafic J. V. Socecu. p. 576. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Prahova_(interbelic)
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Teleajen
http://www.archive.org/download/MareleDictionarGeograficAlRominiei5/roumanie_geo_5_text.pdf
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marele_Dic%C8%9Bionar_Geografic_al_Rom%C3%A2niei
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Știubeiu; și alta în Olteni, datând din 18054. Satul Bughea de Sus aparținea comunei Bughiile, și 

avea o biserică ortodoxă fondată de localnici la 18375. 

Informațiile documentare, arată că în perioada interbelică, situația administrativă s-a păstrat. În 

anul 1925, după cum consemnează Anuarul Socec, comuna Teișani avea 1538 de locuitori, în 

vreme ce comuna Olteni avea 1485. În anul 1950, comunele Teișani, Olteni și Bughiile au fost 

arondate raionului Teleajen din regiunea Prahova și după anul 1952 din regiunea Ploiești.  

În anul 1968, la reforma administrativă, județul Prahova s-a reînființat, iar comunele Olteni și 

Bughiile au fost desființate, prima fiind inclusă în întregime în comuna Teișani, iar cealaltă fiind 

împărțită între comunele Gura Vitioarei (satul de reședință, Bughea de Jos) și Teișani (satul 

Bughea de Sus). 

Conform surselor oficiale6 atestările documentare ale comunei sunt destul de târzii, presupunându-

se că aşezarea Teişani ar fi luat fiinţă prin sec. al XIV-lea. Tradiţia pomeneşte de un sat de tătari, 

care şi-ar fi sălăşluit tabăra mai jos, spre râul Teleajen şi trăiau din prăzi. 

O altă sursă afirmă că satul „exista în epoca descălecării”, dovedită de un document din sec. al 

XVI-lea, subsumat într-o hotărnicie din sec. al XVIII-lea, din care rezultă că „dintr-un singur 

străbun se trag trei moşi mari: Ivan, Ilie şi Bratocea, care au stăpânit de la “descălecătoare” 

munţii Teleajenului şi toată Valea Teleajenului, până la Valea Stâlpului desupra Vălenilor de 

Munte. 

Faptul că Teişanii apare în registrele Brasovului în anul 1529, certifică schimburile de mărfuri 

dintre localnici şi locuitorii de peste munţi. 

Teişanii însă au intrat în istorie odată cu lupta dată aici de oastea lui Radu Şerban. În Anuarul 

"Socec" se menționează că la Teișani a avut loc, în timpul domniei lui Radu Șerban-Basarab, o 

luptă între Stroe Buzescu și nepotul hanului tătăresc. 

O menţiune documentară a Teişanilor apare şi în anul 1788 – în memoriile generalului Bauer, iar 

în 1815 în lucrarea „Istoria generală a Daciei” se menţionează două sate: Teişanii Megieşi şi 

Teişanii Străini. 

 

 

 

                                                           
4 Lahovari, George Ioan (1901). „Olteni, com. rur., jud. Prahova”, Marele Dicționar Geografic al Romîniei. 4. 

București: Stab. grafic J. V. Socecu. p. 562. 
5 Lahovari, George Ioan (1899). „Bughea-de-Sus, sat”. Marele Dicționar Geografic al Romîniei. 2. București: Stab. 

grafic J. V. Socecu. p. 54. 
6 https://teisani.europrahova.eu/wordpress/istoric-comuna/ 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Prahova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Ploie%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bughea_de_Jos,_Prahova
http://www.archive.org/download/MareleDictionarGeograficAlRominiei4/roumanie_geo_4_text.pdf
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marele_Dic%C8%9Bionar_Geografic_al_Rom%C3%A2niei
https://archive.org/details/mareledictionar00lahogoog/mode/2up
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marele_Dic%C8%9Bionar_Geografic_al_Rom%C3%A2niei
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1.2. Amplasare, relief, hidrologie, climă, faună și floră, resurse naturale  

1.2.1. Amplasare  

Comuna Teișani este amplasată, din punct de vedere geografic, în zona central- nordică a 

județului Prahova, având ca vecinătăți, conform planului de încadrare în zonă: 

- Nord: comuna Izvoarele; 

- Est: comuna Drajna; 

- Sud-Est: comuna Vălenii de Munte; 

- Sud: comuna Valea Vitioarei; 

- Sud-Vest: comuna Varbilău. 

 

Din punct de vedere administrativ, comuna Teișani este compusă din cinci sate: Bughea de Sus, 

Olteni, Ștubeiu, Teișani, Valea Stâlpului, separate între ele de diverse forme geografice – râuri și 

lunci. 

În context regional, comuna Teișani se află în regiunea Sud-Muntenia, fiind conectată cu orașe 

importante, precum Ploiești, București, Brașov. Din punct de vedere al conexiunii, localitatea este 

străbătută de drumul național care leagă Ploieștiul de Brașov (DN1A), drumul județean către 

Vălenii de Munte (DJ219) și către orașul Slănic (DJ100N). Feroviar, comuna este străbătută de 

calea ferată Ploiești Sud-Măneciu. Cel mai apropiat aeroport este în București (cca 115 km) și 

Brașov –Ghimbav, aflat în construcție (cca 90 km).  

 

1.2.2. Relief  

Comuna Teișani aparține zonei Subcarpații Prahovei, caracterizată prin relieful fragmentat, 

străbătut de râurile Telejean (XI-1.20.13), Bughea (XI-1.20.13.10), alte pârâuri necadastrate Valea 

Bârzii, Valea Bogatu, Valea Muscelului, Valea Popii, Valea Stîlpului, Valea Teișani ș.a. și de 

afluenții acestora. 

Relieful comunei Teișani este așadar unul fragmentat, variat și complex, datorită așezării într-o 

regiune de interferență a dealului cu muntele. Datorită caracteristicilor morfologice și 

morfometrice, precum și așezării sale, relieful comunei se înscrie în tipul de alternanță a dealurilor 

și a culoarelor de vale.  

În partea nordică a teritoriului administrativ, altitudinile variază de la înălțimi de cca 600 m (Vârful 

Parul), respectiv 400 m (Valea Teleajanului). 

 

1.2.3. Rețeaua hidrografică  

Hidrografia de pe teritoriul comunei Teișani aparține Bazinului Hidrografic Ialomița. Localitatea 

este străbătută de: 

-Ape de suprafață alcătuite din cursurile permanente de apă și cursurile temporare de apă (torenți). 

Râul Teleajen izvorăște din Masivul Ciucaș (în culoarul superior se numește "Pârâul Berii"). 

Străbate 113 km până la vărsarea în râul Prahova. În depresiunea Cheia primește ca afluent pârâul 
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Tâmpa, apoi, la ieșirea din munți, un afluent mai important, râul Telejenel. Râul străbate teritoriul 

al comunei Teișani pe granița de est, drenând 2 cursuri necadastrate. 

Râul Bughea, afluent al râului Teleajen, delimitează teritoriul administrativ al comunei Teișani de 

orașul Slănic și drenează partea de vest a teritoriului.  

Torenții care traversează comuna sunt formați de apele provenind din munți, care au săpat văi largi 

și adânci, cu terase întinse. Valori ridicate ale scurgerilor se observă în lunile aprilie, mai, iunie, 

urmare a topirii zăpezilor și a ploilor bogate din aceste perioade.  Un volum scăzut al scurgerii 

apelor este scăzut în lunile septembrie-octombrie, datorat perioadei secetoase din timpul verii. 

Transportul maxim de aluviuni în suspensie are loc concomitent cu creșterea apelor în lunile aprilie 

–iunie. 

 

- Apele subterane 

La nivelul comunei Teișani pe terasa inferioară a pârâurilor nivelul hidrostatic se situează la nivelul 

apei din râu și prezintă adâncimi variabile cuprinse între 1,5m-4 m. Pe terasa superioară, nivelul 

hidrostatic se situează la adâncimi mai mari de 15-20 m, corelându-se cu nivelul apei din terasa 

inferioară din amonte. În forajele realizate în anul 2014, apa subterană a fost identificată  la -1,0 

m față de nivelul terenului. În perioadele cu precipitații abundente, pot exista astfel de nivele, fie 

în complexul nisipos-prafos de pe partea superioară, fie în filmele de nisip din cadrul orizontului 

marnos, care pot ajunge în stare saturată.  

Apele freatice se găsesc la adâncimi mici, fiind cantonate în depozitele de versant, la baza 

pietrișurilor și nisipurilor de terase, în conurile de dejecție. Au o circulație rapidă și se află sub 

directa influentă a condițiilor climatice, astfel că au debite variate în timp. 

Apele de adâncime provin, în general, din apele vadoase, aflându-se la adâncimi diferite, având un 

conținut chimic puternic influențat de complexitatea alcătuirii geologice7. 

 

1.2.4. Clima  

Climatul este specific zonei subcarpatice în funcție de așezare și altitudinile medii cuprinse între 

400 m și 650m, variind în funcție de anotimpuri.  

 

Temperaturile medii anuale ale aerului 

Conform datelor meteorologice înregistrate la stația meteorologică cea mai apropiată de localitate 

(Câmpina), în ultimii opt ani temperatura medie anuală a aerului nu a înregistrat creșteri 

accentuate, variind de la 10,0oC în 2014, la 10,9oC în 2020. În anul 2021 s-a înregistrat o scădere 

a temperaturii la 9,6 oC comparativ cu anii anteriori.  

 

Tabel 1 Temperaturile medii anuale ale aerului (oC) Stația Meteorologică Câmpina 

Anul 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 (0C) 10.0 10.7 10.2 10.1 10.2 10.8 10.9 9.6 

Sursa: Centrul Meteorologic Regional Muntenia, adresa nr.70/01.02.2022 

                                                           
7 Harta de risc la alunecări de teren a Comunei Teișani, Memoriu tehnic, SC TRANSPROIECT 2001 SA, 2013, 

pagina web a Consiliului Județean Prahova 



Strategia de dezvoltare locală durabilă a comunei Teișani, județul Prahova 

pentru perioada 2021-2027 
 

 

 

 
Figura 1  - Evoluția temperaturilor medii anuale ale aerului 2014-2021 

 

 

Cantitatea anuală de precipitații 

Pe fondul creșterilor termice, se constată o diminuare a regimului pluviometric în perioada 2014-

2020. Astfel, dacă în anul 2014 se înregistra un total anual de 1125,8 l/mp, cantitatea de precipitații 

s-a redus semnificativ în anul 2020, când pe fondul unei temperaturi medii a aerului de 10.9oC, 

suma precipitațiilor a fost de numai 744,4 l/mp, cu 33,87% mai puțin față de anul 2014. În aceste 

condiții, seceta a fost un fenomen care a marcat perioada 2015-2020. Cea mai scăzută cantitate de 

precipitații din ultimii opt ani s-a înregistrat în 2019 (715,8 l/mp), iar cea mai mare în 2014 (1125,8 

l/mp). Cu toate acestea, variațiile cantității anuale de precipitații nu au înregistrat diferențe 

semnificative de-a lungul perioadei analizate. În anul 2021, se observă o creștere a cantității anuale 

de precipitații cu 27,56% comparativ cu anul anterior. 

 

Tabel 2 Cantitatea anuală de precipitații (l/m2) Stația Meteorologică Câmpina 

 

Anul 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 l/m2 1125,8 758,6 901,7 834,9 845,6 715,8 744,4 949,6 

Sursa: Centrul Meteorologic Regional Muntenia, adresa nr.70/01.02.2022 
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Figura 2 Evoluția temperaturilor medii anuale ale aerului 2014-2021 

 

Presiunea atmosferică medie anuală 

În perioada 2014-2021 presiunea atmosferică medie anuală a avut valori constante, nefiind 

înregistrate modificări semnificative. 

 

Tabel 3 Presiunea atmosferică medie anuală (milibari -mb) Stația Meteorologică Câmpina 

 

Anul 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 mb 961,9 963,8 962,5 962,6 962,3 961,8 962,8 962,0 

Sursa: Centrul Meteorologic Regional Muntenia, adresa nr.70/01.02.2022 

 

 
Figura 3 Evoluția presiunii atmosferice medii anuale 2014-2021 
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Umezeala relativă medie anuală 

În ceea ce privește evoluția umezelii relative medii anuale, în perioada 2014-2021 s-au înregistrat 

mici variații. Dacă în perioada 2014-2017 se înregistrează o scădere cu 7.59% a umezelii relative 

medii a aerului, începând cu anul 2018 a crescut cu 5,19% și cu 1,29% în anul 2021. 

 

Tabel 4 Umezeala relativă medie anuală (%) Stația Meteorologică Câmpina 

 

Anul 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 % 79 71 74 73 77 74 72 76 

Sursa: Centrul Meteorologic Regional Muntenia, adresa nr.70/01.02.2022 

 

 

 
Figura 4 Evoluția umezelii relative medii anuale 2014-2021 

 

 

Viteza medie anuală a vântului 

Este influențată de stratificarea termică a aerului care o poate intensifica sau atenua. În zona 

localității Teișani, viteza medie anuală a vântului a oscilat între 1,5 m/s (în anul 2014) și 1,3 m/s 

(în anul 2021). 

 

Tabel 5 Viteza medie anuală a vântului (m/s) Stația Meteorologică Câmpina 

 

Anul 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

m/s 1.5 1.4 1.5 1.5 1.2 1.3 1.3 1.3 

Sursa: Centrul Meteorologic Regional Muntenia, adresa nr.70/01.02.2022 
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Figura 5 Evoluția vitezei medii anuale a vântului 2014-2021 

 

Durata anuală a strălucirii soarelui 

Tot o consecință a creșterii temperaturilor, este și creșterea duratei de strălucire a soarelui, care de 

la 1683,6 ore, cât era în anul 2014, a ajuns la 1850,9 ore în anul 2020. Incepând cu anul 2021, 

durata de strălucire a soarelui a scăzut la 1675 ore.  

 

Tabel 6 Durata anuală a strălucirii soarelui (ore) Stația Meteorologică Câmpina 

 

Anul 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ore 1683,6 1891,3 1755,5 1869,3 1861,4 1808,9 1850,9 1675,0 

Sursa: Centrul Meteorologic Regional Muntenia, adresa nr.70/01.02.2022 

 

 
Figura 6 Evoluția duratei anuale a strălucirii soarelui 2014-2021 
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1.2.5. Fauna și flora  

Fauna 

Diversitatea faunei este determinată de relief, de condiţiile climatice, particularitățile solului și de 

învelișul vegetal. În zonă se întâlnesc mamifere, rozătoare, păsări, reptilele şi batracieni, 

nevertebrate, peşti.  

Flora 

Zonal, pe altitudine, regiunea este inclusă în etajul nemoral al pădurilor de foioase cu: 

- etajul pădurilor de fag (Fagus silvatica); 

- etajul pădurilor de stejar (între acestea două se distinge un subetaj de amestec de fax cu stejar). 

 

Alte specii lemnoase sunt: stejar (Querqus robur), gorun (Querqus petraea), frasin (Fraxinus 

excelsior), ulm de câmp (Ulmus procera), Jugastru (Acer campestris). 

Pădurile sunt bogate în plante medicinale și fructe de pădure. 

 

1.2.6. Resurse naturale 

Din punct de vedere geologic, teritoriul administrativ al comunei aparține flancului itern al 

avanfosei carpatice, mai exact zona cutelor diapire atenuate.  

Compoziția petrografică a pietrișurilor din zona terasei aluviale este constituită predominant din 

elemente ce își au originea din flisul cretacic (elemente de gresii și marnocalcare), la care se adaugă 

elemente cu originea în formațiunile pânzei de Tarcău, de pe nivelul stratigrafic Paleogen-Pliogen. 

Zona deluroasă a comunei este formată la suprafață din roci moi: argile, marne, brecii și sare 

alternante cu marne și gresii, conglomerate.  

Morfologia actuală a zonei a fost determinată de eroziune și ape, care a dus la depunerea de 

bolovănișuri, pietrișuri, nisipuri și particule fine.  

În zonă predomină solurile negre argiloase, solurile silvestre brune, solurile brune podzolice și 

soluri podzolice asociate cu cele silvestre. În lunca pârâurilor sunt întâlnite aluviuni.   

 

CAPITOLUL II. POPULAȚIA ȘI RESURSELE DE MUNCĂ  
 

2.1. Populația și structura demografică  

2.1.1. Evoluția populației  

Profilul demografic al comunei Teișani evidențiază o scădere continuă a numărului de locuitori 

pentru intervalul 2014-2021, de la 3750 locuitori în 2014, la 3518 locuitori în 2021. Populația după 

domiciliu a comunei Teișani înregistrată la 1 iulie 2021 reprezintă 0,02% din populația națională, 

0,11% din cea a Regiunii Sud-Muntenia și 0,45% din populația județului Prahova.  
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Sub raportul împărțirii pe genuri, populația masculină a comunei Teișani a înregistrat o scădere 

continuă din 2014 până în 2021, astfel că la 1 iulie 2021 reprezintă 94,73% din cea înregistrată în 

2014. Locuitorii de gen masculin din comună reprezintă, la nivelul anului 2021, 49,5% din 

populația totală înregistrată la nivel de localitate. Aceeași evoluție negativă se înregistrează și în 

ceea ce privește populația feminină, la 1 iulie 2021 reprezenta 92,94% din cea înregistrată în anul 

2014. Procentual, populația feminină reprezintă 50,5% din totalul locuitorilor comunei Teișani.  

 

 

Figura 7 Evoluția numerică a populației comunei Teișani (număr persoane) 

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online, 12.02.2022 

 

 

2.1.2. Structura demografică a populației 

 

Structura populației pe grupe de vârstă, la nivelul anului 2021, indică faptul că populaţia cu vârsta 

cuprinsă între 15 şi 59 de ani reprezintă segmentul majoritar în comuna Teișani, procentual 

atingând 62,32% din total. Procentul tinerilor, cei cu vârste cuprinse între 0 şi 14 ani, este de 

12,03%, iar procentul vârstnicilor, cei peste 60 de ani, este de 25,65% .  

Procentul cel mai mare din populație îl reprezintă persoanele cu vârsta cuprinsă între 50-54 ani 

(10,65% din total populație), urmate de persoanele cu vârsta cuprinsă între 45-49 ani (9,15% din 

total populație).  
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Tabel 7 Structura populației pe grupe de vârste 

Grupa de vârstă 2014 2021 % din Populația 

totală la 

1.07.2021 

Femei Bărbați Total Femei Bărbați Total Total 

0-4 ani 70 76 146 65 65 130 3,69 

5-9 ani 90 85 175 52 70 122 3,46 

10-14 ani 89 93 182 85 87 172 4,88 

15-19 ani 98 101 199 81 84 165 4,69 

20-24 ani 113 136 249 103 101 204 5,79 

25-29 ani 102 105 207 97 131 228 6,48 

30-34 ani 107 129 236 93 111 204 5,79 

35-39 ani 155 166 321 100 89 189 5,37 

40-44 ani 175 189 364 138 170 308 8,75 

45-49 ani 146 159 305 161 161 322 9,15 

50-54 ani 98 120 218 182 193 375 10.65 

55-59 ani 120 119 239 91 108 199 5,65 

60-64 ani 118 108 226 110 118 228 6,48 

65-69 ani 109 80 189 114 100 214 6,08 

70-74 ani 90 56 146 100 67 167 4,74 

75-79 ani 106 61 167 76 35 111 3,15 

80-84 ani 69 36 105 65 34 99 2,81 

peste 85 ani 56 20 76 63 18 81 2,30 

Sursa datelor : Institutul Național de Statistică 

În analiza modului în care a evoluat structura populației pe grupe de vârste în anul 2021, cea mai 

accentuată scădere se observă în cadrul grupelor de vârstă cuprinse între 35-39 ani (s-a redus cu 

132 persoane comparativ cu anul 2014), între 40-44 ani (-56 persoane), între 75-79 ani (-56 

persoane), între 5-9 ani (-53 persoane), între 20-24 ani (-45 persoane), între 55-59 ani (-40 

persoane).  Cele mai mari creșteri ale populației în anul 2021, comparativ cu anul 2014, s-au 

realizat în cadrul grupelor de vârstă cuprinse între 50-54 ani (+157 persoane), între 25-29 ani  și 

70-74 ani (+21 persoane), între 65-69 ani (+25 persoane). 

Analiza piramidei vârstelor la nivelul anului 20218, arată că aceasta este de tipul “clepsidră”, 

specifică populației cu tendință demografică staționară, când apare un echilibru relativ între 

grupele de vârstă. Acest tip de piramidă evidențiază existența unei populații  cu o pondere mai 

redusă de tineri, în cazul comunei Teișani procentul este de 12,03%, și o pondere mai ridicată de 

adulți și bătrâni (25,65% populația vârstnică). Aceste tendințe anunță prezența unui nivel scăzut al 

natalității și mortalității și accentuarea fenomenului de maturitate și îmbătrânire a populației, însă 

având în vedere că fertilitatea este relativ ridicată, se poate asigura  un oarecare ritm de creștere a 

populației. 

                                                           
8 Populația după domiciliu la 1 iulie 2021, Institutul Național de Statistică 



Strategia de dezvoltare locală durabilă a comunei Teișani, județul Prahova 

pentru perioada 2021-2027 
 

 

15 

 

 
Figura 8 Piramida populației comunei Teișani 

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online, 12.02.2022 

 

Raportul de dependență demografică la nivelul anului 2021, calculat ca raportul dintre numărul 

persoanelor de vârstă “dependentă” (persoane sub 15 ani și peste 65 ani) asupra populației în vârstă 

de muncă (15-64 ani), exprimat la 100 de persoane, indică existența a 45 persoane active pentru 

fiecare persoană inactivă (tineri sau vârstnici).  

 

Indicele de dependență a persoanelor vârstnice, calculat ca raport între persoanele de 65 ani și 

peste și populația în vârstă de muncă, cu vârsta cuprinsă între 15 – 64 ani, indică faptul că în anul 

2021, acesta era de 27,75%, în creștere față de anul 2014 când era 26,64%.   
 

Indicele de îmbătrânire demografică a populației reprezentat de numărul persoanelor vârstnice 

(de 65 ani şi peste) care revine la 100 de persoane tinere, cu vârsta cuprinsă între 0 - 14 ani, 

confirmă tendința de îmbătrânire a populației. Procentual indicele a crescut în perioada analizată 

de la 135.78% în 2014 la 158.49% în anul 2021. 

 

Coeficientul îmbătrânirii populației9 arată că în anul 2021 numărul persoanelor de peste 60 de 

ani la 100 de locuitori era de 25,58, în creștere comparativ cu anul 2014 când era 18.45. 

                                                           
9 Calculat ca raport între numărul de persoane de peste 60 de ani și numărul populației, la 100 de locuitori 
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Figura 9 Evoluția indicatorilor statistici în domeniul populației 
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online 

 

Structura etnică și confesională a populației din comuna Teișani era, conform recensământului 

din anul 2011, formată din următoarele comunități locale: 98% din populație este de etnie română, 

iar 2% din populația nu și-a declarat etnia.Din punct de vedere confesional, 97% din populație era 

de religie ortodoxă. Un procent de 3% din populație este formată din persoane cu religie: 

peticostală (5 persoane), adventistă de ziua a șaptea (9 persoane), evanghelică (6 persoane). 

Din perspectiva ultimei forme de învățământ absolvite, la ultimul recensământ, cea mai mare parte 

a populației avea un nivel de educație mediu (69,77% din totalul populației de 10 ani și peste). Un 

procent de 20,49% din total populație avea studii primare, 6,12% avea studii superioare, 1,7% din 

populație era fără școală absolvită, iar 1,91% a absolvit instituții postliceale și de maiștri.  

Tabel 8 Numărul de locuitori în funcție de nivelul de educație la ultimul recensământ 
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2.1.3. Densitatea populației  

Densitatea populației în comuna Teișani este de 116,41 locuitori/km2, depășind densitatea la nivel 

național (92,48 locuitori/km2) și densitatea la nivelul regiunii Sud-Muntenia (90,42 locuitori /km2). 

În schimb, densitatea comunei Teișani este inferioară densității județului Prahova (164,39 locuitori 

/km2). Evoluția densității populației în perioada 2014-2021 a fost în scădere, de la 124,09 pers/km2, 

în anul 2014, s-a ajuns la 116,41 pers/km2 în anul 2021.  

Tabel 9 Evoluția densității populației 

Anul 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

populație (număr) 3750 3706 3676 3634 3616 3583 3565 3518 

suprafața (km2) 30,22 30,22 30,22 30,22 30,22 30,22 30,22 30,22 

densitate (nr.populație/ 

suprafață) 

124,09 122,63 121,54 120,25 119,66 118,56 117,97 116,41 

Sursa: calcule consultant în baza datelor statistice oficiale 

 

2.2. Dinamica populației  

2.2.1. Mișcarea naturală a populației  

Analizând raportul între rata de natalitate10 și rata de mortalitate11, se observă că în perioada 2014 

– 2020 sporul natural la nivelul comunei Teișani a fost cu preponderență negativ. Cea mai mare 

diferență între numărul de născuți și numărul persoanelor decedate a fost în anul 2020. 

 

Figura 10 Evoluția sporului natural în comuna Teișani, 2014-2020 

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online 

                                                           
10 Rata de natalitate reprezintă născuții vii dintr-un an calendaristic care revin, la 1 iulie anul respectiv, la 1000 de 

locuitori 
11 Rata de mortalitate reprezintă numărul decedaților ce revin la 1000 locuitori, într-un an calendaristic. 

-36

-24
-29

-18

-42

-15

-52

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Valori spor natural



Strategia de dezvoltare locală durabilă a comunei Teișani, județul Prahova 

pentru perioada 2021-2027 
 

 

18 

Rata de natalitate12 a avut o evoluție de creștere până în anul 2017, când a ajuns la 8,16 persoane 

nou născute la 1000 de locuitori, iar în 2018 și 2020 a scăzut ajungând la 7,15 persoane, respectiv 

7,81 persoane. În perioada analizată rata de natalitate a fost mai mică decât rata de mortalitate. 

Tabel 10 Numărul de persoane nou-născute în perioada 2014-2020 

 

Anul 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Număr 24 21 22 30 26 30 28 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date Tempo online 

 

Rata de mortalitate a scăzut în perioada analizată, de la 16 persoane decedate la 1000 de locuitori, 

cât era în anul 2014, la 13,06 persoane decedate în anul 2017. Ulterior, în anul 2018 rata de 

mortalitate a ajuns la 18,71, iar în anul 2019 a scăzut la 12,44. În anul 2020 s-a înregistrat cele mai 

mari valori ale ratei de mortalitate din toată perioada analizată.  

Tabel 11 Numărul de persoane decedate în perioada 2014-2020 

 

Anul 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Număr 60 45 51 48 68 45 80 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date Tempo online 

 

 

Figura 11 Evoluția ratei de natalitate, respectiv a ratei de mortalitate la nivelul comunei Teișani în 

perioada 2014-2020 

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online 

 

                                                           
12 Raportul dintre numărul de născuți-vii și populația la 1 iulie anul respectiv, la 1000 de locuitori. 
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Rata de nupțialitate13 a avut o evoluție ascendentă în perioada 2014-2020, crescând de la 2,13 în 

anul 2014, la 5,05 în anul 2020. Cele mai multe căsătorii la 1000 de locuitori s-au înregistrat în 

anul 2018, când erau aproape 7 căsătorii/1000 locuitori. Din anul 2018 au început să scadă numărul 

de căsătorii, fiind mai puține cu 15,22% în anul 2019 și cu 26,96% în anul 2020. 

Tabel 12 Numărul de căsătorii înregistrate în perioada 2014-2020 

 

Anul 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Număr 8 20 18 19 25 21 18 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date Tempo online 

 

Rata de divorțialitate a avut o evoluție fluctuantă în perioada 2014-2020, reușind să se mențină 

sub 2 divorțuri la 1000 locuitori.   

Tabel 13 Numărul de divorțuri înregistrate în perioada 2014-2020 

 

Anul 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Număr 7 3 4 5 6 5 6 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date Tempo online 

 

Cu toate acestea, rata de natalitate nu compensează procesul de îmbătrânire demografică. Pe 

termen mediu și lung, menținerea sporului natural pe un trend descendent și negativ va accentua 

acest proces, conducând la o reducere și mai accentuată a bazei piramidei vârstelor. 

 

Figura 12 Evoluția ratei de nupțialitate, respectiv a ratei de divorțialitate  la nivelul comunei Teișani 
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online 

 

                                                           
13 Calculată ca raport între numărul de căsătorii și populația la 1 iulie anul respectiv, la 1000 de locuitori.  
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2.2.2. Mișcarea migratorie a populației  

În perioada 2014-2020 numărul persoanelor care și-au stabilit reședința/domiciliul în comuna 

Teișani a avut o evoluție în scădere, cu excepția anului 2020 când se înregistrează creșteri. Cel mai 

mare număr de persoane care și-au stabilit domiciliul în comună a fost în anul 2020, când au venit 

66 persoane. 

În perioada analizată 2014-2020, numărul plecărilor cu domiciliul a fost mai mare decât stabilirile 

cu domiciliul. Aceeași tendință negativă se observă și la plecările cu reședința care sunt mai mari 

decât stabilirile cu reședința, cu mici excepții. 

  

Tabel 14 Numărul de stabiliri/plecări cu reședința/domiciliul 2014-2020 

Anul 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Număr stabiliri de reședința 10 11 11 16 21 18 26 

Număr plecări cu reședința 57 42 60 62 78 60 45 

Număr stabiliri de domiciliu 42 48 51 51 46 38 66 

Număr plecări cu domiciliul 47 49 65 43 51 42 41 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date Tempo online 

 

Cele mai mari diferențe s-au înregistrat în anul 2018, când au plecat cu domiciliul/reședința 129 

persoane. În anul 2020 s-a înregistrat cel mai mare număr de persoane care au venit cu domiciliul/ 

reședința în comuna Teișani (92 persoane).  

De-a lungul perioadei analizate, soldul schimbărilor de domiciliu/reședință s-a menținut negativ, 

cele mai mari valori fiind înregistrate în anul 2016 (63 persoane), cu excepția anului 2020, când 

numărul stabilirilor a fost mai mare decât cel al plecărilor, situație pusă pe seama restricțiilor 

impuse pentru răspândirea virsului Sars-Cov 2. 

Numărul de imigranți și emigranți a înregistrat valori scăzute în perioada 2014-2020. În anul 2019 

au fost 2 emigranți, iar în anul 2020 1 inigrant, pentru întreaga perioadă analizată. 

 

Tabel 15 Evoluția numărului de imigranți și emigranți definitivi 

 

Nr. 

crt. 

Categorie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Emigranți : : : : : 2 : 

2. Imigranți : 2 1 : : : 1 
Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo-online, :-date lipsă 



Strategia de dezvoltare locală durabilă a comunei Teișani, județul Prahova 

pentru perioada 2021-2027 
 

 

 

Figura 13 Schimbări de domiciliu și reședință la nivelul comunei Teișani 

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online 

 

2.3. Forța de muncă  

2.3.1. Salariați  

La 1 iulie 2021 populația în vârstă de muncă (15-64 ani) din comuna Teișani reprezenta un procent 

de 68,85% din totalul populației cu domiciliul în localitate. 

Numărul mediu al salariaților din comunia Teișani a avut o evoluție pozitivă în toată perioada 

analizată, la nivelul anului 2020 ajungând la 237 persoane, în creștere față de anul 2019 cu 2,15%. 

 

Figura 14 Evoluția numărului mediu al salariaților 2014-2020 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo-online 
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Conform datelor statistice preluate din ultimele situații financiare depuse de agenții economici din 

comuna Teișani, în cadrul celor 198 agenți economici erau angajate un număr de 115 persoane, 

adică un procent de 0.08% din totalul de angajați din județul Prahova. Domeniile economice care 

concentrează cel mai mare număr de angajați sunt prezentate mai jos, cel mai mare număr de 

salariați regăsindu-se în sectorul Transporturi rutiere de mărfuri.  

 

Tabel 16 Domeniile de activitate cu cel mai mare număr de angajați 

 

Nr. 

crt. 

Obiect de activitate principal declarat în ultimul bilanț contabil depus Număr 

angajați 

1. 4941- Transporturi rutiere de mărfuri 27 

2. 4711- Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 

predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun 

20 

3. 8299-Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. 11 

4. 2732- Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electrocasnice 8 

5. 4939-Alte transporturi terestre de călători n.c.a 7 

Sursa: https://www.topfirme.com/judet/prahova/localitate/teisani/caen/numar-angajati/ 

2.3.2. Șomeri  

Numărul șomerilor înregistrați din comuna Teișani era la nivelul anului 2020 de 45 persoane, în 

scădere față de anul 2014 cu 58,72%. Din totalul de 45 șomeri înregistrați, un procent de 56% sunt 

femei și 44% sunt bărbați.  

 

Figura 15 Evoluția numărului șomerilor înregistrați 
Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo-online 
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Tabel 17 Evoluția numărului de șomeri înregistrați, 2014-2020 
 

Nr. 

crt. 

Niveluri de educație 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Număr șomeri înregistrați: 109 62 70 53 43 55 45 

2. Bărbați 68 36 39 32 23 18 20 

3. Femei 41 26 31 21 20 37 25 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo-online 

 

2.3.3. Capitalul uman din educație  

Personalul didactic implicat în diversele niveluri de educație s-a restrâns numeric, în anul 2020 

(22 persoane) fiind cu 4 persoane mai puține decât în anul 2014 (26 persoane).  

În învățământul preșcolar, numărul cadrelor didactice din comuna Teișani a fost constant în 

perioada 2014-2020, de 3 persoane. Procentual, cadrele didactice din învățământul preșcolar 

reprezintă 13,63% din numărul total înregistrat la nivelul anului 2020.  

În învățământul primar numărul cadrelor didactice reprezenta 22,73% din totalul cadrelor 

didactice, scăzând cu 3 persoane în anul 2020, comparativ cu anul 2014.  

Tot în scădere a fost și numărul cadrelor didactice din învățământul gimnazial, care în anul 2014 

era de 15 persoane, iar în anul 2020 s-a redus la 14 persoane. Procentual numărul cadrelor didactice 

din învățământul gimnazial reprezintă 63,64% din total cadre didactice. 

Numeric, cadrele didactice din învățământul gimnazial reprezentau procentul cel mai semnificativ 

(63,64%), urmat de învățământul primar (22,73%), învățământul preșcolar (13,63%).  

În ceea ce privește numărul de elevi care revin unui cadru didactic, în anul 2020 erau 10,05 elevi/ 

cadru didactic. 
 

Tabel 18 Evoluția numărului cadrelor didactice din comuna Teișani, 2014-2020 
 

Nr. 

crt. 

Niveluri de educație 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Invățământ preșcolar 3 3 3 3 3 3 3 

2. Invățământ primar (inclusiv 

învățământul special) 

8 8 8 8 7 6 5 

3. Invățământ gimnazial (inclusiv 

învățământul special) 

15 8 11 13 12 13 14 

 Total cadre didactice: 26 19 22 22 22 22 22 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo-online 

 

Populația școlară din comuna Teișani, pe total niveluri de educație, totaliza 231 persoane în anul 

2020, iar numărul acestora a scăzut constant din 2014 până în 2020, cu 23,26%. 

În sistemul de învățământ din comuna Teișani, în anul 2020 au fost cuprinse 231 persoane, din 

care 58 preşcolari, 82 elevi în învățământul primar și 91 elevi în învățământul gimnazial. 
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În învățământul preșcolar erau înscriși, la nivelul anului 2020, 58 copii, ceea ce reprezintă 25,11% 

din numărul de persoane înregistrate la nivelul acestui an. Numărul preșcolarilor a scăzut în 

perioada 2014-2020 cu 15,94% (de la 69 persoane în 2014, la 58 persoane în 2020).  

În învățământul primar și gimnazial, la nivelul anului 2020, erau înscriși 173 elevi, din care 82 

elevi (47,40%) în învățământul primar și 91 elevi în învățământul gimnazial (52,60%). Numărul 

celor înscriși în învățământul primar și gimnazial a scăzut de la 232 elevi în 2014 la 173 elevi în 

anul 2020 (scădere cu 25,43%). În învățământul primar scăderea a fost de 37,88% (de la 132 elevi 

în 2014 la 82 elevi în 2020), iar în învățământul gimnazial scăderea a fost de 9% (de la 100 elevi 

în 2014 la 91 elevi în anul 2020). 
 
 

Tabel 19 Evoluția populației școlare pe niveluri de educație din comuna Teișani, 2014-2020 

 

Nr. 

crt. 

Niveluri de educație 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Total elevi 301 303 265 268 243 235 231 

1. Copii înscriși în grădinițe 69 76 65 56 49 54 58 

2. Elevi înscriși în învățământul primar 

(inclusiv învățământul special) 

132 130 110 109 95 85 82 

3. Elevi înscriși în învățământul 

gimnazial (inclusiv învățământul 

special) 

100 97 90 103 99 96 91 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo-online 

Numărul absolvenților în unitățile de învățământ din comuna Teișani pe total niveluri de educație 

a avut o evoluție fluctuantă în perioada 2014-2019, însă în toată perioada analizată s-a menținut 

numeric, mai precis de la 25 persoane în 2014 s-a ajuns tot la 25 persoane în 2019. Numărul cel 

mai mare de absolvenți s-a înregistrat în anul 2015 (30 persoane) și numărul cel mai mic în anul 

2016 (12 persoane). 
 

Tabel 20 Absolvenți pe niveluri de educație din comuna Teișani, 2014-2020 
 

Nr. 

crt. 

Niveluri de educație 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Gimnazial 25 30 12 29 19 25 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo-online 

 

2.3.4. Capitalul uman din sănătate  

Personalul medico-sanitar14 a înregistrat fluctuații numerice care au evoluat în aceeași tendință ca 

cea manifestată la nivel regional și național. În intervalul 2014-2020, numărul medicilor (exclusiv 

stomatologi) a avut o evoluție stagnantă. Din cei 2 medici care activau pe raza comunei Teișani în 

anul 2020, ambii sunt  în sistemul privat.  

                                                           
14 Personalul medico-sanitar reprezintă totalitatea personalului medical de specialitate care activează în unități de 

ocrotire a sănătății, de învățământ medico-farmaceutic și în unități de cercetare științifică în domeniul medical, atât în 

sectorul public cât și în cel privat. 
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Numărul medicilor de familie a avut o evoluție constantă în perioada 2014-2020. Începând cu anul 

2015 până în anul 2020 au fost 2 medici de familie.  

Numărul medicilor stomatologi a avut aceeași evoluție cu a medicilor de familie, nefiind 

identificate modificări semnificative. În perioada 2016-2020 este înregistrat un singur medic 

stomatolog. 

Numărul farmaciștilor a înregistrat deficit în intervalul analizat, fiind unul singur în anul 2017 și 

2020.  

În perioada analizată (2014-2020) s-a redus numărul personalului sanitar mediu, de la 4 persoane 

în 2015, la 3 persoane în 2020. Din totalul personalului sanitar, 100% din personalul sanitar mediu 

deservește unitățile sanitare aflate în proprietate privată. 

În ceea ce privește numărul de locuitori care revin la un medic, în anul 2020 în comuna Teișani 

erau 1759 locuitori/medic.  

 

Tabel 21 Evoluția personalului medico-sanitar din comuna Teișani, 2014-2020 
 

Nr. 

crt. 

Categorii de cadre 

medico-sanitare 

Forme de 

proprietate 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 

 

Medici Publică 2 : : : : : 0 

Privată : 2 2 2 2 2 2 

2. din total medici: medici 

de familie 

Publică 2 : : : : : 0 

Privată : 2 2 2 2 2 2 

3. Stomatologi Privată : : 1 1 : 1 1 

4. Farmaciști Privată : : : 1 : : 1 

5. Personal sanitar mediu Publică 2 : : : : : 0 

Privată : 4 4 4 3 3 3 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo-online 

2.3.5. Capitalul uman din servicii sociale  
În cadrul Compartimentului Asistență Socială, Autoritatea Tutelară și Stare Civilă din cadrul 

Primăriei Comunei Teișani își desfășoară activitatea, conform organigramei, un număr de 1 

persoană. Un număr de 15 persoane sunt asistenți personali.  

 

2.3.6. Capitalul uman din cultură, culte și sport  
În domeniul Cultură, în anul 2020 sunt 2 persoane angajate în cadrul bibliotecii. 

 

Tabel 22 Personalul angajat din biblioteci din comuna Teișani, 2014-2020 
 

Nr. 

crt. 

Anul 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Număr 1 1 3 3 2 2 2 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo-online 
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CAPITOLUL III. PROFILUL ECONOMIC AL COMUNEI TEIȘANI  

 

3.1. Structura economică a comunei (prezentarea principalelor ramuri economice)  

3.1.1. Ramuri economice predominante 

Radiografia economiei comunei Teișani prezintă sectorul antreprenorial din punctul de vedere al 

dinamicii întreprinderilor, al rezultatelor economice, a specializării funcționale pe ramuri ale 

economiei naționale. Prin prisma indicatorilor aferenţi activităţii economice (cifra de afaceri, 

număr de salariați) analiza oferă informații privind gradul de specializare funcţională pe sectoare 

de activitate. 

Structura economică din comuna Teișani, analizată în funcție de numărul de firme înregistrate 

în registrul comerțului, arată că cele mai atractive ramuri economice sunt: Comerțul care 

concentrează un număr de 54 de profesioniști înregistrați în registrul comerțului, urmat de 

Agricultura, silvicultură și pescuit cu un număr de 21 profesioniști, Transportul și depozitarea – 

18 profesioniști, Industria prelucrătoare – 17 profesioniști, Construcții – 11 profesioniști, 

Activități profesionale, științifice și tehnice- 13 profesioniști, Informații și comunicații – 7 

profesioniști, Alte activități de servicii cu 6 profesioniști, Hoteluri și restaurante -6 profesioniști. 

Comerțul 

În comuna Teișani, conform datelor din situațiile financiare obținute de la Ministerul Finanțelor 

Publice și prelucrate în registrul comerțului, erau înregistrați 54 de profesioniști care desfășoară 

activități din secțiunea CAEN G.Comerț cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și 

motocicletelor (clasele CAEN aferente 45, 46 și 47). Cei 54 de profesioniști contribuie la cifra de 

afaceri a comunei cu 6.693.692 RON. Numărul de salariați care lucrează în documeniul Comerț 

este de 2315.  

Agricultura, silvicultura și pescuitul 

Al doilea domeniu reprezentantiv din punct de vedere al numărului de firma înregistrate în registrul 

comerțului cu activitități specifice secțiunii A (adică 01, 02 și 03), concentrează 21 profesioniști, 

care aveau un număr de 5 salariați și o cifră de afaceri de 899.913 RON. 

Transport și depozitare 

În comuna Teișani îți desfășoară activitatea în acest domeniu un număr de 18 profesioniști, care 

au 38 salariați (cu precizarea că din 18 firme, doar 12 au depus situațiile financiare anuale) și au 

realizat o cifră de afaceri de 13.553.298 RON. 

 

                                                           
15 Numărul de salariați declarat în situațiile financiare anuale (din cele 54 de firme înregistrate, doar 30 au depus 

situațiile financiare) 
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Industria  

Un alt domeniu care concrentrează un număr mai mare de profesioniști este industria cu 18 firme. 

Cei mai mulți profesioniști sunt în industria prelucrătoare 17 firme înregistrate, iar în industria 

extractivă este 1 firmă înregistrată. În situațiile financiare depuse de către 12 firme din industria 

prelucrătoare a fost declarată o cifră de afaceri de 2.128.377 RON și niciun salariat.  

Activități profesionale, științifice și tehnice 

Un alt domeniu de activitate cu număr mare de profesionișți înregistrați în registrul comerțului este 

acela al serviciilor profesionale, științifice și tehnice, unde activează 13 profesioniști, care au 

realizat o cifră de afaceri de 567.729 RON și însumează 10 salariați16. 

Construcții 

În domeniul construcțiilor sunt înregistrați 11 profesioniști care au realizat o cifră de afaceri de 

152.000 RON. 

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport 

În cadrul secțiunii CAEN N.Activități de servicii administrative și activități de servicii suport 

(clasele 77, 78, 79, 90, 81, 82) activează 5 profesioniști, care au 13 salariați și o cifră de afaceri de 

657.838 RON. 

 

3.1.2. Principalii indicatori economici  

Din situațiile financiare ale firmelor înregistrate în registrul comerțului și care au depus bilanțurile 

contabile (78 societăți), reiese că la nivelul anului 2020, în comuna Teișani, era un număr mediu 

de 109 salariați. 

Din perspectiva aportului sectoarelor economice la cifra de afaceri, domeniul Transport și 

depozitare contribuie cel mai mult la economia comunei Teișani, reprezentând 54,42%  din cifra 

de afaceri totală (cu 18 firme active, care antrenau un număr de 38 salariați și realizau o cifră de 

afaceri de 13.553.298 lei).  

Al doilea domeniu economic care contribuie la cifra de afaceri a comunei Teișani cu un procent 

de 26,87% este reprezentat de Comerț, care antrena în cele 30 (din 54) firme care au depus situațiile 

financiare pentru anul 2020, un număr de 23 salariați. Cele 23 de firme înregistrate în registrul 

comerțului au realizat în anul 2020 o cifră de afaceri totală de 6.693.692 lei.  

 

 

 

                                                           
16 Conform situațiilor financiare anuale depuse de 6 societăți.  
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Tabel 23 Situația statistică a profesioniștilor înregistrați în registrul comerțului cu sediul social în 

comuna Teișani, județ Prahova, aflați în funcțiune, conform datelor din situaţiile financiare 

obţinute de la Ministerul Finanţelor Publice şi preluate în registrul comerţului, grupați pe secțiuni 

CAEN (în funcție de obiectul principal de activitate declarat) 

Secțiuni CAEN rev.2 Număr 

profesio

niști 

Număr 

profesioniști cu 

bilanț depus 

Numar  

salariați 

* 

Cifra de 

afaceri * 

(RON) 

A.Agricultură, silvicultură și pescuit (01, 02 și 03) 21 4 5 899.913 

B.Industria extractivă (05, 06, 07, 08, 09) 1 - - - 

C. Industria prelucrătoare (de la 10 la 33) 17 12 - 2.128.377 

D. Productia și furnizarea de energie electrică și 

termică, gaze, apă caldă, aer condiționat (35) 

- - - - 

E. Distribuţia apei; salubritate, gestionarea  deşeurilor, 

activităţi de decontaminare (36, 37, 38, 39) 

1 1 - 11.014 

F.Construcții (41, 42, 43) 11 2 1 152.000 

G.Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor (45, 46, 47) 

54 30 23 6.693.692 

H.Transport și depozitare (49, 50, 51, 52, 53) 18 12 38 13.553.298 

I.Hoteluri și restaurante (55, 56) 6 2 - 39.179 

J. Informații și comunicații (58, 59, 60, 61, 62, 63) 7 4 1 169.322 

K. Intermedieri financiare și asigurări (64, 65, 66) - - - - 

L. Tranzacții imobiliare (68) - - - - 

M.Activități profesionale, știintifice și tehnice (69- 75) 13 6 10 567.729 

N. Activități de servicii administrative și activități de 

servicii suport (77, 78, 79, 80, 81, 82) 

5 2 13 657.838 

O. Administrație publică și apărare (84) - - - - 

P. Invățământ (85) 3 - - - 

Q. Sănătate și asistență socială (86, 87, 88) 1 - - - 

R. Activități de spectacole culturale și recreative (90-

93) 

3 1 0 0 

S. Alte activități de servicii (94, 95, 96) 6 2 1 33.342 

T. Activități ale gospodăriilor private (97, 98) - - - - 

U. Activități ale organizațiilor și organismelor 

extrateritoriale (99) 

- - - 0 

TOTAL 167 78 109 24.905.704 

* Informaţiile privind numărul de salariaţi şi cifra de afaceri sunt preluate din situaţiile financiare pentru anul 2020 

depuse de societăţi la Ministerul Finanţelor Publice 
Sursa datelor: Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, februarie 2022 

 

Analiza firmelor care au sediul social în comuna Teișani, după cifra de afaceri realizată în anul 

2021, arată că primii 5 agenți economici desfășoară activitate în domeniile Transport și depozitare, 

urmați de Comerț  și Industria prelucrătoare. 
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Tabel 24 Top activități economice după cifra de afaceri 

Nr. 

crt. 

Obiect de activitate principal declarat în ultimul bilanț 

contabil depus 

Cifra de afaceri 

1. 4941- Transporturi rutiere de mărfuri 10 milioane lei 

2. 4711- Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 

predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun 

5,5 milioane lei 

3. 5224- Manipulări 2,4 milioane lei 

4. 2732- Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electrocasnice 1,3 milioane lei 

5. 4939-Alte transporturi terestre de călători n.c.a 1,1 milioane lei 

Sursa : https://www.topfirme.com/judet/prahova/localitate/teisani/cifra-de-afaceri/ 

Analiza primilor 5 agenți economici cu sediul social în comuna Teișani, în funcție de numărul de 

salariați, arată că cel mai mare număr de salariați este în domeniul Transport și Comerț. 

Tabel 25 Top agenți economici după numărul de salariați 

Nr. 

crt. 

Obiect de activitate principal declarat în ultimul bilanț contabil 

depus 

Număr 

angajați 

1. 4941- Transporturi rutiere de mărfuri 27 

2. 4711- Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 

predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun 

20 

3. 8299-Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. 11 

4. 2732- Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electrocasnice 8 

5. 4939-Alte transporturi terestre de călători n.c.a 7 

Sursa : https://www.topfirme.com/judet/prahova/localitate/teisani/ 

 

3.2. Dinamica întreprinderilor 

Din punct de vedere al evoluției numărului de firme înmatriculate în registrul comerțului, cu sediul 

profesional sau social în comuna Teișani, analiza realizată pentru perioada de timp 2014-2021, 

indică un număr relativ redus de firme noi. În ultimii 8 ani au fost înființate un număr total de 104 

firme, adică o medie de 1 firmă/lună. Cele mai multe societăți au fost înființate în anul 2019 (22 

profesioniși), iar cei mai puțini în anul 2020 (5 profesioniși), an în care a început pandemia 

generată de virusul SARS-COV2. 

 

Tabel 26 Număr profesioniși înmatriculați în registrul comerțului,  

cu sediul profesional/social în Teișani, județ Prahova 

Anul 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Număr 8 12 15 14 17 22 5 11 

Sursa datelor: Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, 26.01.2022 
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Figura 16  Evoluția numărului de profesioniști înmatriculați în registrul comerțului cu sediul 

profesional/ social în comuna Teișani 

 

 

Analiza numărului de profesioniști care au fost radiați din registrul comerțului în aceeași perioadă, 

2014-2021, arată o tendință de scădere a firmelor care sunt închise. Comparativ cu numărul de 

înmatriculări în registrul comerțului, numărul de radieri de întreprinderi cu sediul 

profesional/social în comuna Teișani este în scădere în anul 2021, comparativ cu anul 2020, cu 

60%. De altfel, raportul dintre înmatriculări și radieri este unul pozitiv, în toată perioada analizată 

fiind mai multe înmatriculări decât radieri.  

 

Tabel 27 Număr profesioniși radiați din registrul comerțului, cu sediul profesional/social în Teișani, 

județ Prahova 

Anul 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Număr 7 5 10 7 11 5 5 2 

Sursa datelor: Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, 26.01.2022 
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Figura 17 Evoluția numărului de profesioniști radiați din registrul comerțului cu sediul profesional/ 

social în comuna Teișani 

 

În ceea ce privește numărul de profesioniști cu sediul social în comuna Teișani care au participare 

străină la capitalul social, la data de 26.01.2022 erau doar 2 profesioniști înregistrați în registrul 

comerțului. 

După forma de organizare, numărul profesioniștilor înmatriculați în registrul comerțului, în 

funcțiune la data de 26.01.2022, cu sediul social/profesional în comuna Teișani, cu ponderea cea 

mai mare, este reprezentat de societăți cu răspundere limitată (110). Altă categorie cu număr mare 

de profesioniști este reprezentată de persoanele fizice autorizate cu 38 și întreprinderile individuale 

cu 15. În comună își desfășoară activitatea și 2 întreprinderi familiale, 2 societăți în nume colectiv. 

 

Tabel 28 Număr de profesioniști în funcțiune, cu sediul social/profesional în comuna Teișani, 

înregistrați în registrul comerțului după forma de organizare 

Categorie Număr profesioniști la data raportării 

(26.01.2022) 

Societăți cu răspundere limitată (SRL) 110 

Societăți pe acțiuni (SA) - 

Persoana fizice autorizate (PFA) 38 

Intreprinderi individuale (II) 15 

Intreprinderi familiale (IF) 2 

Cooperative agricole (CA) - 

Societăți în nume colectiv (SNC) 2 

Societăți cooperative - 

Sursa: Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova 
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După clasele de mărime, în comuna Teișani funcționau 36 microîntreprinderi și 1 întreprinderi 

mică. La data de 26.01.2022 nu erau înregistrate întreprinderi mijlocii sau mari. 

 

Tabel 29 Număr de profesioniști aflați în funcțiune, cu sediul social în comuna Teișani, grupați 

după clase mărime, conform numărului de salariați declarați în situațiile financiare depuse 

 

Nr. 

crt. 

Clase de mărime Număr profesioniști 

1. Microîntreprinderi (0-9 angajați) 36 

2. Întreprinderi mici (10-49 angajați) 1 

3. Întreprinderi mijlocii (50-249 angajați) - 

4. Întreprinderi mari (peste 250 angajați) - 

Sursa: Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova 

 

3.3.Structuri de sprijin a afacerilor 

În comuna Teișani nu sunt înființate structuri de sprijin a afacerilor de genul parcurilor industriale, 

parcuri științifice și tehnologice, incubatoare de afaceri, parcuri logistice sau clustere.  

La nivelul județului Prahova sunt înființate 16 parcuri industriale: Parcul Industrial Prahova, 

Vălenii de Munte (aflat la 7 km de comuna Teișani), Parcul Industrial Ploiești (aflat la 36 km de 

comuna Teișani), Parcul Industrial Brazi (aflat la 23 km de comuna Teișani), Parcul Industrial 

Mizil (aflat la 63 km de comuna Teișani), Parcul Industrial Urlați (aflat la 46 km de comuna 

Teișani), Parcul Industrial Allianso Business Park și WDP, Primus 1 și Primus 2, Allianso 

Development Park- Ariceştii Rahtivani (aflat la 50 km de comuna Teișani), Parcul Industrial 

Ciorani (aflat la 71 km de comuna Teișani), Parcul Industrial Plopeni (aflat la 29 km de comuna 

Teișani), Parcul Industrial Dibo –comuna Brazi, sat Negoiești (aflat la 23 km de comuna Teișani), 

Parcul Industrial Breaza (aflat la 63 km de comuna Teișani), Parcul Industrial Strejnicu, comuna 

Târgșoru Vechi (aflat la 43 km de comuna Teișani). 
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CAPITOLUL IV. INFRASTRUCTURA ȘI ECHIPAREA TERITORIULUI  

 

4.1. Infrastructura de transport rutier  

Pe teritoriul unității administrativ teritoriale a comunei Teișani se găsesc următoarele drumuri:  

- drum național: DN1A 

- drum județean: DJ100N, DJ219,  

- drumuri comunale: DC17, DC18, DC18A, DC144 

 

4.2. Infrastructura de transport feroviar  
 

Rețeaua feroviară este prezentă pe teritoriul comunei Teișani pe care-l străbate pe direcția nord-

sud. Prin comună trece calea ferată Ploiești Sud-Măneciu, deservită de stația Teișani. 

 

 
Figura 18 Harta rețelei CFR 

Sursa: www.cfr.ro 

 

4.3. Infrastructura de utilități publice (alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaze 

naturale, salubrizare)  

 

4.3.1.Infrastructura de alimentare cu apă  
Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile a rămas constantă în toată perioada 

analizată 2014-2021 de 31,1 km. În ceea ce privește evoluția numărului de gospodării și utilizatori 

ai rețelei de alimentare cu apă, se observă că în perioada analizată s-a înregistrat o evoluție pozitivă, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Calea_ferat%C4%83_Ploie%C8%99ti_Sud-M%C4%83neciu
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crescând atât numărdul de gospodării racordate (+11,57% în anul 2021, comparativ cu 2014), cât 

și numărul de utilizatori. 

 

Tabel 30 Evoluția numărului de gospodării și utilizatori ai rețelei de alimentare cu apă 

Anul 
NUMAR TOTAL 

GOSPODĂRII 

LUNGIME REŢELE 

DISTRIBUŢIE (km) 

NUMĂR UTILIZATORI 

Utilizatori 

casnici 
Instituţii publice Agenţi economici 

2014 1210 40 2930 8 15 

2015 1210 40 2940 8 15 

2016 1210 40 2950 8 15 

2017 1210 31.1 2960 8 15 

2018 1210 31.1 2980 8 18 

2019 1210 31,1 3000 9 18 

2020 1214 31,1 3000 9 20 

2021 1350 31,1 3000 9 20 

Sursa datelor: Primăria Comunei Teișani, Institutul Național de Statistică,  

baza de date Tempo-online, februarie 2022 

 

Capacitatea instalatiilor de producere a apei potabile, reprezentată de cantitatea maximă de apă 

potabilă ce poate fi debitată de instalația de alimentare cu apă într-o unitate de timp, a înregistrat 

în perioada 2014-2020, aceeași valoare de 510 mc/zi. 

 

Tabel 31 Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile în Teișani, județ Prahova 

 

Anul 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Metri cubi pe zi 510 510 510 510 510 510 510 

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online, februarie 2022 

 

Analiza evoluției cantității de apă potabilă distribuită consumatorilor ne arată un consum crescut 

în perioada analizată, cu 36,84% în anul 2020, comparativ cu anul 2014. Un procent de 97% din 

cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor în anul 2020 este pentru uz casnic.  

 

Tabel 32 Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor 

Anul 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total, mii metri cubi,  57 61 65 66 66 70 78 

Din care: pentru uz casnic 56 59 63 65 65 69 76 

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online, februarie 2022 
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4.3.2. Infrastructura de canalizare  
În perioada analizată 2014-2020 nu au fost înregistrate valori ale lungimii totală simplă a 

conductelor de canalizare în comuna Teișani, însă sunt în curs de execuție lucrări de canalizare. 

 

4.3.3. Infrastructura de alimentare cu gaze  

În perioada analizată 2014-2020 nu au fost înregistrate valori ale lungimii totale a conductelor de 

distribuție a gazelor. 

 

4.3.4. Infrastructura de energie electrică  
În comuna Teișani rețeua de energie electrică însumează 60 km. În perioada 2014-2021 evoluția 

numărului de gospodării racordate la sistemul de alimentare cu energie electrică a crescut de la 

1350 gospodării, cât era în anul 2014, la 1365 gospodării în anul 2021. În schimb a scăzut numărul 

de utilizatori casnici cu 13,04% în anul 2021 comparativ cu anul 2014. 

 

Tabel 33 Evoluția numărului de gospodării și utilizatorilor rețelei de alimentare cu energie electrică 

 

Anul 
NUMAR TOTAL 

GOSPODĂRII 

 
NUMĂR UTILIZATORI (număr) 

Lungime 

rețea (km) 
Utilizatori casnici Instituţii publice Agenţi economici 

2014 1350  3565 9 15 

2015 1350  3565 9 15 

2016 1350  3565 9 15 

2017 1350  3565 9 15 

2018 1355  3100 9 18 

2019 1360  3100 9 18 

2020 1363  3100 9 20 

2021 1365 60  3100 9 20 

Sursa : Primăria Comunei Teișani 

 

4.3.5. Infrastructura rețelelor de comunicații electronice (servicii poștale, telecomunicații și 

mass-media 
 

Serviciile poștale sunt asigurate în comuna Teișani prin intermediul Oficiului Poștal Teișani, aflat 

în subordinea Companiei Naționale Poşta Română S.A., operator național de servicii poștale și de 

curierat rapid (prioripost), transfer de bani, servicii publicitare.  

La nivelul comunei serviciile poștale pot fi asigurate și prin intermediul societăților private care 

asigură servicii de curierat rapid.  

Servicii de telecomunicații asigurate la nivel de comună sunt : rețelele de comunicații telefonice, 

rețelele de internet.  
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Servicii mass-media sunt asigurate prin intermediul publicației online Monitorul Oficial Local, 

care conține informații legate de hotărârile autorității deliberative a comunei Teișani, dispozițiile 

autorității executive, documente și informații financiare, regulamentele privind procedurile 

administrative, statutul unității administrativ-teritoriale etc. 

 

4.3.6. Infrastructura de locuințe  
 

În comuna Teișani, autorizaţiile de construire, eliberate pentru clădiri rezidenţiale (exclusiv cele 

pentru colectivități), în anul 2020 au fost în număr de 2, în scădere față de în anul precedent, când 

erau 9 autorizații. Tot în anul 2020 s-a eliberat și o autorizație de construire pentru hoteluri și 

clădiri similare cu suprafața de 596 mp. 

 

Tabel 34 Evoluția numărului autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri pe tipuri de 

construcții 

Categorii de construcții 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Clădiri rezidențiale (exclusiv cele pentru 

colectivități) 

14 4 6 4 11 9 4 

Suprafața (mp) 1719 477 789 366 1476 1296 611 

Hoteluri și clădiri similare : : : : : : 1 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date Tempo-online 

 

Locuinţele date în folosinţă în comuna Teișani în anul 2020, au fost în număr de 11, din care toate 

au fost din fonduri private. Analiza numărului de locuințe date în folosință în perioada 2014-2020 

arată că în anul 2020 au fost date în folosință cele mai multe locuințe din întreaga perioada 

analizată. 
 

Tabel 35 Evoluția numărului de locuințe terminate în cursul anului pe surse de finanțare 
 

Surse de finanțare 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 6 7 8 7 3 6 11 

Din fonduri publice : : : : : : : 

Din fonduri private 6 7 8 7 3 6 11 

din care, din fondurile populației 6 7 8 7 3 6 11 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date Tempo-online 

 

Suprafața locuibilă existentă la sfârșitul anului 2020 este de 90.533 metri pătrați arie desfășurată, 

în creștere cu 3,86% comparativ cu anul 2014, pe fondul construcţiei de noi locuinţe, precum şi a 

extinderii celor existente. Un procent de 99,93% din suprafața locuibilă existentă este în proprietate 

privată.  
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Tabel 36 Evoluția suprafeței locuibile existentă la sfârșitul anului  

(metri pătrați arie desfășurată) 

 

Forma de proprietate 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 87.167 87.650 88.298 88.975 89.058 89.371 90.533 

Proprietate publică 60 60 60 60 60 60 60 

Proprietate privată 87.107 87.590 88.238 88.915 88.998 89.311 90.473 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date Tempo-online 

 

În ceea ce privește analiza numărului de locuințe existente în comuna Teișani, la sfârșitul anului 

2020 sunt 1766 locuințe, în creștere față de anul anterior cu 10 locuințe și față de anul 2014 cu 31 

locuințe. Din cele 1766 locuințe, 1 este în proprietate publică și restul în proprietate privată.  

 

Tabel 37 Evoluția locuințelor existente la sfârșitul anului  
 

Forma de proprietate 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 1735 1741 1748 1753 1754 1756 1766 

Proprietate publică 1 1 1 1 1 1 1 

Proprietate privată 1734 1740 1747 1752 1753 1755 1765 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date Tempo-online 

 

 4.4. Infrastructura socială (învățământ, sănătate, socială, culturală, locuințe, sport și 

agrement)  

 

4.4.1.Infrastructura de învățământ  
În comuna Teișani funcționează două unități de învățământ școlar, care asigură nivelurile de 

educație primar și gimnazial - Școala Gimnazială „DUMITRU BREZEANU” și Școala 

Gimnazială „MOISE VASILESCU”, Sat Olteni, la care se adaugă 2 grădinițe - Grădinița cu 

program normal, sat Olteni și Grădinița cu program normal, Teișani. 

 
Tabel 38 Evoluția numărului de unități școlare în comuna Teișani, 2014-2020  

(cu personalitate juridică) 
 

Nr.crt. Niveluri de educație 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Total 1 1 1 1 1 1 1 

1. Primar și gimnazial 1 1 1 1 1 1 1 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo-online 

 

În ceea ce privește infrastructura unităților școlare, comuna Teișani a avut în anul 2020 un număr 

de 19 săli de clasă (în scădere cu 13,64% față de 2014), 3 laboratoare școlare (același număr ca în 

anul 2014), 1 sălă de gimnastică (același număr ca în anul 2017), 1 teren de sport (același număr 
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ca în anul 2014). În anul 2020, în unitățile de învățământ erau 37 de calculatoare, în creștere cu 

8,82% față de 2014.  

Sălile de clasă din unitățile de învățământ din comuna Teișani au avut o evoluție negativă în 

perioada 2014-2020, reducându-se de la 22 unități în 2014, la 19 în 2020. Ponderea cea mai mare 

de săli de clasă era la nivelul anului 2020 în învățământul primar și gimnazial, care reprezenta 

73,68% din totalul sălilor de clasă existente. Numărul sălilor de clasă din învățământul preșcolar  

reprezenta în anul 2020 un procent de 26,32% din total săli de clasă. 

  

Tabel 39 Evoluția sălilor de clasă din unitățile de învățământ din comuna Teișani 

 

Nr. 

crt. 

Niveluri de educație 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Total 22 20 20 19 19 19 19 

1. Invățământ preșcolar 4 4 4 4 4 4 5 

2. Invățământ primar și gimnazial 

(inclusiv Invățământ special) 18 16 16 15 15 15 

 

14 

3. Invățământ primar și gimnazial 18 16 16 15 15 15 14 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo-online 

 

Numărul de laboratoare școlare a crescut cu doar 1 unitate în anul 2015 comparativ cu anul 2014 

(de la 3 la 4) și a scăzut cu o unitate începând cu anul 2020. Toate cele 3 laboratoare școlare 

existente sunt în învățământul primar și gimnazial. 
 

Tabel 40 Evoluția laboratoarelor școlare din unitățile de învățământ din comuna Teișani 

 

Nr. 

crt. 

Niveluri de educație 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Total 3 4 4 4 4 4 3 

1. Invățământ primar și gimnazial 

(inclusiv Invățământ special) 3 4 4 4 4 4 

 

3 

2. Invățământ primar și gimnazial 3 4 4 4 4 4 3 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo-online 

 

 

Sălile de gimnastică erau în număr total de 1 la nivelul anului 2020, același din anul 2017 și 

deservește învățământul primar și gimnazial. 
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Tabel 41 Evoluția sălilor de gimnastică din unitățile de învățământ din comuna Teișani 
 

Nr. 

crt. 

Niveluri de educație 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Total : : : 1 1 1 1 

1. Invățământ primar și gimnazial 

(inclusiv Invățământ special) : : : 1 1 1 

 

1 

2. Invățământ primar și gimnazial : : : 1 1 1 1 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo-online 
 

Terenurile de sport au rămas la același număr în perioada 2014-2020, un total de 1 teren, care 

deservește învățământul primar și gimnazial. Începând cu anul 2016 terenul de sport nu a mai fost 

declarat.  
 

Tabel 42 Evoluția terenurilor de sport din unitățile de învățământ din comuna Teișani 
 

Nr. 

crt. 

Niveluri de educație 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Total 1 1 : : : : 

1. Invățământ primar și gimnazial (inclusiv 

Invățământ special) 1 1 : : : : 

2. Invățământ primar și gimnazial 1 1 : : : : 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo-online 
 

Numărul de calculatoare din unitățile de învățământ din comuna Teișani a crescut în anul 2020 cu 

8,82% față de 2014. Cel mai mare număr de PC-uri se află în învătământul primar și gimnazial, 

care concentra un procent de 91,89% din total PC-uri. 

 
 

Tabel 43 Evoluția numărului de PC-uri/echipamente IT din unitățile de învățământ din comuna 

Teișani 

 

Nr. 

crt. 

Niveluri de educație 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Total 34 39 36 35 34 33 37 

1. Invățământ preșcolar 3 3 3 4 3 2 3 

2. Invățământ primar și gimnazial 

(inclusiv Invățământ special) 31 36 33 31 31 31 

 

34 

3. Invățământ primar și gimnazial 31 36 33 31 31 31 34 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo-online 
 



Strategia de dezvoltare locală durabilă a comunei Teișani, județul Prahova 

pentru perioada 2021-2027 
 

 

 

4.4.2. Infrastructura de sănătate  
 

În anul 2020, în comuna Teișani funcționau : 2 cabinete medicale de familie (proprietate privată),  

1 cabinet stomatologic (proprietate privată), 1 punct farmaceutic (proprietate privată). 

Analiza evoluției unităților sanitare din comuna Teișani în perioada 2014-2020 arată o stangare 

pentru toate categoriile de unități sanitare. Până în anul 2018 a funcționat un cabinet medical de 

specialitate. 
 

Tabel 44 Evoluția numărului de unități sanitare din comuna Teișani 

 

Categorii de unități 

sanitare 

Forma de 

proprietate 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cabinete medicale de familie Proprietate publică 2 : : : : :  

Proprietate privată : 2 2 2 2 2 2 

Cabinete stomatologice Proprietate privată : 1 1 1 1 1 1 

Cabinete medicale de 

specialitate 

Proprietate privată 

1 1 1 1 1 : 

 

: 

Puncte farmaceutice Proprietate privată : 1 1 1 1 1 1 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date Tempo-online 

 

4.4.3. Infrastructura socială  
În comuna Teișani nu sunt acreditați furnizori de servicii sociale și nici licențiate servicii sociale.  

În registrul electronic unic al furnizorilor de servicii sociale acreditați și a serviciilor sociale 

licențiate în baza Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, în 

comuna Teișani nu erau cămine pentru persoane vârstnice, servicii de îngrijire la domiciliu sau 

cantine sociale.  

 

4.4.4. Infrastructura culturală  
La nivelul anului 2020 în comuna Teișani infrastructura culturală era formată din 2 biblioteci, din 

care 1 publică, 1 cămin cultural. 

Căminul Cultural Teișani, aflat în proprietatea Primăriei Comunei Teișani, are o suprafață 

construită de 612 mp și teren aferent de 2230 mp. Clădirea are regim de înălțime parter și parțial 

etaj și este alcătuită din trei zone distrincte, legate structural între ele: (1) zona de sală de 

spectacole, inclusiv scena, (2) zona de vestiare artiști, (3) zona de creație (ateliere). 

În prezent clădirea se află în stare de degradare, necesitând reparații și dotările aferente, lucrări de 

consolidare, asigurare izolare termică, construire grupuri sanitare și sistem de acces persoane cu 

dizabilități. În ceea ce privește dotările clădirii, acestea sunt precare și improprii desfășurării 

activităților culturale: lipsa instalațiilor de sunet, lumini, moblier, calculatoare, videoproiector etc), 

lipsa sisteme de încălzire etc. 
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Biblioteci 

Cele 2 biblioteci din comuna Teișani au înregistrat în anul 2020 un număr de 296 cititori activi, în 

scădere cu 52,10% față de anul 2014 și cu 45,99% față de anul 2019. Fondul de volume de carte 

existente în biblioteci a scăzut în anul 2020 cu 19,58% comparativ cu anul 2014, însă a scăzut și 

numărul de volume eliberate cititorilor cu 56,20%, evoluție pusă pe seama restricțiilor impuse 

pentru limitarea răspândirii virusului Sars Cov-2. Numărul volumelor eliberate în anul 2020 

reprezintă 7,27% din totalul volumelor existente în bibliotecile din comuna Teișani.  

 
 

Tabel 45 Evoluția infrastructurii culturale din comuna Teișani 
 

Nr. 

crt. 

Infrastructura culturală pe 

categorii 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Număr de biblioteci 3 3 3 3 3 2 2 

1.1 din care, publice: 1 1 1 1 1 1 1 

2. Volume existente în biblioteci 15967 21940 21940 21940 21940 12840 12840 

3. Număr cititori activi 618 571 601 596 615 548 296 

4. Număr volume eliberate 2130 1987 2119 1859 2083 2012 933 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo-online 

  

 

4.4.5. Infrastructura sportivă și agrement  

Infrastructura sportivă este formată din : stadionul Olteni, Baza sportivă Olteni, teren sport Teișani, 

parcuri și locuri de joacă pentru copii.  

În comuna funcționează Clubul Sportiv Victoria, Olteni, cu 2 echipe de fotbal, în cadrul căruia 

sunt legitimați 40 de sportivi.  

 

 

4.5. Infrastructura din agricultură 

4.5.1. Suprafața ocupată cu terenuri agricole 

 

Conform date statistice furnizate de către Primăria Comunei Teișani, suprafața fondului funciar 

din localitate este de 3022 ha, pentru toată perioada analizată 2014-2020. După modul de folosință, 

75,22% sunt terenuri agricole, iar 24,78% terenuri neagricole.  

Terenurile agricole ocupau la nivelul anului 2020 o suprafață de 2273 ha, din care: 23,80% este 

suprafață arabilă, 71,32% sunt pășuni și 4,88% sunt livezi și pepiniere pomicole.  

Terenurile neagricole ocupau în anul 2020 o suprafață de 749 ha, din care: 58,08% sunt păduri și 

altă vegetație forestieră, 17,22% sunt suprafețe ocupate cu construcții, 9,48% erau căi de 

comunicații și căi ferate, 4,67% erau suprafețe ocupate cu ape/bălți, iar 10,55% erau terenuri 

degradate și neproductive.  
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La nivelul anului 2020, terenurile neagricole reprezentau 24,78% (749 ha) din suprafața totală a 

fondului funciar al localității, în scădere comparativ cu anul 2014, când erau 744 ha.  

 

Tabel 46 Suprafața fondului funciar după modul de folosință (hectare) 
 

Modul de folosință pentru suprafața 

agricolă 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 3022 3022 3022 3022 3022 3022 3022 

Din care:        

Agricolă 2278 2278 2278 2275 2274 2273 2273 

Teren arabil (inclusiv sere și solarii) 478 478 503 543 542 541 541 

Pășuni naturale 1690 1681 1665 1621 1621 1621 1621 

Vii, pepiniere viticole și hameiști - - - - - - - 

Livezi de pomi, pepiniere pomicole, arbuști 

fructiferi 110 

 

119 

 

110 

 

111 

 

111 

 

111 

 

111 

Terenuri neagricole total 744 744 744 747 748 749 749 

Păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră 447 447 435 435 435 435 435 

Ocupată cu ape, bălți 43 43 35 35 35 35 35 

Ocupată cu construcții 127 127 127 127 128 129 129 

Căi de comunicații și căi ferate 52 52 71 71 71 71 71 

Terenuri degradate și neproductive 75 75 76 79 79 79 79 

Sursa: Primăria Comunei Teișani 

 

 

4.5.2. Principalele culturi agricole 

La nivelul comunei Teișani, în anul 2021 principalele suprafețe agricole au fost cultivate cu: 

porumb boabe (69,80%), grâu și secară (17,38%), legume (12,82%).  

La nivelul comunei Teișani, în perioada 2014-2021, evoluția suprafeței principalelor culturi a fost 

în creștere pentru următoarele categorii: grâu și secară în intervalul 2014-2018, după care a început 

să scadă. În schimb a scăzut suprafața cultivată cu porumb boabe de la 286 ha în anul 2014, la 245 

ha în anul 2021. Suprafața cultivată cu legume a rămas aceeași în intervalul 2014-2020. 

Tabel 47 Suprafața cultivată cu principalele culturi (hectare) 

Nr. 

crt. 

Principalele culturi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Grâu și secară 15 15 48 75 80 50 64 61 

2. Porumb boabe 286 286 255 245 244 259 265 245 

3. Legume 45 45 45 45 45 45 45 45 

Sursa datelor: Primăria Comunei Teișani 
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Producția agricolă la principalele culturi din comuna Teișani a avut, în perioada 2014-2021, 

următoarea evoluție: a crescut producția la legume (-11,95% în anul 2021 comparativ cu anul 

2014), a crescut producția agricolă la fructe.  

Tabel 48 Producția agricolă la principalele culturi (tone) 

Nr. 

crt. 

Principalele culturi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Legume 410 410 410 410 361 361 361 361 

2. Fructe 63 63 63 11 24 22 40 167 

Sursa datelor: Primăria Comunei Teișani 

 

4.5.3. Baza tehnico-materială a agriculturii 

Parcul de tractoare și utilaje agricole al comunei Teișani era format în anul 2021 din: tractoare 

agricole -31 buc (în creștere față de anul 2014 cu 138,46%), pluguri pentru tractoare -31 buc (în 

creștere față de anul 2014 cu 210%), semănători mecanice -10 buc, mașini pentru stropit și prăfuit 

-3 buc (în creștere față de anul 2018 cu 2 buc), prese penru balotat paie și fân- 3 buc. Per ansamblu, 

parcul de tractoare și mașini agricole principale din agricultură a avut o evoluție ascendentă în 

perioada 2014-2021. 

Tabel 49 Parcul de tractoare și mașini agricole principale din agricultură din comuna Teișani (buc) 

 

Nr. 

crt. 

Categorii de tractoate și mașini 

agricole 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Tractoare agricole  13 16 19 21 30 30 22 31 

2. Pluguri pentru tractoare 10 15 15 21 21 21 32 31 

3. Semănători mecanice - - - - - 10 10 10 

4. Mașini de stropit și prăfuit cu 

tracțiune mecanică 

- - - - 1 2 2 3 

5. Combine autopropulsate pentru 

recoltat cereale  

- - - - 1 2 2 2 

6. Combine autopropulsate pentru 

recoltat furaje 

- - - 1 1 2 2 2 

7. Combine și mașini pentru recoltat 

cartofi 

- - - - - 1 1 1 

8. Prese pentru balotat paie și fân - - - 3 3 3 3 3 

Sursa datelor: Primăria Comunei Teișani 

Analiza efectivelor de animale existente la sfârșitul fiecărui an în comuna Teișani, în perioada 

2014-2021, arată că a scăzut numărul de bovine cu 37,78%, porcine cu 32,50%, ovine cu 11,97%, 
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păsări cu 45,20%. În aceeași perioadă a crescut numărul de familii de albine cu 34,43%. Cele mai 

mari scăderi la efectivele de animale existente s-au înregistrat la păsări, bovine și porcine. 

Tabel 50 Evoluția numărului efectivelor de animale 2014-2021 (număr) 

Nr. 

crt. 

Principalele categorii de 

animale 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Bovine 315 315 280 275 278 264 249 196 

2. Porcine 520 510 485 475 475 470 465 351 

3. Ovine 3300 3300 3250 3230 3200 3200 3168 2905 

4. Păsări 4150 4100 4000 3910 3900 3820 3624 2274 

5. Familii de albine 790 780 850 850 900 1000 1062 1062 

Sursa datelor: Primăria Comunei Teișani 

Analiza producției animale la principalele categorii de produse animale arată că la nivelul anului 

2021, s-au produs: 200 hl lapte, 30.000 kg carne, 20.000 buc ouă, 2000 kg lână. Evoluția producției 

la principalele categorii de produse animale a fost una în scădere pentru toate produsele. Concret, 

producția de lapte a scăzut cu  

Tabel 51 Evoluția producției la principalele produse animale 2014-2021  

Nr. 

crt. 

Principalele categorii de 

animale 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Producția de lapte 

(hectolitri) 

310 310 280 275 270 260 240 200 

2. Producția de carne (kg) 50000 50000 40000 40000 35000 35000 30000 30000 

3. Producția de ouă (buc) 35000 35000 33000 36000 36000 32000 22000 20000 

4. Producția de lână (kg) 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2000 

Sursa datelor: Primăria Comunei Teișani 

 

4.6. Infrastructura turistică 

4.6.1. Structuri de primire turistice 

Până la data de 25.02.2022, la nivelul comunei Teișani nu sunt autorizate structuri de primire 

turistice cu funcțiuni de cazare sau de alimentație publică clasificate. Cele mai apropiate structuri 

de cazare sunt în orașul Vălenii de Munte, aflat la cca 6 km, unde se găsesc hoteluri, pensiuni 

turistice, hosteluri și camere de închiriat.  

4.6.2. Resursele turistice naturale din zonă 

Comuna Teișani beneficiază de un complex de factori turistici morfologici, climatici, hidrografici 

și biogeografici cu valoare atractivă. În ceea ce privește tipurile majore de relief, se evidențiază cu 

precădere relieful deluros, dispus în trepte proporțial repartizate, ce scad în altitudine de la nord 

la sud, care ocupă o suprafață destul de vastă  din teritoriul localității.  
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Cu o floră și o faună variată și structuri ale reliefului specifice zonei deluroase, aceste zone propun 

și numeroase trasee turistice atât pentru iubitorii naturii cât și pentru iubitorii de ecoturism.  

Resursele de apă, indiferent de forma de stocare, au un rol important în stimularea și dezvoltarea 

activităților turistice, pentru recreere, pescuit etc. Fiecare din tipurile de resurse de apă se impune 

printr-un efect diferit, contribuind la dezvoltarea unor tipuri și forme de turism. 

Fondul forestier 

Pădurile din localitatea Teișani sunt bogate în resurse de vânat și de produse variate secundare, 

cum ar fi fructe, ciuperci, plante medicinale, ceea ce oferă potențial de dezvoltare a unor activități 

cum ar fi vânătoarea, colectarea și prelucrarea fructelor de pădure și plantelor medicinale.  

Un număr însemnat de resurse naturale din localitate au potențial ridicat în a fi (mai bine) 

valorificate, însă rămân în umbră din cauza dificultăților de acces (în lipsă sau nemodernizate) și 

a lipsei unor amenajări minime care să permită vizitarea lor în condiții optime. 

 

4.6.3. Potențialul turistic antopic 

Potențialul turistic antropic, ca varietate și valoare, se leagă direct de îndelungata evoluție a 

civilizației umane și de interferențele culturale ale mozaicului etnic specific județului Prahova și 

regiunii. Atunci când vorbim de resurse turistice antropice, ne referim la: 

 Vestigii istorice (palate, ansambluri arhitecturale și case cu aspect și/sau istoric deosebit); 

 Edificii religioase (biserici, mănăstiri); 

 Obiective turistice culturale (muzeu etnografic); 

 Patrimoniul turistic etnografic; 

 Obiective turistice cu funcție turistică (zone cu tradiții populare); 

 Monumente (statui, busturi, grupuri statuare și alte monumente diverse); 

 Amenajări și activități cu funcție turistică (parcuri, festivaluri); 

 Amenajări hidrologice (baraje, lacuri de acumulare și instalații hidraulice tradiționale – 

mori și vâltori). 

 

În localitatea Teișani întâlnim următoarele tipuri de resurse turistice antropice: 

a) Monumente istorice 

În Lista monumentelor istorice din comuna Teișani sunt incluse: 

PH-IV-m-B-16915 –Casa Ștefan Gheorghiu, sat Olteni, comuna Teișani, datează din sec.XIX 

PH-IV-m-B-16914 –Cruce de pomenire, din piatră, sat Valea Stâlpuluil comuna Teișani, datează 

din anul 1804.  
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b) Edificii religioase 

La nivelul comunei Teișani sunt trei unități de cult de timpul biserici, amplasate în fiecare sat. 

 

Figura 19 Harta biserici comuna Teișani 

Sursa fotografiei: www.crestinortodox.ro 

 

Biserica Ortodoxă Teișani, 

sat Teișani, construită în 

anul 1942. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figură 20 Biserica Sf. Nicolae sat Teișani 
Sursa fotografiei: https://teisani.europrahova.eu/wordpress/galerie-

foto/foto8/ 
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Biserica din satul Olteni 

Biserica cu hramul 'Sfântul Ierarh 

Nicolae"17 din satul Valea Stâlpului, 

a fost fondată de către Marcu 

„Viteazul” pe la jumătatea 

secolului  al- XVIII-lea.  

 

 
 

Figură 21 Biserica din satul Valea Stâlpului 

Sursa fotografiei: 

https://bisericavaleastalpului.wordpress.com/2019/02/07/50/ 

 
 

c) Patrimoniul cultural imaterial 

În comuna Teișani se pot întâlni și elemente ale patrimoniului imaterial, precum Mărțișorul, 

sărbătorile de Crăciun etc. Tradițiile și obiceiurile populare se păstrează și se transmit către 

generațiile viitoare. Datinile și obiceiurile locale sunt sărbătorite prin diferite evenimente, 

manifestări, cum ar fi: 

-Festivalul produselor locale, organizat anual, eveniment în cadrul căruia se susțin programe 

artistice cu interpreți de muzică ușoară, populară, dansuri, recitaluri; se organizează piață locală 

cu produse tradiționale din gospodăriile cetățenilor; se organizează jocuri și întreceri sportive; 

- Programe culturale organizate cu ocazia obiceiurilor de peste an – Paște, Crăciun etc., în cadrul 

cărora se susțin programe artistice cu dansuri, scenete, recitaluri, muzică tradițională românească; 

- Festivalul “Uite vin Colindătorii”, program artistic cu colinde, dansuri, scenete, recitaluri, 

participarea ansamblului “Flori de Tei” și a altor artiști locali; 

- Mihai Eminescu – “Luceafărul poeziei Românești’, program artistic anual – concursuri de 

recitări, expoziție anuală cu picturi realizate de elevi reprezentând crâmpeie din opera marelui 

artist; 

- Caragiale –contemporanul nostru, interpretarea unor piese de teatru cu Trupa “Haioșii” și alți 

elevi de la școlile din comună; 

                                                           
17 Informații preluate de pe site-ul https://bisericavaleastalpului.wordpress.com/istoric/ 
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- Manifestări cultural-artisitice dedicate sărbătorii Mărțișorului și Zilei Internaționale a Femeii 

– expoziție, confecționare de mărțișoare; 

- Ziua Eroilor, comemorarea anuală a monumentelor eroilor din localitate prin dezbateri susținute 

de către elevi și profesori, întâlniri ale veteranilor de război; 

- Ziua Internațională a Copilului, manifestări anuale dedicate copiilor, concursuri sportive, 

concursuri de desen; 

- Tabere internaționale de vară, organizate în Teișani, cu participarea unor voluntari din alte țări, 

pentru desfășurare activități sociale, culturale și artistice; 

- Să-l primim pe Moș Crăciun, activitate școlară anuală de acordare a unor cadouri tuturor copiilor 

din școli și grădinițe cu ocazia sărbătorilor de iarnă; 

- Clubul Seniorilor Teișani, activitate socială lunară de stimulare a persoanelor vârstnice să 

participe la viața socială și cultural-artistică a comunității; 

- Campionate de fotbal, activitate socială și sportivă organizată de Clubul Sportiv “Victoria” 

Olteni; 

- Festivalul Copiilor, activități distractive, cultural-artistice și sportive dedicate copiilor; 

 

4.6.4. Tipuri și forme de turism 

În acest subcapitol au fost analizate formele de turism care prezintă o importanță deosebită pentru 

turismul din comuna Teișani, neexploatat încă suficient şi care poate deveni o sursă de atractivitate 

atât a investitorilor, cât şi a turiştilor (români şi străini). Potențialul existent este dat de prezenţa 

resurselor naturale şi culturale care dau posibilitatea practicării unei game variate de forme de 

turism. Investiţiile pentru modernizarea infrastructurii generale și a celei turistice specifice, pot 

revigora cu siguranţă turismul în zonă, iar acesta la rândul său poate ajuta la dezvoltarea economică 

durabilă a comunității locale. 

Din examinarea întregului potenţial turistic se detaşează câteva concentrări de atracţii şi obiective 

turistice care determină și formele de turism practicabile. 

Turismul cultural și istoric 

Turismul cultural și istoric este o formă de turism centrată pe mediul cultural (incluzând peisajele 

destinaţiei), valorile şi stilurile de viaţă, patrimoniul local, arta plastică şi cea a spectacolelor, 

tradiţiile şi resursele comunităţii, respectiv atracțiile turistice de o importanță majoră pentru 

patrimoniul istoric. Comuna Teișani beneficiază de o identitate culturală care poate fi valorifică 

prin crearea unor trasee turistice în care să fie incluse și elemente cultural-istorice. 

Turismul în natură, sportiv și de vânătoare 

Acest tip de turism este specific formelor de relief care permit practicarea unor activităţi în natură, 

sportive și de vânătoare. Principalele forme de practicare a acestor forme de turism sunt: pădurile 

existente în zonă, suprafețele de apă. Existenţa unor importante areale împădurite în zonă ce deţin 

un fond cinegetic deosebit de valoros pentru practicarea vânătorii sportive completează potenţialul 

turistic natural al zonei.  
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Astroturism 

În comuna Teișani există locuri specifice pentru observare astronomică, dar și persoane 

specializate pentru dezvoltarea acestui tip de turism. Această formă de turism poate fi dezvoltată 

în special pentru turiștii interesați de natură, explorarea cerului și universului.  

Agroturism și ecoturism 

Avantajul competitiv principal al acestor forme de turism este legat de autenticitate/ originalitate. 

În comuna Teișani se păstrează tradițiile și obiceiurile populare, care pot fi valorificate în cadrul 

acestor forme de turism. Meșteșugurile tradiționale specifice zonei, portul popular specific zonei,  

obiceiurile legate de anumite sărbători din ciclul anual al muncii sau de evenimente deosebite din 

viața omului, sunt un domeniu important al culturii populare românești. 

Turism  gastronomic și oenologic 

Practicarea acestui tip de turism la nivelul comunei Teișani este asigurată de existența locațiilor ce 

oferă vizitatorilor interesați posibilitatea de a degusta bucătăria tradițională specifică zonei sau 

degustări de vinuri.  

Turism de weekend 

La nivelul comunei Teișani sunt organizate diverse evenimente care pot atrage turiști în weekend 

sau pentru câteva zile.  

 

 

CAPITOLUL V. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ȘI ECONOMIA CIRCULARĂ 

 

5.1. Calitatea factorilor de mediu (aer, apă, sol, alți factori dacă este cazul)  

5.1.1. Calitatea aerului  

Starea de calitate a aerului atmosferic este evidenţiată prin monitorizarea poluării de impact cu 

diferite noxe, calitatea precipitaţiilor atmosferice, situaţia ozonului atmosferic, dinamica emisiilor 

de gaze cu efect de seră şi manifestări ale schimbărilor climatice. Analizele emisiilor, distribuţia 

sectorială, dinamica spaţială şi temporală a acestor emisii reprezintă elementele cheie în stabilirea 

priorităţilor de mediu, în identificarea ţintelor ce trebuie atinse şi politicilor ce trebuie adoptate la 

nivel naţional și adaptate la nivel local. 

În judeţul Prahova monitorizarea calității aerului se realizează prin șase staţii automate de 

monitorizare a calităţii aerului. 

- Staţiile PH1 (APM sediu) şi PH5 (B-dul Bucureşti) sunt staţii care monitorizează impactul 

traficului asupra mediului. Poluanţii monitorizaţi sunt cei specifici activităţii de transport şi anume: 

SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10, metale (din PM10), benzen, toluen, etilbenzen, o, m, p – xilen; 

- Staţiile PH4 (Primăria Brazi) şi PH6 (M. Bravu) sunt staţii care evidenţiază influenţa emisiilor 

din zona industrială asupra nivelului de poluare. Poluanţii monitorizaţi sunt: benzen, toluen, 

etilbenzen, o, m, p – xilen, SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, PM10, metale (din PM10) la care se 

adaugă mp-xilen şi 1,3-butadiena în staţia PH6 (M. Bravu); 
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- Staţia PH2 (P-ţa Victoriei), staţie de fond urban, a fost amplasată în zonă rezidenţială, la distanţă 

de surse de emisii locale. Poluanţii monitorizaţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, PM2.5,PM10, 

metale (din PM10), benzen, toluen, etilbenzen, o,m, p – xilen. 

- Staţia PH3 (Primăria Blejoi), staţie de fond suburban, evaluează influenţa "aşezărilor umane" 

asupra calităţii aerului. Poluanţii monitorizaţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, PM10, metale (din 

PM10), benzen, toluen, etilbenzen, o, m, p – xilen18. 

 

În anul 2020, la nivelul județului Prahova, nivelul concentrațiilor medii anuale ale poluanților 

atmosferici în aerul înconjurător a avut următoarea evoluție :  

- nu există depăşiri ale valorii limită anuale pentru sănătatea populaţiei, de 20 μg/mc, reglementată 

conform Legii 104/2011; 

- o contribuție importanta a emisiilor de poluanți organici persistenți o are sectorul de activitate: 

încălzire rezidențială în timp ce celelalte sectoare de activitate din energie au o contribuție mică la 

aceste emisii; 

- o contribuție importantă a emisiilor de NH3 o are activitatea: Incălzire instituțională, în timp ce 

activitatea privind producția de energie electrică și termică, reprezintă sursa importantă a emisiilor 

de SOx și NOx. Activitatea privind rafinarea țițeiului reprezintă a doua sursă ca pondere a emisiilor 

de NOx și SO2; 

- Activitățile privind producția de energie electrică și Rafinarea țiteiului reprezintă sursa 

importantă a emisiilor de NOx; activitățile pivind producția de energie electrică și încălzirea 

rezidențială reprezintă sursa importantă a emisiilor de CO, în timp ce activitățile privind procesele 

de Rafinarea/stocare reprezintă sursa importantă a emisiilor de NMVOC; 

- o contribuție importantă a emisiilor de SO2 o are sectorul de activitate – Energie, în timp ce 

contribuția importantă a emisiilor de NOx o au sectoarele de activitate – Energie și Transporturi. 

Sursa principală a emisiilor de NH3 este dată de sectorul de activitate – Agricultură; 

- În anul 2020, emisiile poluante cu efect de acidifiere (NOx, SO2, şi NH3) sunt mai mici 

comparativ cu anul anterior 2016 și aproximativ egale cu emisiile poluante cu efect de acidifiere 

din anii 2017, 2018 si 2019; 

- o contributie importantă a emisiilor de metale grele (plumb, cadmiu, mercur) o au sectoarele de 

activitate din energie, industrie și deșeuri. Cea mai mare contribuție a emisiilor de plumb o are 

sectorul de activitate industrie, în timp ce sectorul de activitate: deșeuri prezintă cea mai mare 

contribuție a emisiilor de mercur, iar sectorul de activitate energie prezintă cea mai mare 

contribuție a emisiilor de cadmiu; 

- o contribuție importantă a emisiilor de NH3 o au autoturismele (transport pasageri), în timp ce 

vehiculele grele reprezintă sursa importantă a emisiilor de NOx; Vehiculele din categoria motorete 

și motociclete au o contribute neglijabilă a emisiilor de metale grele comparativ cu celelalte tipuri 

de vehicule de transport. 

- o contribuție importantă a emisiilor de PM2,5 și PM10, o are subsectorul de activitate creșterea 

animalelor in special sectorul de crestere a puilor de carne (datorită numarului mare de crescătorii 

de pui carne comparativ cu crescătoriile de bovine si porcine), în timp ce activitatea de încălzire 

hale reprezintă o sursa nesemnificativa a emisiilor de de particule primare PM2,5 și PM10. 

                                                           
18 Raport anual privid starea mediului în județul Prahova în anul 2020 
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La nivelul județului Prahova este elaborat Planul de menţinere a calităţii aerului 2019-2023, care 

cuprinde un set de măsuri ce trebuie luate, astfel încât nivelul poluanţilor să se păstreze sub 

valorile-limită admise pentru poluanţii dioxid de sulf, dioxid de azot, oxizi de azot, particule în 

suspensie (PM10), benzen, monoxid de carbon, plumb sau valorile - ţintă pentru arsen, cadmiu, 

nichel, benzo(a)piren şi PM2,5, conform legislației în vigoare. 

 

5.1.2. Calitatea apei  

Calitatea apei este continuu amenințată, de aceea supravegherea și controlul igienico-sanitar al 

aprovizionării cu apă a populației trebuie să asigure un diagnostic complet și urgent al calității 

apelor. Comuna Teișani este aprovizionată cu apă din surse subterane de profunzime și surse 

subterane sub directa influență a apelor de suprafață, cât și din surse alternative de apă (sisteme 

centralizate și surse locale publice)19.  

În ceea ce privește calitatea apelor de suprafață din comuna Teișani nu au fost înregistrate depășiri 

ale limitelor claselor de calitate, pentru această categorie de apă. 

Monitorizarea calității apei potabile distribuită în sistem centralizat20, conform datelor furnizate 

în anul 2020 de Direcția de Sănătate Publică Prahova, relevă următoarele: din 52 de probe prelevate 

în ZAA Teișani, toate au fost conforme; din 8 probe prelevate în ZAA Teișani –Valea Stalpului 1 

probă a fost neconformă pentru următorii parametri NTG22,NTG37,CT,SF.  
 

Tabel 52 Rezultate probe prelevate din sistemele centralizate de aprovizionare Teișani 
 

Nr.crt. Localitate /Nume ZAA Examen bacteriologic Examen chimic 

Probe 

rec. 

Nec. %Nec. Probe 

rec. 

Nec. %Nec. 

1. Teișani/ ZAA Teișani 49 0 0% 3 0 0% 

2. Teișani/ ZAA Teișani- Valea 

Stalpului 

6 1 16,67% 2 0 0% 

 Parametri necorespunzători: NTG22,NTG37,CT,SF. 

Sursa: Direcția de Sănătate Publică Prahova, Raport județean asupra calității apei potabile, 2020 

 

Calitatea apei distribuite prin sistemele locale (fântâni publice) a fost monitorizată în anul 2020 

de către DSPJ Prahova. Din total 2 probe prelevate, ambele au fost neconforme, având următorii 

parametri necorespunzători - CT, CF,SF, NO3,N-formulae21. 
 

Tabel 53 Rezultate probe prelevate din sistemele locale (fântâni publice) Teișani 
 

Nr.crt. Localitate FP Examen bacteriologic Examen chimic 

Probe 

rec. 

Nec. %Nec. Probe 

rec. 

Nec. %Nec. 

1. Teișani 1 1 100% 1 1 100% 

 Parametri necorespunzători: CT, CF,SF, NO3,N-formulae 

                                                           
19 https://www.dspph.ro/raport-asupra-starii-de-sanatate/ 
20 Raportul județean asupra calității apei  potabile pentru anul 2020  
21 https://www.dspph.ro/supraveghere-in-sanatate-publica/ 



Strategia de dezvoltare locală durabilă a comunei Teișani, județul Prahova 

pentru perioada 2021-2027 
 

 

Sursa: Direcția de Sănătate Publică Prahova, Raport județean asupra calității apei potabile, 2020 

În anul 2020 în comuna Teișani nu s-au înregistrat cazuri de morbiditate specifică prin boli posibil 

asociate consumului de apă. 

 

5.1.3. Calitatea solului  

Ca urmare a activităţii economice a omului are loc poluarea mediului înconjurător cu diverse 

produse chimice folosite în procesul producţiei agricole, cu reziduuri industriale solide, lichide şi 

gazoase, cu reziduuri organice de la complexe şi ferme de animale, de la staţiile de epurare, cu 

detergenţi, cu produse de la arderea combustibilului etc. 

În anul 2021 suprafața fondului funciar din comuna Teișani însumează  3022 ha, din care suprafața 

agricolă reprezintă 75,22%. Un procent de 23,80% din suprafața agricolă este teren arabil. Pe 

aproximativ 14,52% din suprafața fondului funciar s-au aplicat îngrășăminte chimice în anul 2021.  

 

Analiza cantității de îngrășăminte chimice aplicate terenurilor agricole în perioada 2014-2021 arată 

scăderea cantității totale de la 3015 tone în anul 2014, la 2264 tone în anul 2021. Concomitent cu 

creșterea cantității de îngrășăminte chimice, a scăzut și suprafața terenurilor pe care se aplică 

îngrășăminte chimice, de la 390 hectare în 2014, la 330 hectare în 2021. Pe tipuri de îngrășăminte 

chimice, în anul 2021, un procent de 100% din cantitatea de îngrășăminte aplicate, este de tipul 

azotoase. Din cantitatea totală de îngrășăminte aplicate terenurilor în anul 2021, un procent de 

99,38% este din categoria îngrășămintelor naturale.  

 
Tabel 54 Cantitatea de îngrășăminte chimice și naturale folosite în agricultură  

Nr. 

crt. 

Categorii de îngrășăminte 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Total (tone), din care: 3015 3015 2264 2264 2264 2264 2264 2264 

2. Chimice - - - - - - - - 

3. Azotoase 15 15 14 14 14 14 14 14 

4. Fosfatice - - - - - - - - 

5. Potasice - - - - - - - - 

6. Naturale 3000 3000 2250 2250 2250 2250 2250 2250 

Sursa datelor: Primăria Comunei Teișani 

În perioada 2014-2021 a scăzut suprafața terenurilor pe care s-au aplicat îngrășăminte chimice de 

la 390 ha în anul 2014, la 330 ha în anul 2021. Aceeași tendință de scădere se observă în ceea ce 

privește suprafețele de terenuri pe care s-au aplicat îngrășăminte naturale, de la 200 ha în 2014, la 

150 ha în 2021.  

 
Tabel 55 Suprafațele terenurilor pe care s-au aplicat îngrășăminte chimice și naturale  

Nr. 

crt. 

Categorii de îngrășăminte 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Total (ha), din care: 390 390 330 330 330 330 330 330 
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Nr. 

crt. 

Categorii de îngrășăminte 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

2. Chimice - - - - - - - - 

3. Azotoase 190 190 190 190 190 190 190 190 

4. Fosfatice - - - - - - - - 

5. Potasice - - - - - - - - 

6. Naturale 200 200 150 150 150 150 150 150 

Sursa datelor: Primăria Comunei Teișani 

Evoluția cantității de pesticide aplicate în agricultură arată că în anul 2021 s-a înregistrat o creștere 

a consumului de erbicide, dar și a suprafețelor pe care s-au aplicat pesticide.  

 
Tabel 56 Cantitatea de pesticide aplicate în agricultură  

Nr. 

crt. 

Categorii de pesticide 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Total (tone), din care: 0,05 0,05 0,11 0,11 0,20 0,275 0,275 0,362 

2. Insecticide 0,03 0,03 - - - - - - 

3. Fungicide - - - - - - - - 

4. Erbicide 0,02 0,02 0,11 0,11 0,20 0,275 0,275 0,362 

Sursa datelor: Primăria Comunei Teișani 

 

 
 

Figura 22 Evoluția anuală a consumului total de pesticide (tone) 
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Tabel 57 Suprafațele terenurilor pe care s-au aplicat pesticide 

Nr. 

crt. 

Categorii de pesticide 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Total (ha), din care: 89 89 45 45 80 90 90 110 

2. Insecticide 80 80 - - - - - - 

3. Fungicide - - - - - - - - 

4. Erbicide 9 9 45 45 80 90 90 110 

Sursa datelor: Primăria Comunei Teișani 

 

Se observă o creștere a suprafețelor pe care s-au aplicat erbicide în perioada 2014-2021. Dacă la 

începutul perioadei analizate, 2014, erbicidele se aplicau pe o suprafață de 9 ha, în anul 2021 s-a 

ajuns la o suprafață de 110 ha pe care se aplică erbicide.  

 

5.2. Managementul deșeurilor  

Colectarea deșeurilor comunale este responsabilitatea autorităților, care îşi pot realiza aceste 

atribuţii fie direct (prin serviciile de specialitate din cadrul Consiliilor Locale), fie indirect (prin 

delegarea acestei responsabilităţi pe bază de contract, către firme specializate şi autorizate pentru 

desfăşurarea serviciilor de salubritate). 

Legislația națională privind deșeurile prevede ca autoritatea administrației publice locale trebuie 

să asigure spaţiile necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, dotarea acestora cu 

containere specifice fiecărui tip de deşeu şi să dezvolte în mod corespunzător centrele înfiinţate 

pentru a oferi populaţiei posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deşeuri de hârtie şi carton, 

sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi 

electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi mobilier și 

nu în ultimul rând trebuie să asigure informarea locuitorilor prin mijloace adecvate şi prin postare 

pe site-ul propriu cu privire la sistemului de gestionare a deşeurilor din cadrul localităţilor, 

inclusiv cu privire la centrele menționate anterior. 

Autorităţile administraţiei publice locale au obligația să implementeze instrumentul ”plătește 

pentru cât arunci”, începând cu data de 01 ianuarie 2019, pe baza volumului, frecvenței colectării, 

greutății, pungilor de colectare personalizate. 

În perioada analizată , intervalul 2014-2020,  cantitatea de deșeuri colectate și depozitate a 

înregistrat o tendință de creștere între ani 2014-2019, iar din anul 2020 a scăzut cu 24,32%. Din 

cantitatea totală de deșeuri colectate, un procent de 10,46% a fost reciclată.  
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Tabel 58 Evoluție cantitate de deșeuri colectate 

 

Tipuri principale de deșeuri 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Menajere (tone) 536 534 540 550 560 592 448 

Din care reciclate:       46,86 

Sursă: Primăria Comunei Teișani 

O evoluție pozitivă a avut-o numărul de utilizatori ai serviciului de salubrizare, crescând numărul 

total de gospodării abonate la acest serviciu, de la 700 unități în anul 2014, la 900 unități în anul 

2021. De asemenea, a crescut numărul de utilizatori casnici de la 1400 utilizatori, în 2014, la 1800 

utilizatori în anul 2021. Numărul de Utilizatori Instituții publice a crescut de la 3 în anul 2014, la 

5 în anul 2021, iar numărul de utilizator Agenți economici a crescut de la 2, cât era în anul 2014, 

la 16 în anul 2021. 

Tabel 59 Evoluția numărului de utilizatori ai serviciului de salubrizare 

Anul 

 

Număr 

total 

gospodării 

 

Lungime strazi/ 

drumuri intravilan 

km 

Mijloace 

de 

transport 

Loc depozitare 

Km2 

 

Număr utilizatori 

  Utilizatori 

casnici 

Instituții 

publice 

Agenţi 

economici 

2014 700 48,3 - - 1400 3 2 

2015 800 48,3 - - 1600 3 2 

2016 900 48,3 - - 1800 3 2 

2017 1300 48,3 - - 2600 5 10 

2018 1300 48,3 - - 2600 5 10 

2019 900 48,3 - -- 1800 5 13 

2020 900 48,3 - - 1800 5 16 

2021 900 48,3 - - 1800 5 16 

Sursa: Primăria Comunei Teișani 

 

5.3. Zone de risc natural  
Conform Planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Teișani pe anul 2019, au fost 

identificate următoarele riscuri generatoare de situații de urgență: 

Inundațiile  

Zonele cu riscuri de inundații la nivelul comunei Teișani sunt identificate în Planul Urbanistic 

General, precum și harta cu zonele inundabile din planul de apărare împotriva inundațiilor. Cauzele 
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care pot conduce la inundații sunt: precipitațiile abundente, gradul mare de acoperire cu vegetație 

a unor suprafețe etc. 

Furtuni, grindină, secete, îngheț, căderi masive de zăpadă 

Pe teritoriul comunei Teișani nu au fost înregistrate tornade și furtuni sau evenimente datorate 

înghețului. Manifestări ale vântului au produs pagube materiale la clădiri, autoturisme. De 

asemenea, se înregistrează pagube în agricultură, unele culturi agricole fiind afectate de seceta 

pedologică, datorată lipsei precipitațiilor și temperaturilor ridicate.  

Zona nu este expusă producerii avalanșelor, iar activitatea de deszăpezire la nivelul comunei 

Teișani se realizează conform planului de deszăpezire, asigurând derularea în bune condiții a 

activităților sociale, de producție și transport.  

 

Incendiile de pădure  

Zonele împădurite reprezintă zone cu risc de producere a incendiilor datorate activității umane, 

densității ridicate de material combustibil solid (arbori, arbuști).  Suprafața împădurită a comunei 

Teișani este de 145 ha, împărțită în păduri de rășinoase, foioase, amestec de rășinoase cu foioase.  

Cutremure 

Comuna Teișani poate fi afectată de undele telurice de tip transversal (P) și de tip vertical (S) 

produse de cutremurele de pământ de natură tectonică, având epicentrul în Munții Vrancea. 

Intensitatea cutremurelor poate ajunge până la 6,5 -7,3 grade pe scara Richter, ceea ce implică un 

risc mediu spre ridicat de distrugere și avariere a obiectivelor industriale și civile, cât și a rețelelor 

de electricitate, conducte de gaze, rețele de telefonie etc. Din punct de vedere seismic, localitatea 

Teișani se află în zona A, partea de sud-est (Vălenii de Munte- Mizil- Urlați).   

În perioada analizată 2014-2021 nu au fost evenimente importante seismice care să fie resimțite la 

nivelul comunei Teișani sau care să producă pagume materiale sau victime.  

 

Alunecările de teren se produc în zonele identificate de autoritățile locale. Conform Memoriului 

tehnic pentru Harta de risc la alunecări de teren a comunei Teișani s-a realizat o actualizare a 

inventarului de alunecări de teren, în cadrul căreia s-au stabilit 12 puncte de risc predispunse pentru 

alunecări de teren. Cauzele producerii alunecărilor de teren sunt: precipitațiile abundente care 

generează eroziunea la baza versantului, existența unor râuri subterane, defrișările masive de 

păduri.  

 

5.4. Economia circulară  

Pachetul privind economia circulară, adoptat de Comisia Europeană la 2 decembrie 2015, este 

menit să sprijine tranziția către o economie circulară în statele membre ale Uniunii Europene și 

include propuneri legislative privind deșeurile, cu obiective pe termen lung în materie de reducere 

a depozitării deșeurilor și de creștere a gradului de reciclare și de reutilizare.  
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În conformitate cu foaia de parcurs ”Eficiența Utilizării Resurselor” depozitarea deșeurilor 

trebuia să fie practic redusă la minim până în 2020. 

Deși Directiva cadru deșeuri a fost transpusă în anul 2011 prin Legea nr. 211, în continuare 

atingerea obiectivelor a rămas o provocare la nivel național: 

 minim 50%, pregătirea pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și 

sticlă (provenind din gospodării și eventual din alte fluxuri de deșeuri similare deșeurilor 

menajere), până în anul 2020; 

 70% pregătirea pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială 

pentru deşeurile nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi demolări, până în 

anul 2020 minimum. 

In data de 16 ianuarie 2017, Comisia Europeană  a publicat Strategia UE pentru plastic în 

contextul economiei circulare, care prezintă modul în care plasticul și produsele din plastic 

trebuie să fie  concepute, produse, utilizate și reciclate. Până în 2030, toate ambalajele din plastic 

ar trebui să devină reciclabile. 

Astfel, se impune ca și la nivelul comunei Teișani să se întreprindă măsurile necesare pentru 

colectarea selectivă a deșeurilor și pregătirea acestora pentru reutilizare, reciclare sau alte 

operațiuni de valorificare materială. 

 

5.5. Surse regenerabile de energie 
O utilizare crescută a energiei din surse regenerabile este esențială pentru a se reduce atât emisiile 

de gaze cu efect de seră, cât și dependența de combustibilii fosili și de importurile de energie, 

contribuind astfel la securitatea aprovizionării acesteia cu energie. Mai mult, energia din surse 

regenerabile poate juca un rol important ca vector de dezvoltare durabilă în zonă.  

Sursele regenerabile de energie (energia eoliană, energia solară, energia hidroelectrică, energia 

geotermală, biomasa și biocombustibilii ș.a.) constituie alternative la combustibilii fosili și 

contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la diversificarea ofertei de energie și la 

reducerea dependenței de piețele volatile și incerte ale combustibililor fosili, în special de petrol și 

gaze.  

Directiva Uniunii Europene privind energia din surse regenerabile, care face parte din pachetul 

„Energie curată pentru toți europenii”, stabilește pentru 2030, că cel puțin 32 % din consumul final 

de energie trebuie să provină din surse regenerabile de energie, existând și o clauză pentru o 

posibilă revizuire în sus a acestei valori până în 2023, precum și un obiectiv majorat de 14 % pentru 

ponderea de combustibili din surse regenerabile în domeniul transporturilor, până în anul 2030. 

Comuna Teișani este situată în zona de deal unde temperaturile medii anuale sunt în creștere, fiind 

un factor favorizant pentru dezvoltarea panourilor solare și energiei fotovoltaice.  
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CAPITOLUL VI. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ  
 

6.1. Atribuții și cadru legal  

Activitatea unității administrativ-teritorială a comunei Teișani se desfăşoară în conformitate cu 

reglementările legale. 

Consiliului local, ca autoritate a administrației publice locale, funcționează pe baza principiilor 

cuprinse în art.120-122 din Constituția României și a Codului Administrativ, aprobat prin 

Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019, autoritate administrativă autonomă care rezolvă treburile 

publice din oraş. 

Principalele atribuţii ale consiliului local sunt prevăzute la art. 129 din Codul Administrativ, 

aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019, astfel:  

- atribuţii privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale 

instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local;  

- atribuţii privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei;  

- atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei;  

- atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes local;  

- atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern; 

 

Primăria Comunei Teișani este o instituție publică organizată ca structură funcțională cu activitate 

permanentă, formată din Primar, Viceprimar, Secretarul municipiului și Aparatul de specialitate al 

Primarului, care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului local al comunei Teișani și dispozițiile 

Primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale. 

Pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de legislația în vigoare și de Regulamentul de organizare 

și funcționare, aprobat de Primarul Municipiului, Primăria Comunei Teișani organizează și asigură 

funcționarea unui aparat de specialitate care este în subordinea directă a primarului. 

În funcție de specificul atribuțiilor, aparatul de specialitate este organizat conform organigramei și 

Statului de funcții, în direcții, servicii, birouri și compartimente. 

Aparatul de specialitate este o structură organizatorică permanentă, care asigură realizarea 

atribuțiilor Consiliului Local și ale conducerii executive a acestuia, stabilite prin legi și alte acte 

normative, precum și a celor reieșite din propriile hotărâri și respectiv, dispoziții ale primarului. 

Întreaga activitate a Primăriei comunei Teișani este organizată și condusă de către primar, 

serviciile, birourile și compartimentele fiind subordonate direct acestuia, viceprimarului sau 

secretarului.  

La nivelul Primăriei Comunei Teișani activitatea se desfășoară cu respectarea sistemului de 

management al calității, care integrează cerințele Ordinului 600/2018 privind Sistemul de Control 

Intern Managerial, cu respectarea procedurilor de sistem și operaționale.  
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La nivelul instituției sunt 7 proceduri operaționale: (1) procedura operațională privind 

fundamentarea, elaborarea și operaționalizarea Programului anual al achizițiilor publice, (2) 

procedură operațională privind modul de organizare și funcționare a activității de casierie, (3) 

procedura operațională privind menținerea și restabilirea ordinii și liniștii publice, (4) procedura 

operațională privind operare SICAP, (5) procedura operațională privind stabilirea și înregistrarea 

impozitelor și taxelor pe teren la persoanele fizice și juridice, (6) procedura operațională registru 

agricol, (7) procedura operațională asistență socială.  
 

 

6.2. Structura organizatorică  
În funcție de specificul atribuțiilor, aparatul de specialitate este organizat conform organigramei și 

Statului de funcții în compartimente. 

Aparatul de specialitate este o structură organizatorică permanentă, care asigură realizarea 

atribuțiilor Consiliului Local și ale conducerii executive a acestuia, stabilite prin legi și alte acte 

normative, precum și a celor reieșite din propriile hotărâri și respectiv, dispoziții ale primarului. 

Întreaga activitate a Primăriei Comunei Teișani este organizată și condusă de către primar, 

compartimentele fiind subordonate direct acestuia, viceprimarului sau secretarului.  

Conform organigramei aprobată prin hotărâre a Consiliul Local Teișani, activitatea este organizată 

astfel: 

- Primar; 

- Viceprimar,  

- Secretar General al UAT; 

- Consilier personal; 

- Compartiment Audit; 

- Compartiment Cadastru, Urbanism și Serviciu Transport Public Local; 

- Compartiment Buget -Finanțe, Taxe și Impozite Locale; 

- Compartiment Poliție Locală; 

- Compartiment Achiziții și Monitorizare proiecte din fonduri nerambursabile; 

- Compartiment Administrație Locală și Monitorizarea Procedurilor Administrative; 

- Compartiment Asistență Socială, Autoritatea Tutelară și Stare Civilă; 

- Compartiment Cultură și Bibliotecă; 

- Coompartiment Administrativ, Gospodăresc, Protecția Mediului și Lucrări Publice 

- SVSU. 
 

 

6.3. Resursele bugetare 

Programarea și execuția bugetară la nivelul comunei Teișani se realizează în corelare cu investițiile 

și proiectele accesate de Primărie, cu respectarea principiilor de eficacitate, eficienţă, 

economicitate şi oportunitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

Bugetul local are ca surse financiare veniturile din impozite, taxele și alte venituri locale (încasări 

din impozitul pe profit, impozitul pe venit, impozitul pe proprietate, taxe pe utilizarea bunurilor, 
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venituri din proprietate, venituri din prestări servicii, amenzi, penalități și confiscări, venituri din 

taxe administrative și eliberări permise, venituri din valorificarea unor bunuri și alte venituri), 

sume din cote defalcate din impozitul pe venit și sume ce se repartizează de stat prin Ministerul 

Finanțelor Publice sau prin intermediul altor ministere. Alte surse de venit pentru Primărie sunt 

subvențiile de la bugetul de stat pentru o serie de programe derulate de instituție, sau sumele 

primite de la Uniunea Europeană pentru derularea unor proiecte cu finanțare externă 

nerambursabilă.  

Din punctul de vedere al resurselor financiare aflate la dispoziția Primăriei Comunei Teișani, 

pentru susținerea politicilor publice locale, bugetul instituției a avut în ultimii 8 ani o evoluție 

fluctuantă, de la 5.078.100 lei în 2014, la 13.870.920 lei în 2021. 

Analiza bugetelor aferente anilor 2014-2021, arată că au scăzut sumele alocate domeniilor 

Asistență socială, Învățământ, Sănătate, Proiecte cu finanțare europeană.  

 

Tabel 60 Evoluție Bugetul Primăriei Comunei Teișani pentru perioada 2014-2021 

             lei 

 

Anul 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Total buget 5078100 5951670 9360070 10727820 7655920 13467490 15908070 13870920 

Din care:         

Sănătate 110000 285000 114500 0 0 30000 5500 26500 

Asistență 

socială 

236810 375120 345070 724500 750990 760130 1227680 896940 

Învățământ 1043000 1467000 1436580 1847200 1153860 394210 526520 705030 

Cultură 737560 691410 246420 95800 895.860 980130 1614730 698690 

Proiecte cu 

finanțare 

europeană 

- - - 0 0 385950 0 0 

Sursa: Primăria Comunei Teișani 

 

6.4. Structuri asociative la nivel local 

 

GAL Plaiurile Ramidavei 

Teritoriul comunei Teișani face parte din Grupul de Acțiune Locală ”Plaiurile Ramidavei”, ca 

entitate juridică de drept privat. Scopul asociației îl  reprezintă promovarea unui parteneriat public-

privat în cadrul unei structuri de tip asociativ prin care să se stimuleze dezvoltarea durabilă și 

incluziunea socială în teritoriul vizat de GAL și care să dea reprezentanților diferitelor domenii de 

activitate oportunitatea să conlucreze și să interacționeze pentru întărirea capacității de dezvoltare 

pentru incluziune socială. 
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Figura 23 Teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei” 

Sursa: https://gal-plaiurile-ramidavei.ro/ 

 

Strategia de dezvoltare locala a GAL “Plaiurile Ramidavei” este proiectată în jurul unui 

principiu-cheie: creșterea nivelului de trai al populației din teritoriul GAL “Plaiurile Ramidavei” 

prin dezvoltarea unor activități economice durabile și sustenabile și creșterea atractivității zonei 

prin îmbunătățitea condițiilor de viață. 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru managementul deșeurilor -

Prahova“ 

Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară (ADI) sunt forme asociative cu personalitate juridică, de 

drept privat, prin care autorităţile locale şi judeţene pot colabora pentru derularea unor proiecte de 

dezvoltare de interes zonal sau regional şi/ sau pentru furnizarea în comun de servicii publice. 

Acest tip de asociere a fost introdus în România o dată cu Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, preluând modelul francez de cooperare inter-comunală.  

Art.11 paragraful (1 ) din Legea nr.215/2001 prevede  că „Autorităţile administraţiei publice locale 

au dreptul ca, în limitele competenţelor lor, să coopereze şi să se asocieze cu alte autorităţi ale 

administraţiei publice locale din tară sau din străinătate, în condiţiile legii”. 

Comuna Teișani este membru în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul 

pentru managementul deșeurilor -Prahova” care are ca scop reglementarea înființării, 

organizării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de gestiune a 

deșeurilor pe raza de competență a UAT-urilor membre, precum și realizarea în comun a unor 

proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau 

dezvoltării sistemelor de gestiune și colectare a deșeurilor.  
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Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Apei -

Prahova“ 
Comuna Teișani este membru în cadrul ADI “Parteneriatul pentru Managementul Apei -Prahova“ 

care are ca scop reglementarea, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi 

gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a 

unităţilor administrativ- teritoriale membre precum şi realizarea în comun a unor proiecte de 

investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, 

după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, 

pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia. In prezent, în cadrul Asociației se regăsesc un număr 

de 79 de unități administrativ - teritoriale, incluzând Consiliul Județean Prahova, 11 orase și 67 de 

comune. 

 

Asociația Comunelor din România (ACoR) 

Comunea Teișani este membru ACoR, organizație care are ca scop realizarea unei uniuni mai 

strânse între comunele din România promovând idealurile şi principiile prevăzute în Carta 

europeană a autonomiei locale. 

 

Asociația CLUBUL SPORTIV “VICTORIA” OLTENI 

Clubul Sportiv “Victoria” Olteni a fost înființat în anul 2015 și are ca scop promovarea practicării 

și dezvoltării sportului de performanță. Echipa de fotbal de copii, înființată în anul 2018, a câștigat 

locul I pe județ în competiția Cupa Satelor la Fotbal și locul IV la nivel regional.  

 

 

6.5. Guvernanță electronică și smart-city 

La nivelul Comisiei Europene în planul de redresare economică se predeve un proces de recuperare 

bazat pe transformarea digitală. Provocările apărute în timpul pandemiei COVID-19 au subliniat 

importanța pe care o au infrastructura și serviciile digitale în educație, sănătate, ocupare, economie, 

cultură etc. 

La nivel național, Strategia națională privind agenda digitală pentru România definește patru arii 

de acțiune: (1) e-guvernare, interoperabilitate, securitate cibernetică, cloud computing, open data, 

big data și social media; (2) TIC în educație, sănătate, cultura și e-incluziune; (3) e-commerce, 

cercetare, dezvoltare și inovare în TIC și (4) broadband și infrastructura de servicii digitale. 

La nivelul comunei Teișani nu s-a realizat în perioada 2014-2020 integrarea tehnologiei digitale în 

domeniile cheie din administrația publică, însă cetățenii și firmele pot interacționa digital cu 

autoritățile publice care au dezvoltat un sistem de furnizare a unui pachet minim de servicii online.  

Spre exemplu, la nivelul ANAF au fost implementate servicii electronice menite a facilita 

îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată ale contribuabililor, care sunt asigurate și la nivelul 

comunei Teișani.  
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Serviciul de programări on-line este disponibil contribuabililor în Spațiul Privat Virtual și a fost 

implementat ca proiect pilot în cadrul unităților fiscale subordonate Direcției Generale Regionale 

a Finanțelor Publice Prahova. 

De asemenea, persoanele înregistrate în Spațiul Privat Virtual (SPV) pot face plata obligațiilor 

fiscale la buget direct cu cardul bancar prin interconectarea cu ghișeul.ro, soluție care permite 

achitarea a peste 30 de impozite și contribuții. Mai mult, se acordă titularului contului SPV 

posibilitatea de a plăti, în numele oricărei alte persoane fizice, impozite sau contribuții evidențiate 

în Declarația unică. 

Începând cu data de 11 august 2020, Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de 

Administrare Fiscală au dezvoltat și implementat o nouă facilitate a serviciului Spațiul Privat 

Virtual pentru persoanele fizice: identificarea vizuală online.  

Identificarea persoanelor fizice care doresc să se înregistreze în SPV poate fi efectuată de la 

distanță și prin intermediul unei sesiuni video (identificare vizuală online). Pentru identificarea 

vizuală online este necesar ca persoanele fizice să se programeze online prin intermediul aplicației 

dedicate, disponibilă pe site-ul www.anaf.ro. Programarea online trebuie efectuată în termen de 

zece zile de la momentul înregistrării în SPV. În situația în care persoana fizică nu poate participa 

la sesiunea video, aceasta se poate reprograma în intervalul celor zece zile. 

Compania de Apă HIDROPRAHOVA  a dezvoltat o serie de servicii online pentru comunicarea cu 

utilizatorii de servicii, aceștia putând transmite online documente, cereri, sesizări, dar și să 

plătească online facturile și să transmită indexului de la distanță. Compania a dezvoltat și o 

aplicație mobilă pentru plata facturilor, cât și pentru transmiterea indexului apometrului prin 

autocitire. 

La nivelul Primăriei Comunei Teișani se acordă o importanță deosebită dezvoltării și eficientizării 

serviciilor de e-administrație atât pentru cetățeni cât și pentru mediul de afaceri și unitățile din 

subordine, prin identificarea unor proiecte care își propun să utilizeze soluții informatice integrate, 

eficientizarea activității interne a instituției, modernizarea infrastructurii TIC, toate acestea pentru 

a preîntâmpina efectele procedurilor de lucru lente, pentru a rezolva neajunsurile bazelor de date 

insuficiente, non-interconectate și non-interoperabile, pentru a fluidiza circuitul sinuos al 

documentelor și pentru a preîntâmpina ineficiența relației cu cetățenii sau persoanele direct 

interesate de serviciile publice oferite. 

Printre beneficiile implicite ale adoptării soluțiilor de e-guvernare sunt de amintit creșterea 

volumului de informații integrate, creșterea încrederii și a transparenței în administrația publică 

locală, eficientizarea sistemului de management și reducerea timpului de procesare a solicitărilor 

în vederea rezolvării atribuțiilor curente ale autorităților administrației publice locale. 

În perioada 2014-2020, la nivelul Primăriei Comunei Teișani nu au fost implementate proiecte 

pentru dezvoltarea unor soluții de e-guvernare, însă instituția s-a înrolat în sistemul on-line de plată 

a impozitelor și taxelor locale - ghiseul.ro, dezvoltată la nivel național. 

În anul 2021 există un grad redus de digitalizare a serviciilor administrațiilor publice locale, încă 

sunt utilizate sistemele clasice de registratură, iar relația cu cetățenii se desfășoară preponderent 

prin intermediul ghișeelor. 
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La nivelul localității nu se promovează accesul gratuit la Wi-Fi în spații publice, nefiind instalate 

echipamente de tip hotspot.  

 

În ceea ce privește conceptul de Smart-City, implementarea acestuia la nivelul comunei Teișani 

nu s-a realizat până în prezent, însă au fost depuse mai multe proiecte pentru obținerea de finanțări 

externe nerambursabile, care vor contribui la dezvoltarea inteligentă a comunei prin integrarea 

unor soluții și produse TIC în infrastructura locală (spre exemplu, sistem de iluminat inteligent).  

6.6. Prevenirea și combaterea actelor de corupție 

La nivelul comunei Teișani au fost luate o serie de măsuri pentru implementarea Strategiei 

Naţionale Anticorupţie - SNA pe perioada 2016- 2020. Astfel, au fost implementate următoarele 

măsuri la nivelul instituției: 

 adoptarea declarației de aderare la Strategia națională anticorupție 2016-2020 aprobată prin 

HG nr. 583/2016; 

 dezvoltarea unei culturi a transparenţei pentru o guvernare deschisă la nivel local; 

 creşterea gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor de integritate de către angajaţi 

şi beneficiarii serviciilor publice; 

 consolidarea performanţelor de combatere a corupţiei prin mijloace penale şi 

administrative; 
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SECȚIUNEA 2. ANALIZA DIAGNOSTIC A TERITORIULUI 

CAPITOLUL VII. ANALIZA DIAGNOSTIC A COMUNEI TEIȘANI  

 

7.1. Analiza diagnostic a comunității (profilul strategic)  

Identificarea nevoilor de dezvoltare ale comunei Teișani s-a realizat prin analiza comparativă a 

evoluției principalilor indicatori statistici pentru domeniile socio-economice reprezentative, 

analiza mediului intern al instituției, precum și prin sondaje de opinie desfășurate la nivelul 

comunității.  

Nevoile cetățenilor au fost analizate raportat la următoarele aspecte: calitatea vieții, conectivitate 

(transport rutier, căi ferate etc), locuințe și infrastructură de bază (apă, canalizare, electricitate, 

gaze), oportunități (locuri de muncă, educație, sănătate, mediu antreprenorial, spații de petrecere a 

timpului liber, evenimente etc), administrație eficientă.  

Din perspectiva fondurilor europene nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 

și a politicilor și obiectivelor stabilite în Acordul de Parteneriat 2021-2027, au fost analizate 

nevoile raportat la obiectivele cheie ce urmează a fi finanțate: o Europă mai inteligentă, o Europă 

mai ecologică, o Europă mai conectată, o Europă mai socială, o Europă mai aproape de cetățeni, 

Tranziție echitabilă.  

Aspecte analizate Nevoi identificate 

Oportunități (Locuri de muncă, 

piețe, educație, sănătate, servicii 

sociale, mediu antreprenorial, 

spații de petrecere a timpului 

liber, evenimente, cultură, 

siguranță și ordine publică, 

situații de urgență etc) 

Locuri de muncă 

Diversificarea ofertei de locuri de muncă, cu accent pe 

domenii cu valoare adaugată ridicată, care să permită o 

evoluție profesională constantă și un nivel salarial ridicat. 

Din topul principalelor firme în funcție de cifra de afaceri 

și numărul de salariați reiese un profil economic dominat 

de activități de Transport și comerț.  

Dezvoltare economică la nivel macro – parcuri industriale 

sau logistice, incubatoare de afaceri, întreprinderi sociale. 

Asigurarea de programe de recalificare profesională 

pentru resursele umane din comuna Teișani. 

Asigurarea de terenuri și utilități, inclusiv construcții 

pentru mediul de afaceri 

 

Educație 

Reabilitarea și modernizarea clădirilor în care își 

desfășoară activitatea instituțiile de învățământ 
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Aspecte analizate Nevoi identificate 

Dezvoltarea și modernizarea dotărilor unităților de 

învățământ (mobilier, materiale didactice, echipamente IT 

moderne și adaptate nevoilor actuale, în special cele care 

permit și învățământul la distanță, amenajarea curților, 

terenuri de sport, asigurarea utilităților) 

Construirea de terenuri de sport; 

Număr insuficient de microbuze pentru transportul local 

al elevilor 

Sprijinirea elevilor cu posibilități materiale reduse prin 

programe cu finanțare nerambursabilă (rechizite, 

îmbrăcăminte, acces gratuit la servicii medicale, burse 

etc) 

Diversificarea activităților școlare și cursuri extra-

curriculare, adresate elevilor din ciclurile gimnazial 

Corelarea ofertei educaționale a învățământului dual și 

tehnic cu cerințele pieței muncii 

Sprijinirea inițiativelor de învățare pe tot parcursul vieții, 

respectiv implementarea unor proiecte tip a doua șansă 

care asigură reintegrarea în sistem a celor care au părăsit 

deja școala 

 

Sănătate 

Diversificarea gamei de servicii medicale oferite 

cetățenilor  

Atragerea de furnizori privați de servicii sociale destinate 

persoanelor cu nevoi speciale – bâtrâni, copii provenind 

din familii monoparentale/ai căror părinți sunt plecați în 

străinătate, persoane cu dizabilități etc. 

Reabilitarea și modernizarea clădirilor în care 

funcționează instituțiile medicale din localitate (inclusiv 

investiții în eficiența energetică, surse alternative de 

energie) 

Inființarea de centre de recuperare medicală 

 

Servicii sociale 

Integrarea persoanelor cu handicap în societate, respectiv 

asigurarea accesului acestor persoane la sistemul 

educațional, acces la locuri de muncă, asigurare 

accesibilitate în spațiile publice 

Implementarea unor programe de educare, informare şi 

conștientizare a cetăţenilor, pentru a ajuta atât la 
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Aspecte analizate Nevoi identificate 

prevenirea situațiilor de excludere sau marginalizare 

socială 

Accesarea unor programe de finanțare pentru dezvoltarea 

serviciilor sociale acordate comunității 

Dezvoltarea de parteneriate publice-private care să 

asigure o gamă variată de servicii destinate diferitelor 

grupuri vulnerabile identificate la nivelul comunității 

Sprijinirea unor ONG-uri pentru asigurarea de servicii 

sociale pe plan local 

 

Cultura 

Includerea în circuitul turistic a monumentelor istorice 

existente  

Diversificarea evenimentelor culturale organizate la 

nivelul localității  

Investiții în înființarea unor muzee tematice 

Reabilitarea și modernizarea spațiilor culturale/ 

monumente istorice/alte obiective culturale 

Investiții în infrastructura culturală 

 

Siguranța și ordinea publică 

Asigurarea siguranței cetățenilor prin intermediul unor 

sisteme de monitorizare video amplasate în zone publice 

aglomerate, bazat pe echipamente performante  și 

inteligente 

 

Situații de urgență și protecție civilă 

Achiziția de dotări și echipamente specializate pentru 

intervenția în situații de urgență generate diverși factori 

Investiții în lucrări de îndiguiri/decolmatări a râurilor și 

pârâurilor care generează situații de urgență, ca urmare a 

precipitațiilor abundente 

Lucrări de regularizare a râurilor și pârâurilor, limitarea 

efectelor calamităților naturale 

 

Economie/Mediu de afaceri 

Spații de birouri dedicate inițiativelor de tip start-up, 

respectiv industriilor creative, incubatoare de afaceri 

Diversificarea activităților economice 

Sprijinirea înființării de noi firme și dezvoltarea celor 

existente 
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Aspecte analizate Nevoi identificate 

 

Agricultură 

Sprijinirea producătorilor locali în accesarea de subvenții 

și asigurarea pieței de desfacere a produselor 

Facilitarea obținerii de certificări pentru produsele locale 

Investiții în construcții/spații de producere/procesare 

produse 

Locuințe și infrastructura de 

bază (apă, canalizare, 

electricitate, gaze, 

telecomunicații etc) 

Locuințe 

Asigurarea accesului tinerilor sau a familiilor tinere la 

locuințe și / sau terenuri de construcție 

Construirea de locuințe noi, moderne, eficiente energetic 

și inteligente 

 

Alimentare cu apă și canalizare 

Continuarea procesului de modernizare a rețelelor de apă 

și canalizare 

Extinderea reţelei în zonele în care există utilizatori 

nebranșați, respectiv utilizatori care nu au acces la rețeaua 

de canalizare/alimentare cu apă 

Implementarea unor sisteme de reciclare inteligentă a apei 

 

Furnizare energie electrică 

Implementarea unui sistem de iluminat public eficient 

energetic, respectiv extinderea sistemului de iluminat 

public în zonele în care acesta lipsește 

 

Furnizare gaze naturale 

Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor 

naturale 

Asigurarea accesului la gaze naturale pentru toți locuitorii  

Reducerea poluării aerului cauzată de sursele 

convenționale de încălzire 

 

Gestionarea deșeurilor 

Supravegherea mai riguroasă, respectiv amendarea 

persoanelor care depozitează deșeuri din construcții/alte 

tipuri de deșeuri în locuri neamenajate sau în zona albiilor 

râurilor. 

Continuarea implementării mecanismelor de colectare 

selectivă a deşeurilor 
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Aspecte analizate Nevoi identificate 

Implementarea și dezvoltarea de soluții de reciclare a 

deșeurilor și includerea lor într-un lanț valoric (exemplu 

deșeurile din construcții să fie valorificate și utilizate în 

anumite industrii) 

Dezvoltarea de sisteme inteligente pentru gestionarea 

deșeurilor 

Conectivitate Asfaltarea străzilor de pământ/ piatră 

Crearea mai multor locuri de parcare și dotări cu stații de 

încărcare mașini electrice 

Refacerea și îmbunătățirea infrastructurii rutiere 

existente, inclusiv a trotuarelor 

Creşterea siguranţei deplasării cu bicicleta prin oraş prin 

separarea pistelor de biciclete de suprafaţa carosabilă 

Dimensionarea adecvată a traseelor pietonale pentru a 

creşte siguranţa şi calitatea deplăsării pe jos 

Orientarea investiţiilor publice în direcţia eficientizării 

energetice 

Administrație eficientă  Îmbunătățirea funcționării administrației locale prin 

resurse umane calificate și performante, resurse tehnice 

moderne, resurse financiare alocate investițiilor 

Implementarea de soluții de e-guvernare la nivelul 

administrației locale care vor contribui la optimizarea 

ofertei de servicii publice online 

Corelarea bazelor de date între diverse instituții publice, 

respectiv introducerea unui sistem integrat de gestionare a 

acestor baze de date 

Creșterea nivelului de pregătire a funcționarilor publici, 

personalului contractual 

Implementarea conceptului de Smart City prin integrarea 

elementelor de tehnologie în investițiile realizate la 

nivelul localității 

Asigurarea echipamentelor moderne pentru întreținerea 

spațiilor verzi (autoutilitare, echipament multifuncțional, 

mașini de transport etc) 

Asigurarea unor spații de depozitare/garare a 

echipamentelor utilizate pentru întreținerea spațiilor verzi 

Calitatea vieții Asigurarea unei oferte culturale diversificate  

Creare locuri  de petrecere a timpului liber (întâlniri, 

evenimente, restaurante și baruri/ terase în aer liber) 

Diversificarea opțiunilor de recreere în aer liber 

Acces la spații verzi și creșterea suprafeței cu spații verzi 
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Aspecte analizate Nevoi identificate 

Valorificarea corpurilor de apă prin crearea de zone pentru 

petrecerea timpului liber 

Creșterea calității factorilor de mediu (aer, apă, sol)  

Asigurarea unei tranziții sustenabile către o producție de 

energie electrică cu emisii reduse de carbon 

Regularizarea cursurilor râurilor și pâraielor din comuna 

Teișani 

 

Până în prezent, la nivelul localității Teișani, turismul nu a fost dezvoltat, însă amplasarea 

geografică și resursele locale pot contribui la implementarea unui turism ecologic.  

Nevoile de dezvoltare ale turismului au fost analizate din perspectiva următoarelor criterii: 

Obiective 

turistice 

Autoritățile publice locale trebuie să identifice cele mai importante 

obiective turistice, atât naturale, cât și antropice, inclusiv cele care se doresc 

a fi realizate în viitor, și să asigure promovarea acestora.  

Informații Organizarea unor campanii de promovare a comunei Teișani trebuie să se 

bazeze pe un set de informații concise, țintite, care să contribuie la creșterea 

numărului de turiști. 

Conectivitate Capacitatea de a atrage vizitatori depinde de accesul facil la obiectivele 

turistice, la infrastructura rutieră, feroviară și aeriană.  

Cazare Dezvoltarea serviciilor de cazare este necesară în contextul asigurării unui 

flux constant de turiști. Autoritățile locale pot sprijini dezvoltarea de noi 

afaceri (prin înființarea de întreprinderi sociale), acordarea de facilități 

întreprinzătorilor (terenuri, utilități etc). 

Servicii de 

calitate 

Turiștii trebuie să aibă acces la servicii de calitate, atât în domeniile 

acoperite de sectorul privat, cât și la serviciile oferite de sectorul public (de 

exemplu: infrastructură publică de calitate, un mediu înconjurător sănătos 

ș.a.) 

 

Aspecte analizate Nevoi identificate 

OFERTA TURISTICĂ 

Patrimoniul construit Crearea unor itinerarii turistic-culturale care valorifică potențialul 

zonei 

Înființarea unor muzee tematice/în aer liber/case tradiționale 

/meșteșugărești după modelul celor europene  

Patrimoniul intangibil Dezvoltarea ofertei culturale, bazată cu precădere pe evenimente ce 

acoperă zona artelor spectacolului și audio-vizualului și care au 

capacitatea de a atrage o audiență națională și internațională 

Crearea de spații pentru organizarea de evenimente de amploare 
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Aspecte analizate Nevoi identificate 

Infrastructura 

destinată turismului  

Crearea unor trasee de biciclete care conectează localitatea de cadrul 

natural sau alte obiective turistice 

Dezvoltarea infrastructurii de bază în zonele turistice (rutieră, 

alimentare cu apă și canalizare, electricitate, gaze naturale etc) 

Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement (spa-uri, terenuri de 

golf, aqua-parc, patinoar artificial pentru iarnă/vară, etc) 

Amenajarea unor zone pentru târguri de Crăciun 

Amenajare observator astronomic 

Implicarea 

administrației publice 

locale 

Susținerea investițiilor în domeniul turismului, întreținerea 

infrastructurii existente și dezvoltarea de noi obiective specifice 

turismului 

Asigurarea finanțării constante a evenimentelor culturale organizate 

periodic la nivelul localității 

Asigurarea unui capital uman specializat în promovarea imaginii 

comunei, atât la nivel național, cât și internațional, precum și 

organizarea unui program cultural anual 

Promovarea orașului Organizarea de campanii de promovare prin dezvoltarea unor 

programe turistice complexe 

Parteneriate cu mediul privat pentru promovarea ofertei turistice a 

comunei, atragerea de turiști, derularea în comun de evenimente 

cultural-artistice 

INFORMAȚII 

Disponibilitatea și 

calitatea informațiilor 

Oferirea de informații complete privind evenimentele care se 

desfășoară în localitate precum hărți, pliante sau alte materiale 

promoționale, aplicații telefonice  

Asigurarea unor oferte de ghidaj turistic 

Elaborarea unei agende culturale și sportive anuale și promovarea 

acesteia 

Calitatea grafică a materialelor de promovare să fie ridicată 

CAZARE ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ  

Cazare Dezvoltarea infrastructurii de cazare 

 

Alimentație publică Nu există o ofertă largă de restaurante, cafenele, etc. capabilă de a 

acomoda o gamă variată de solicitări 

Promovarea culturii gastronomice a zonei ar aduce un plus de 

valoare ofertei turistice 

SERVICII DE CALITATE 

Menținerea curățeniei Continuarea demersurilor care asigură curățenia spațiului public 

după încheierea unui eveniment, după zilele de weekend, în zonele 

turistice, pe marginea arterelor rutiere, în zona gării ș.a 
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Aspecte analizate Nevoi identificate 

Implementarea unui program de gestionare a câinilor fără stăpâni/ 

inclusiv a celor cu stăpâni 

Calitatea mediului 

înconjurător 

Implementarea unor măsuri sistematice de reducere a emisiilor de 

CO2. 

Creearea de spații verzi, zone de petrecere a timpului liber care să 

asigure confortul termic locuitorilor și turiștilor (grădini publice, 

fântâni arteziene, copaci ornamentali etc) 

CONECTIVITATE 

Conectivitate feroviară Modernizarea gării pentru asigurarea unor servicii de calitate 

turiștilor 

Conectivitate rutieră Modernizare drumuri locale 

Asigurare transport local /de conexiune cu orașe  

Mobilitate verde Nu există opțiuni de deplasare nemotorizată, respectiv trasee de 

bicicletă 

Asigurarea unor conexiuni nemotorizate între principalele obiective 

turistice  

Asigurarea unor stații de încărcare a mașinilor electrice 

 

7.2. Analiza SWOT 

7.2.1. Analiza SWOT Prezentare generală a comunei 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Comuna Teișani este bine conectată la 

rețeaua națională de transport rutier, feroviar și 

aerian, facilitând accesul în localitate, 

mobilitatea forței de muncă, a turiștilor și a 

bunurilor; 

- Distanță mică față de aeroportul din 

București și Ghimbav, care oferă conexiuni 

spre destinații internaționale; 

- Resursele naturale și hidrografice oferă 

avantaj pentru dezvoltare; 

- Traficul intens pe drumurile naționale și 

județene generează poluare; 

 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Posibilitatea de a atrage investitori datorită 

conexiunii cu drumuri rutiere importante; 

- Cadrul natural creează oportunități pentru 

dezvoltarea turismului; 

- Exploatarea resurselor de apă și a resurselor 

forestiere pentru activități turistice, științifice; 

-Proiectele de amploare care vizează 

infrastructura rutieră/feroviară nu intră în sfera 

de competență a autorităților locale și nu pot 

influența derularea investițiilor necesare; 

-Conflictele internaționale; 
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7.2.2. Analiza SWOT Demografie 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-Tendința de creștere a numărului mediu de 

salariați la nivelul comunei Teișani; 

-Scăderea numărului persoanelor înregistrate 

ca șomeri; 

-Tendința de creștere a numărului de stabiliri 

cu domiciliul în comună; 

- Tendința de scădere a numărului de locuitori; 

- Sporul natural negativ, descendent; 

-Prezența unui nivel scăzut al natalității și 

mortalității și accentuarea fenomenului de 

maturitate și îmbătrânire a populației; 

- Ponderea mare a populației cu un nivel de 

educație secundar (68,09%  din populație avea 

la recensământul din 2011 un nivel de educație 

secundar); 

-Creșterea numărului de plecări cu reședința/ 

domiciliul; 

 

OPORTUNITĂȚI  AMENINȚĂRI 

-Acordarea unor stimulente familiilor din 

localitate pentru nașterea fiecărui copil poate 

contribui la creșterea natalității; 

-Dezvoltarea economică și diversificarea 

locurilor de muncă poate contribui la reducerea 

fenomenului de migrație externă; 

-Dezvoltarea resurselor de muncă prin 

programe de calificare/recalificare 

profesională; 

-Existența și activitatea derulată de ONG-urile 

din regiune în domeniul ocupării, incluziunii 

sociale și combaterii sărăciei; 

-Lipsa măsurilor care combat sărăcia, reduc 

zonele marginalizate, sprijină persoanele 

defavorizate; 

-Accentuarea în continuare a gradului de 

sărăcie a populației; 

-Creșterea mortalității generate de boli 

(ex.virusul Sars-Cov2); 

-Conflictele internaționale; 

 

 

7.2.3. Analiza SWOT Educație 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-Existența unui centru de tineret; 

-Asigurarea infrastructurii educaționale la 

nivelul comunității locale (școli, grădinițe) 

-Creșterea numărului de calculatoare la nivelul 

unităților școlare; 

-Menținerea unui nivel constant al 

absolvenților; 

-Implementarea programelor de sprijin a 

elevilor – Cornul și laptele, bursă pentru 

calculatoare etc. 

- Număr insuficient de terenuri de sport; 

- Reducerea resurselor umane din domeniul 

educației în ultimii 7 ani; 

- Scăderea populației școlare cu 23,26% în 

intervalul 2014-2020; 

-Insuficiența mijloacelor de transport elevi; 
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OPORTUNITĂȚI  AMENINȚĂRI 

-Programele de finanțare nerambursabilă 

pentru perioada 2021-2027; 

-Inființare programe de tipul a două șansă sau 

after-school; 

-Scăderea populației scolare; 

-Migrației forței de muncă; 

-Resursele financiare limitate; 

 

7.2.4. Analiza SWOT Social 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-Număr mic de persoane asistate social; 

-Implicarea autorităților locale și bisericilor în 

derularea de activități și campanii sociale; 

 

 

- Lipsa spațiilor destinate asigurării de servicii 

sociale pentru persoanele fără adăpost; 

-Lipsa infrastructurii sociale (centre pentru 

bătrâni, cantine sociale etc); 

- Lipsa furnizorilor privați de servicii sociale; 

- Lipsa voluntariatului în domeniul serviciilor 

sociale; 

OPORTUNITĂȚI  AMENINȚĂRI 

-Programele de finanțare nerambursabilă 

pentru perioada 2021-2027; 

-Acordarea tichetelor sociale; 

-Dezvoltarea infrastructurii sociale; 

-Existența unor programe naționale pentru 

sprijinirea construirii de locuințe sociale pentru 

tineri; 

- Lipsa finanțărilor în domeniul social; 

-Modificările legislative; 

-Efectele sociale ale pandemiei generate de 

virusul sars-cov-2 (șomaj, concedieri etc) 

 

7.2.5. Analiza SWOT Agricultură 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Zona preponderent agricolă, cu tradiție 

istorică în domeniul agricol; 

-Suprafețe mari destinate agriculturii (după 

modul de folosință, 75,22% sunt terenuri 

agricole, iar 24,78% terenuri neagricole) ; 

-Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a 

agriculturii prin creșterea numărului de 

echipamente specifice domeniului; 

-Organizarea periodică a târgurilor cu produse 

locale ; 

-Scăderea producției agricole la principalele 

culturi; 

-Scăderea numărului efectivelor de animale în 

perioada 2014-2020; 

- Evoluția suprafețelor cultivate cu pricipalele 

culturi a rămas constantă în perioada 2014-

2021; 

 

 

OPORTUNITĂȚI  AMENINȚĂRI 

-Programele de finanțare nerambursabilă 

pentru perioada 2021-2027; 

-Schimbările climatice și fenomenele 

meteorologice care afectează terenurile 

agricole; 
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-Colaborarea cu stațiuni de cercetare-

dezvoltare agricole; 

-Practicarea unei agriculturi inteligentă de 

precizie și durabilă; 

- Informarea periodică a fermierilor cu privire 

la noutățile în domeniul agricol, obligațiile 

legate de mediu și protejarea solurilor; 

-Fondurile europene care permit achiziția de 

echipamente performante, de precizie pentru 

fermieri; 

- Programele de finanțare pentru susținerea 

fermelor mici, a instalării tinerilor fermieri, 

sprijin pentru asociere și crearea de grupuri de 

producători, pentru produse bio; 

-Lipsa resurselor financiare; 

- Prețurile mari ale echipamentelor și utilajelor 

performante necesare agriculturii; 

 

 

7.2.6. Analiza SWOT Economie 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Agenți economici importanți din punct de 

vedere al cifrei de afaceri în domenii precum: 

transport, comerț. 

-Număr mic de societăți care s-au radiat din 

registrul comerțului în perioada 2014-2021. 

 

-Număr mic de angajați în cadrul agenților 

economici care desfășoară activitate 

economică pe raza comunei; 

- Lipsește o diversificare a activităților 

economice din domenii care creează valoare 

adăugată mare; 

-Există o dependență a forței de muncă de 

câteva sectoare – transport, comerț; 

-Lipsa parcurilor industriale/ logistice/ 

incubatoare de afaceri; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

-Dezvoltarea infrastructurii de afaceri va 

conduce la atragerea de investitori și crearea de 

locuri de muncă; 

-Crearea unei forțe de muncă specializată în 

anumite domenii de activitate cerute de 

investitori, prin programe de educație și 

formare profesională, utilizând surse de 

finanțare europene; 

-Dezvoltarea turismului pe anumite nișe 

favorabile; 

-Lipsa de diversificare a mediului economic; 

-Municipiul reședință de județ –Ploiești 

polarizează activitățile economice, 

infrastructura de servicii și bunuri, precum și 

forța de muncă; 

-Întârzieri la nivel național în lansarea 

programelor de finanțare; 

- Continuarea efectelor negative economice si 

sociale cauzate de pandemia COVID 19; 

-Criza economică mondială; 

- Conflictele internaționale; 
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-Număr mare de parcuri industriale care 

concurează cu activitatea economică a zonelor 

învecinate; 

 

7.2.7. Analiza SWOT Infrastructură 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Investițiile realizate în extinderea sistemului 

de supraveghere video; 

-Lucrările realizate de autoritățile locale pentru 

modernizarea iluminatului public; 

-Accesibilitate ridicată prin prezența drumului 

național, a drumurilor județene; 

- 

-Lipsa infrastructurii de canalizare și 

alimentare cu gaze naturale; 

- Lipsa pistelor pentru biciclete; 

-Lipsa trotuarelor în mai multe zone din 

localitate; 

-Modernizarea parțială a drumurilor locale; 

- 

OPORTUNITĂȚI  AMENINȚĂRI 

-Programele de finanțare nerambursabilă 

pentru perioada 2021-2027; 

-Înființarea unui centru civic inteligent; 

-Modernizarea infrastructurii rutiere/feroviare; 

-Asigurarea unor mijloace de transport 

alternativ (piste pentru biciclete/ stații de 

încărcare electrice/hibrid etc); 

-Dezvoltarea unor sisteme de canalizare 

/alimentare cu gaze inteligente; 

-Dezvoltarea unor sisteme de independență 

energetică la nivel local; 

-Lipsa resurselor financiare pentru asigurarea 

investițiilor; 

-Creșterea prețurilor; 

-Durata mare a lucrărilor de construcții; 

 

7.2.8. Analiza SWOT Organizare instituțională 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-Atragerea de către autorităților publice locale 

a fondurilor europene nerambursabile 

destinate creșterii calității vieții locuitorilor, în 

special investiții în domenii cheie – sănătate, 

educație, sport, cultură, infrastructură rutieră 

ș.a; 

- Resurse umane calificate și cu expertiză în 

domeniul administrației publice; 

- Existența unui Plan Urbanistic General al 

comunei Teișani; 

-Lipsește un sistem de e-guvernare 

implementat la nivelul autorităților publice; 

- Lipsa unor echipamente moderne și adaptate 

necesităților actuale; 

-Lipsa digitalizării activității instituțiilor 

publice (arhivare electronică, neutilizarea 

hârtiei etc) 



Strategia de dezvoltare locală durabilă a comunei Teișani, județul Prahova 

pentru perioada 2021-2027 
 

 

-Aderarea la structuri asociative reprezentative 

la nivelul județului; 

-Înrolarea în sistemul național ghiseul.ro 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

-Continuarea demersurilor administrației 

locale de accesare a finanțărilor europene 

nerambursabile disponibile în exercițiul 

financiar 2021-2027 pentru dezvoltarea 

economică a orașului și îmbunătățirea vieții 

locuitorilor; 

- Investiții în dezvoltarea resurselor umane de 

la nivelul administrației locale; 

-Digitalizarea serviciilor oferite de 

administrația locală; 

- Implementarea conceptului de Smart City la 

nivelul localității (smart governance –servicii 

online pentru cetățeni, smart living, smart 

mobility –trafic îmbunătățit, smart economy –

servicii mai eficiente, smart people –

informatizare în educație, smart environment –

reducerea consumului final de energie din 

surse convenționale și a emisiilor de dioxid de 

carbon) 

-Migrația personalului din administrația locală 

spre mediul privat sau alte instituții publice; 

-Resurse financiare limitate; 

- Întârzieri în accesarea fondurilor europene; 

 

 

7.2.9. Analiza SWOT Sănătate 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-Amplasarea localității în apropierea orașelor 

care dispun de unități medicale și servicii 

medicale diversificate și echipamente 

performante; 

-Număr redus de furnizori de servicii 

medicale; 

-Număr redus de persoane care asigură servicii 

medicale la nivelul comunității; 

-Grad mare de încărcare a medicilor raportat la 

numărului de locuitori (1759 locuitori/medic) 

 

OPORTUNITĂȚI  AMENINȚĂRI 

-Programele de finanțare nerambursabilă 

pentru perioada 2021-2027; 

-Atragerea de personal medical specializat la 

nivelul localității; 

-Diversificarea serviciilor medicale oferite la 

nivelul localității, echipamente medicale 

moderne și performante; 

-Pandemiile; 

-Conflictele internaționale; 

-Lipsa resurselor financiare; 

-Migrația forței de muncă specializată; 
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7.2.10. Analiza SWOT Mediu  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-Asigurarea unor condiții bune ale principalilor 

factorilor de mediu (aer, apă, sol); 

-Proiectele de extindere a rețelei de canalizare; 

-Campanii de igienizare și de colectare a 

deșeurilor organizate la nivel local de către 

școli; 

-Deșeurile din construcții( inerte) nu sunt 

depozitate în locuri special amenajate, ci 

aruncate la întâmplare; 

-Lipsa de profesionalism a firmelor care 

asigură colectarea deșeurilor; 

-Poluarea solurilor cu persticide și 

îngrășăminte; 

-Lipsa Registrului spațiilor verzi; 

 

OPORTUNITĂȚI  AMENINȚĂRI 

-Programele de finanțare nerambursabilă 

pentru perioada 2021-2027; 

-Dezvoltarea conceptului de economie 

circulară prin refolosirea deșeurilor; 

-Dezvoltarea unor surse alternative de energie 

(ex.solară); 

-Implementarea de măsuri pentru reducerea 

poluării ;       

-Educarea populației pentru selectarea 

deșeurilor pe categorii; 

-Instalarea unor sisteme de supraveghere video 

în zonele unde se aruncă deșeuri de către 

populație; 

-Îndiguirea râurilor sau pârâurilor; 

-Modificările legislative; 

-Lipsa resurselor financiare; 

- Schimbările climatice; 

-Nerespectarea de către cetățeni a regulilor de 

selectare a deșeurilor; 

 

7.2.11. Analiza SWOT Cultură 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-Păstarea tradițiilor culturale și organizarea 

periodică a unor evenimente destinate culturii; 

-Programe de schimburi culturale organizate la 

nivelul localității; 

-Programe culturale și educaționale 

implementare (Erasmus); 

-Lipsa unui spațiu modern și adecvat pentru 

organizarea activităților culturale; 

-Scăderea consumului cultural în biblioteci; 

OPORTUNITĂȚI  AMENINȚĂRI 

-Programele de finanțare nerambursabilă 

pentru perioada 2021-2027; 

-Lipsa serviciilor și infrastructurii care să 

susțină evenimentele culturale; 

-Lipsa resurselor financiare; 
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-Renovarea și modernizarea spațiilor culturale 

(cămin cultural); 

-Organizarea unor evenimente culturale de 

amploare la nivel național/ internaționale; 

-Crearea unei identități culturale și promovarea 

acesteia; 

-Lipsa resurselor umane specializate; 

-Conflictele internaționale; 

-Restricțiile impuse pentru prevenirea și 

răspândirea pandemiilor; 

 

7.2.12. Analiza SWOT Turism 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-Potențialul natural al zonei: relief, hidrografie, 

climă, fondul forestier etc 

-Practicarea astroturismului la nivel local cu 

atragere de turiști și pasionați de domeniu; 

- Existența unui tezaur etnografic și folcloric 

recunoscut la nivel național și internațional; 

-Distanța mică față de aeroportul din 

București/Ghimbav; 

-Amplasarea comunei din punct de vedere 

rutier, feroviar facilitează accesul turiștilor; 

 

-Număr redus de obiective turistice; 

-Lipsa infrastructurii turistice (locuri de 

cazare, unități de alimentație/restaurante); 

- Număr redus al itinerariilor turistice; 

-Activități de marketing turistic dezvoltat 

insuficient; 

-Lipsa infrastructurii de agrement; 

-Insuficiența ecologizare a zonelor cu 

potențial turistic; 

-Lipsa materialelor de promovare (hărți 

turistice, ghiduri etc) distribuite în structurile 

de primire turistică, restaurante etc. 

OPORTUNITĂȚI  AMENINȚĂRI 

-Programele de finanțare nerambursabilă 

pentru perioada 2021-2027; 

-Crearea unor zone de agrement atât pentru 

sezonul estival, cât și cel de iarnă; 

- Renovarea/reabilitarea/modernizarea/  

restaurarea și dotarea cu echipamente moderne 

a obiectivelor turistice aflate în patrimoniul 

cultural-istoric și valorificarea turistică a 

acestora; 

-Tradițiile populare și meșteșugurile 

tradiționale; 

-Dezvoltarea formelor specializate de turism: 

cicloturism, ecoturism, astroturism ș.a. 

-Dezvoltarea parteneriatelor între mediul privat 

și autoritățile publice locale; 

-Dezvoltarea resurselor umane prin asigurarea 

unor cursuri de claificare/recalificare etc. 

- Dezvoltarea de tururi tematice, cu povești ale 

locurilor și oamenilor; 

-Infrastructura nemodernizată (utilități, 

transport rutier, feroviar etc) 

-Migrarea forței de muncă; 

-Lipsa forței de muncă specializată în 

domeniul turismului (ospătari, recepționeri, 

ghizi turistici etc) 

-Lipsa resurselor financiare pentru susținerea 

turismului; 

-Pandemiile; 

-Conflictele internaționale; 

- Destinațiile turistice externe la prețuri mai 

mici și condiții superioare (ex.Bulgaria aflată 

la o distanță mică); 

-Concurența localităților din județul Prahova 

care oferă servicii turistice de calitate și 

diversificate; 

-Birocrația și procesele administrative 

greoaie. 
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7.3. Analiza chestionarelor 

 

În perioada de elaborare a Strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Teișani 2021-2027 a fost 

realizat un sondaj de opinie în rândul factorilor interesați – populație, autorități publice locale, 

mediu de afaceri și sectorul non-guvernamental, cu scopul de a realiza o analiză exhaustivă a 

comunității, identificarea nevoilor de dezvoltare ale comunității și principalelor probleme de 

dezvoltare existente. În cadrul sondajului de opinie au răspuns un număr de 192 persoane (84 femei 

și 108 bărbați), structurați pe categorii: 181 locuitori, 4 angajați din cadrul altor instituții/autorități 

publice, 2 reprezentanți ai sectorului non-guvernamental, 2 reprezentanți ai mediului de afaceri. 

Prezentăm mai jos rezultatele sondajului de opinie. 

 

Gradul de mulțumire al respondenților cu privire la localitatea/satul/zona în care locuiesc 

Un procent de  55% dintre respondenți, respectiv 50%, se declară Mulțumiți de localitatea în care 

locuiesc, respectiv de cartier/zonă. Gradul persoanelor care sunt Nemulțumite este și acesta ridicat 

– 30% sunt nemulțumiți de cartierul/zona în care locuiesc, iar 17% de localitate. 

 

Figura 24 Gradul de mulțumire al respondenților cu privire la localitatea în care locuiesc 
Sursa datelor: prelucrare proprie în baza răspunsurilor la chestionar 
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Figura 25 Gradul de mulțumire al respondenților cu privire la cartierul/zona în care locuiesc 
Sursa datelor: prelucrare proprie în baza răspunsurilor la chestionar 

 

Respondenții consideră că cele mai importante probleme din comuna Teișani sunt legate de: lipsa/ 

infrastructurii de gaze naturale (16%), lipsa/insuficiența sistemelor de apă/canalizare/epurarea 

apelor/gaze naturale/gestionarea deșeurilor (13%), starea infrastructurii de transport (drumuri, 

trotuare, locuri de parcare etc) -10%, lipsa curățeniei și a infrastructurii pentru etrecerea timpului 

liber (9%), insuficiența locurilor de muncă (8%), multe terenuri/clădiri lăsate în paragină și 

neutilizate și lipsa infrastructurii verde (7%). 
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Figura 26 Identificarea celor mai importante probleme ale comunei Teișani 

Sursa datelor: prelucrare proprie în baza răspunsurilor la chestionar 

 

Gradul de mulțumire față de serviciile publice din comuna Teișani 

Cel mai mare număr de respondenți se declară mulțumiți de: Serviciile de urgență (pompieri, 

poliție, salvare) -63,5%, Siguranța și ordinea publică (52,6%), Serviciile de asistență socială 

(50%), Serviciile de educație (45,8%), Iluminat public (44,8%). 

Cele mai multe nemulțumiri sunt legate de: Curățenia și gestionarea deșeurilor (63,5%), 

Oportunități pentru petrecerea timpului liber (58,9%),  Oportunitățile pentru activități culturale 

(57,3%), Serviciile de alimentare cu apă/canalizare (52,1%), Serviciile de alimentare cu gaze 

naturale (51,6% respondenți nemulțumiți și 46,9 respondenți foarte nemulțumiți), Serviciile de 

sănătate (41,1%). 

Serviciile de sănătate 

Foarte mulțumit (ă) 10  5.2% 

Multumit (ă) 73  38% 

Nemulțumit (ă) 79  41.1% 

Foarte nemulțumit (ă) 30  15.6% 
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Serviciile de educație 

Foarte mulțumit (ă) 6  3.1% 

Multumit (ă) 88  45.8% 

Nemulțumit (ă) 71  37% 

Foarte nemulțumit (ă) 27  14.1% 

 

Serviciile de asistență socială 

Foarte mulțumit (ă) 4  2.1% 

Multumit (ă) 96  50% 

Nemulțumit (ă) 71  37% 

Foarte nemulțumit (ă) 21  10.9% 

 

Siguranța și ordinea publică 

 

Gestionarea deșeurilor 

Foarte mulțumit (ă) 1  0.5% 

Multumit (ă) 20  10.4% 

Nemulțumit (ă) 122  63.5% 

Foarte nemulțumit (ă) 49  25.5% 

 

Serviciile de urgență (pompieri, salvare) 

Foarte mulțumit (ă) 9  4.7% 

Multumit (ă) 122  63.5% 

Nemulțumit (ă) 46  24% 

Foarte nemulțumit (ă) 15  7.8% 

 

Iluminat public 

Foarte mulțumit (ă) 28  14.6% 

Multumit (ă) 86  44.8% 

Nemulțumit (ă) 67  34.9% 

Foarte nemulțumit (ă) 11  5.7% 

 

Oportunități pentru activități culturale 

Foarte mulțumit (ă) 2  1% 

Multumit (ă) 48  25% 

Nemulțumit (ă) 110  57.3% 

Foarte nemulțumit (ă) 32  16.7% 

Foarte mulțumit (ă) 2  1% 

Multumit (ă) 101  52.6% 

Nemulțumit (ă) 63  32.8% 

Foarte nemulțumit (ă) 26  13.5% 
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Oportunități pentru petrecerea timpului liber (parcuri, zone amenajate pentru picnic/sport) 

Foarte mulțumit (ă) 1  0.5% 

Multumit (ă) 26  13.5% 

Nemulțumit (ă) 113  58.9% 

Foarte nemulțumit (ă) 52  27.1% 

 

Serviciile de alimentare cu apa/canalizare 

Foarte mulțumit (ă) 3  1.6% 

Multumit (ă) 27  14.1% 

Nemulțumit (ă) 100  52.1% 

Foarte nemulțumit (ă) 62  32.3% 

 

Serviciile de alimentare cu gaze naturale 

Foarte mulțumit (ă) 1  0.5% 

Multumit (ă) 2  1% 

Nemulțumit (ă) 99  51.6% 

Foarte nemulțumit (ă) 90  46.9% 
 

În opinia respondenților evoluția pietei fortei de muncă din comuna Teișani, un procent de 26,2% 

consideră că “oamenii sunt mai puțini motivați să muncească”, iar 23,1% consideră că nu există 

locuri de muncă disponibile la nivelul comunei. 
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Legat de nevoile pieței forței de muncă, un procent de 26,5% dintre respondenți consideră că este 

nevoie de stimularea ocupării tinerilor, iar 25,7% au apreciat că este nevoie de crearea de locuri 

de muncă la nivelul comunei. O altă necesitate identificată de către 24% dintre respondenți este 

asigurarea unor cursuri de calificare /recalificare. În opinia a 23,1% dintre respondenți creșterea 

nivelului de educație al locuitorilor este o necesitate. 

 

 

 
 

Legat de investițiile care ar trebui realizare în zona/cartierul/satul în care locuiesc respondenții, un 

procent de 17% au identificat lucrări de racordare la gaze naturale, 16% lucrări de canalizare, 13% 

colectarea deșeurilor, 12% crearea/renovarea trotuarelor, 11% modernizarea drumurilor de acces 

și înființare spații de joacă pentru copii, 10% înființare spații de petrecere a timpului liber.  

Alte investiții identificate au fost: modernizarea rigolelor de scurgere a apei de ploaie, reabilitarea 

școlilor, amplasarea de pubele publice pentru colectarea selectivă sticlă/metal/hârtie, amplasare 

camere de monitorizare video la nivelul localității.  
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Cele mai importante surse de poluare din comuna Teișani sunt considerate de 70,5% dintre 

respondenți ca fiind depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor (pe malurile apelor, pe marginea 

drumurilor etc) și șantierele/lucrările de construcții (11,4%), dar și traficul auto (10,6%). Alte surse 

identificate au fost: arderea neautorizată a deșeurilor de orice fel, poluarea râurilor prin deversări 

diverse, canalul. 
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Principalele acțiuni necesare pentru dezvoltarea comunei Teișani, nominalizate de respondenți, 

sunt: modernizarea infrastructurii, colectarea selectivă a deșeurilor, alimentarea cu gaze și punerea 

în funcțiune a canalizării, modernizarea străzilor, construirea de trotuare, atragerea investitorilor 

pentru a se creea locuri de munca bine plătite, incurajarea antreprenoriatului în rândul tinerilor, 

extinderea rețelei de apă (ex.zona La Tei), măsuri pentru reducerea pagubelor generate de 

animalele sălbatice, digitalizarea administrației publice locale pentru facilitarea accesului la 

servicii a populației, dezvoltarea infrastructurii de sănătate (cabinete medicale moderne și dotate 

cu echipamente specializate), înființare after-school, îndiguirea râului "Văleanca" pe porțiunea 

Barnea/Zidari până la puntea Paraschivoiu, pentru o mai bună și normală circulație, modernizarea 

și reabilitarea căminului cultural și organizarea de activități culturale, dezvoltarea turismului, 

înființare spații de cazare (pensiuni), dezvoltare zone de agrement, organizare târguri de produse 

locale, reabilitarea trecerii la nivel cu calea ferată, măsuri pentru reducerea depozitării 

necorespunzătoare a deșeurilor ș.a. 

Primele 5 domenii care ar trebui dezvoltate în următorii 7 ani în comuna Teișani, conform opiniei 

respondenților, sunt: alimentarea cu gaze naturale (17%), infrastructura de utilități publice – 

alimentare cu apă/canalizare, iluminat (13%), mediul înconjurător și infrastructura educațională 

(11%), infrastructura de sănătate și de transport (9%), modernizarea drumurilor de exploatare și 

agricole (7%).  
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Nivelul de trai al populației din comuna Teișani (asigurat de venituri, utilități, servicii) este 

considerat satisfăcător în mică măsură de către 42,7% dintre respondenți. Un procent de 27,6% 

consideră că este satisfăcător într-o măsură limitată.  

DA 4  2,1% 

Într-o măsură limitată 53  27,6% 

În mică măsură 82  42,7% 

Nu, deloc 53  27,6% 

Total răspunsuri 192   
 

Respondenții consideră că următoarele acțiuni ar trebui realizate în regim de urgență în comuna 

Teișani: crearea locurilor de muncă (in special pentru tineri (84,9%), atragerea investitorilor în 

oraș (82,6%), atragerea turiștilor (68,6%), conectarea la utilități a tuturor cetățenilor (64%), 

dezvoltarea turismului prin crearea infrastructurii specifice (68,2%), creșterea atractivității 

orașului (70,.9%), întreținerea și modernizarea drumurilor (59,3%).  

Foarte necesar % Necesar % Nu e necesar, 

deja există 

% 

Alimentarea cu gaze 

naturale 
78,1 Reducerea gradului de excluziune 

socială 

65,1   

Conectarea la 

utilități a tuturor 

cetățenilor 

71,4 Dezvoltarea de servicii sociale 

pentru persoanele vulnerabile 

expuse riscului de marginalizare 

63   

Creare locuri de 

muncă 

62 Înființarea de spații de 

recreere/divertisment/turistice 

58,3   

Atragerea 

investitorilor 

60,9 Dezvoltarea infrastructurii de 

sănătate și socială 

55,7   

Întreținerea și 

modernizarea 

drumurilor 

59,4 Creșterea atractivității comunei 55,2   

Renovarea și dotarea 

instituțiilor de 

învățământ 

53,1 Dezvoltarea turismului prin 

crearea infrastructurii specifice 

48,4   

Renovarea și dotarea 

instituțiilor medicale 

52,6     

 

Întreținerea și modernizarea drumurilor 

Foarte necesar 114  59.4% 

Necesar 71  37% 

Nu e necesar, deja există 7  3.6% 
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Renovarea și dotarea instituțiilor de învățământ 

Foarte necesar 102  53.1% 

Necesar 83  43.2% 

Nu e necesar, deja există 7  3.6% 

 

Renovarea și dotarea instituțiilor medicale 

Foarte necesar 101  52.6% 

Necesar 85  44.3% 

Nu e necesar, deja există 6  3.1% 

 

Atragerea investitorilor 

Foarte necesar 117  60.9% 

Necesar 69  35.9% 

Nu e necesar, deja există 6  3.1% 

 

Alimentarea cu gaze naturale 

Foarte necesar 150  78.1% 

Necesar 40  20.8% 

Nu e necesar, deja există 2  1% 

 

Crearea locurilor de muncă (in special pentru tineri) 

Foarte necesar 119  62% 

Necesar 70  36.5% 

Nu e necesar, deja există 3  1.6% 

 

Conectarea la utilități a tuturor cetățenilor 

Foarte necesar 137  71.4% 

Necesar 51  26.6% 

Nu e necesar, deja există 4  2.1% 

 

Dezvoltarea turismului prin crearea infrastructurii specifice 

Foarte necesar 88  45.8% 

Necesar 93  48.4% 

Nu e necesar, deja există 11  5.7% 

 

Înființarea de spații de recreere/divertisment/turistice 

Foarte necesar 70  36.5% 

Necesar 112  58.3% 

Nu e necesar, deja există 10  5.2% 
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Reducerea gradului de excluziune socială 

Foarte necesar 57  29.7% 

Necesar 125  65.1% 

Nu e necesar, deja există 10  5.2% 

 

Dezvoltarea de servicii sociale pentru persoanele vulnerabile expuse riscului de 

marginalizare 

Foarte necesar 61  31.8% 

Necesar 121  63% 

Nu e necesar, deja există 10  5.2% 

 

Creșterea atractivității comunei 

Foarte necesar 82  42.7% 

Necesar 106  55.2% 

Nu e necesar, deja există 4  2.1% 

 

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și socială 

Foarte necesar 81  42.2% 

Necesar 107  55.7% 

Nu e necesar, deja există 4  2.1% 

 

Oportunitățile care pot fi valorificate pentru dezvoltarea durabilă a comunei Teișani sunt: turismul, 

obiectivele turistice, practicarea agroturismului, turismului de recreere, turismului rural, turismului 

montan, valorificarea amplasării geografice și istoriei comunei, atragere fondurilor europene 

nerambursabile, dezvoltarea infrastructurii, digitalizarea comunei, susținerea producătorilor locali, 

înființare parcuri de aventură, amenajarea unui spațiu permanent cu standuri pentru ca producătorii 

locali de produse tradiționale să își expună produsele, dezvoltarea economiei circulare, 

ndependenta energetică, prin crearea unui parc cu panouri fotovoltaice de la care toată comuna 

poate primi energie electrică, dar prin care se poate trece și la independența energiei termice, 

promovarea tradițiilor locale, atragere lanțuri de magazine în zona DN1A ș.a. 

Factorii care pot afecta/amenința dezvoltarea durabilă a comunei Teișani în următorii 8 ani sunt: 

lipsa resurselor financiare, îmbătrânirea populației, depopularea și migrația, neimplicarea 

autorităților publice locale, administrarea/gestionarea defectuoasă a comunei de către factorii de 

conducere, corupția, incompetența, lipsa unui sistem medical și de învățământ modern, lipsa 

digitalizării, lipsa locurilor de muncă, birocrația, lipsa de interes din partea autorităților locale de 

a atrage și sprijini inițiative de bun augur, neinformarea locuitorilor despre anumite proiecte sau 

mai bine zis inexistența unei persoane sau echipe care să ajute localnicii în obținerea de fonduri, 

lipsa locurilor de muncă (în special pentru tinerii care pleacă), criza economică globală, războiul 
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din Ucraina, gestionarea ineficientă a deșeurilor, lipsa de educație civică a locuitorilor, prelungirea 

pandemiei, lipsa întabulării terenurilor, proprietăților și aplicarea unui impozit corect ș.a. 

Proiectele nominalizate de respondenți pentru a fi puse în practică de autoritățile locale au fost 

incluse în măsurile și acțiunile concrete descrise în strategie, dar și în portofoliul de proiecte.  

Alte aspecte menționate de respondenți, legate de strategia de dezvoltare a comunei, sunt: activități 

de atragere a tinerilor în comună, gestionarea câinilor comunitari, instalarea unui sistem video de 

supraveghere pe toată raza comunei, digitalizare, modernizarea școlilor, creare parcuri pentru 

furnizare energie electrică, creare centre de reciclare a deșeurilor.  
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SECȚIUNEA 3. STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

 

CAPITOLUL VIII. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI TEIȘANI 

 

8.1. Corelarea cu documentele strategice la nivel european, național, regional, județean, local 

8.1.2. Contextul european de dezvoltare  

La nivel european, Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU, reprezintă programul de 

acţiune globală în domeniul dezvoltării cu un caracter universal şi care promovează echilibrul între 

cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – economic, social şi de mediu. Prin intermediul celor 

17 obiective globale, Agenda 2030 are ca scop eradicarea sărăciei extreme, combaterea 

inegalităţilor şi a injustiţiei şi protejarea planetei până în 2030. 

Cele 17 obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) sunt enumerate mai jos: 

1. Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context. 

2. Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securităţii alimentare, îmbunătăţirea 

nutriţiei şi promovarea unei agriculturi durabile. 

3. Sănătate şi bunăstare – Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor 

la orice vârstă. 

4. Educaţie de calitate – Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor 

de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi. 

5. Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de gen şi emanciparea tuturor femeilor şi a fetelor. 

6. Apă curată şi sanitaţie – Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei şi 

sanitaţie pentru toţi. 

7. Energie curată şi la preţuri accesibile – Asigurarea accesului tuturor la energie, la preţuri 

accesibile într-un mod sigur, durabil şi modern. 

8. Muncă decentă şi creştere economică – Promovarea unei creşteri economice susţinute, 

deschise tuturor şi durabile, a ocupării depline şi productive a forţei de muncă şi a unei 

munci decente pentru toţi. 

9. Industrie, inovaţie şi infrastructură – Construirea unor infrastructuri rezistente, 

promovarea industrializării durabile şi încurajarea inovaţiei. 

10. Inegalităţi reduse – Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi de la o ţară la alta.  

11. Oraşe şi comunităţi durabile – Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele 

să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile.  

12. Consum şi producţie responsabile – Asigurarea unor tipare de consum şi producţie 

durabile. 

13. Acţiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi 

a impactului lor. 



Strategia de dezvoltare locală durabilă a comunei Teișani, județul Prahova 

pentru perioada 2021-2027 
 

 

14. Viaţa acvatică – Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor 

marine pentru o dezvoltare durabilă. 

15. Viaţa terestră – Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor 

terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi repararea 

degradării solului  și stoparea pierderilor de biodiversitate. 

16. Pace, justiţie şi instituţii eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru 

o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, 

responsabile şi incluzive la toate nivelurile.  

17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor - Consolidarea mijloacelor de implementare 

și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă. 

Cadrul european de dezvoltare pentru perioada 2021-2027, cu care Strategia de Dezvoltare Locală 

Durabilă a Comunei Teișani este complementar, este completat de: 

Pactul Ecologic European prezintă o nouă strategie de creștere care are drept scop transformarea 

UE într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, competitivă și eficientă din 

punctul de vedere al utilizării resurselor, în care să nu existe emisii nete de gaze cu efect de seră 

în 2050 și în care creșterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor. 

Mecanismului de redresare și reziliență al Uniunii Europene va pune la dispoziție granturi și 

împrumuturi în valoare de 672,5 miliarde euro pentru investiții publice și reforme în cele 27 de 

state membre, pentru a le ajuta pe acestea din urmă să facă față impactului pandemiei, pentru a 

promova tranziția verde și cea digitală și pentru a construi societăți reziliente și favorabile 

incluziunii. Statele membre vor primi sprijin din partea mecanismului pe baza planurilor lor 

naționale de redresare și reziliență, care sunt în curs de pregătire, care să vizeze șase domenii de 

politică de relevanță europeană: tranziția verde, transformarea digitală, creșterea inteligentă, 

durabilă și favorabilă incluziunii și ocuparea forței de muncă, coeziunea socială și teritorială, 

sănătatea și reziliența, politicile pentru generația următoare, copiii și tineretul, inclusiv educația și 

competențele. 

Agenda Digitală pentru Europa, Programul Europa Digitală urmărește să promoveze 

implementarea și adoptarea la scară largă a unor tehnologii digitale esențiale, precum aplicațiile 

bazate pe inteligență artificială și instrumentele de ultimă generație din domeniul securității 

cibernetice, precum și asigurarea unei utilizări pe scară largă a tehnologiilor digitale la toate 

nivelurile economiei și societății și va sprijini formarea competențelor digitale avansate atât pentru 

actuala și viitoarea forță de muncă, cât și pentru întreprinderile mici și mijlocii și administrația 

publică. 

Strategia UE privind piața unică digitală, cei trei piloni: asigurarea unui acces mai bun al 

consumatorilor și întreprinderilor la bunuri și servicii digitale în întreaga Europă, crearea 

condițiilor adecvate pentru dezvoltarea rețelelor și serviciilor digitale și maximizarea potențialului 

de creștere al economiei digitale. 

Pachetul privind economia circulară (PEC) are următoarele obiective: 

 pregătirea pentru reutilizarea si reciclarea deșeurilor municipale în proporție de 65% 

din cantitatea totală de deșeuri municipale generate până în 2035; 
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 reciclarea deșeurilor de ambalaje în proporție de 70% până în 2030, cu obiective 

specifice pe tipuri de materiale; 

 reducerea cantității totale de deșeuri municipale eliminate prin depozitare până la cel 

mult 10 % din totalul deșeurilor municipale generate (in greutate) până în 2035. 

Propunerea privind noul Plan de acțiune pentru economia circulară (în lucru), va avea în 

vedere ciclul de viață al produselor și materialelor, asigurând utilizarea durabilă a resurselor 

și abordarea sectoarelor care consumă resurse, precum textile, construcții, electronice și materiale 

plastice. 

Strategia de la fermă la consumator (Farm to fork - F2F) își propune să accelereze tranziția 

noastră către un sistem alimentar durabil care ar trebui: 

- să aubă un impact neutru sau pozitiv asupra mediului; 

- să contribuie la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la impactul acestora; 

- inversarea pierderii biodiversităţii; 

- să asigure securitatea alimentară, nutriția și sănătatea publică, asigurându-se că toată lumea are 

acces la alimente suficiente, sigure, hrănitoare și durabile; 

-să mențină accesibilitatea alimentelor, generând în același timp profituri economice mai 

echitabile, încurajând competitivitatea sectorului de aprovizionare al UE și promovând comerțul 

echitabil. 

Strategia europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară (Reducere deșeuri 

mase plastice - RDMP) pune bazele unei noi economii a materialelor plastice, în cadrul căreia 

proiectarea și producerea materialelor plastice și a produselor din plastic îndeplinesc pe deplin 

nevoile de reutilizare, reparare și reciclare și în care sunt dezvoltate și promovate materiale mai 

durabile. Strategia va aduce o mai mare valoare adăugată și mai multă prosperitate în Europa și va 

stimula inovarea, va reduce poluarea cu plastic și impactul negativ al acesteia asupra vieților 

oamenilor și asupra mediului. Urmărind aceste obiective, strategia va contribui la atingerea 

priorității stabilite de actuala Comisie privind o uniune energetică cu o economie modernă, cu 

emisii reduse de dioxid de carbon și eficientă din punct de vedere energetic și al resurselor, și va 

avea o contribuție tangibilă la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă pentru 2030 și la 

respectarea Acordului de la Paris. 

Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice are în vedere 13 sectoare: industrie, 

agricultură și pescuit, turism, sănătate publică, construcții și infrastructură, transporturi, resurse de 

apă și protecția împotriva inundațiilor, silvicultură, energie, biodiversitate, asigurări, activități 

recreative și educație. 

Strategia Industrială a UE stabilește ca obiectiv necesitatea de a avea o industrie mai verde, mai 

circulară și mai digitală, care să rămână totodată competitivă pe scena mondială.  

Next Generation EU, un nou instrument de redresare, în valoare de 750 de miliarde EUR, care va 

consolida bugetul UE cu noi fonduri obținute de pe piețele financiare în perioada 2021-2024. Acest 

instrument va fi crucial pentru a sprijini, printre alte domenii, măsuri pe termen scurt de sprijinire 

a ocupării forței de muncă, inclusiv ocuparea forței de muncă pentru tineri, precum și investiții în 

reforme politice pe termen lung legate de piața muncii și sisteme sociale, de educație și formare. 
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Agenda Europeană a Competențelor pentru competitivitate sustenabilă, echitate socială și 

reziliență cuprinde următoarele obiective:- Consolidarea competitivității durabile; - Asigurarea 

echității sociale; - Creșterea rezilienței sociale; - Promovarea învățării pe tot parcursul vieții; - 

Formarea competențelor pentru un loc de muncă; - Reziliența economiei la nivelul UE.  

Transporturi și comunicații: Politica de coeziune a UE în perioada 2021 -2027, Strategia pentru 

o Europă pregătită pentru era digitală, Cartea albă privind inteligența artificială, Strategia 

europeană privind datele, Strategia UE privind o uniune a securității pentru perioada 2020-2025, 

Inițiativa Conectarea Europei, Cartea albă - Foaie de parcurs pentru un spațiu European unic al 

transporturilor; răspunsul UE la Agenda 2030. 

Energie, mediu și schimbări climatice: Programul LIFE pentru mediu și politici climatice, 

Strategia Europeană privind Biodiversitatea pentru 2030, răspunsul UE la Agenda 2030; Politica 

de coeziune a UE în perioada 2021 -2027. 

Economie și antreprenoriat: Politica de coeziune a UE în perioada 2021 -2027, Politica UE în 

domeniul turismului, Politica comună în domeniul pescuitului; răspunsul UE la Agenda 2030; 

Cercetare-inovare: Politica de coeziune a UE în perioada 2021 -2027, Inițiativa „O Uniune a 

inovării”, Programul Orizont 2020, Consolidarea și concentrarea cooperării internaționale a UE în 

domeniul cercetării și al inovării: o abordare strategică. 

Social: Politica de coeziune a UE în perioada 2021 -2027, Strategia UE privind o uniune a 

securității pentru perioada 2020-2025, Inițiativa „O agendă pentru noi competențe și noi locuri de 

muncă”, Inițiativa „Platforma europeană de combatere a sărăciei”, Programul pentru schimbări 

sociale și inovare socială; Inițiativa „Tineretul în mișcare”; Instrumentul de redresare 

„Următoarea generație UE”. 

Bună guvernanță: Politica de coeziune a UE în perioada 2021 -2027, Carta Albă privind 

guvernanța pe mai multe niveluri, răspunsul UE la Agenda 2030. 

 

8.1.2. Contextul național de dezvoltare  

Obiectivele de dezvoltare cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală Durabilă a Comunei Teișani 

2021-2027 sunt complementare cu documentele strategice existente la nivel național.  

Documentul strategic care privește România și care transpune la nivel național obiectivele trasate 

de Agenda 2030, este Acordul de Parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027, 

încheiat cu Comisia Europeană.    

Obiectivele strategice ale Acordului de Parteneriat 2021-2027 sunt: o Europă mai inteligentă, o 

Europă mai ecologică, o Europă mai conectată, o Europă mai socială, o Europă mai aproape de 

cetățeni, Tranziție echitabilă.  Aceste obiective sunt transpuse și în Strategia de Dezvoltare Locală 

Durabilă a comunei Teișani 2021-2027.  

La nivel național există o serie de strategii sectoriale pentru perioada 2021-2027 care vor asigura 

cadrul de dezvoltare și cu care Strategia este complementară.  

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă – 2030 își propune tranziția spre o dezvoltare 

durabilă bazată pe principiile și în spiritul Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, ca membră 

a unei Uniuni Europene prospere și revigorate.  
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Strategia de dezvoltare teritorială a României (SDTR) transpune în plan teritorial obiectivele 

și direcțiile de dezvoltare ale României pentru orizontul de timp 2035 și are ca scop asigurarea 

unei dezvoltări policentrice și un echilibru între nevoia de dezvoltare și avantajele competitive ale 

teritoriului național în context european și global. Cele 5 obiective generale vizează: (1) Asigurarea 

unei integrări funcţionale a teritoriului naţional în spaţiul european prin sprijinirea interconectării 

eficiente a reţelelor energetice, de transporturi și broadband; (2) Creșterea calității vieții prin 

dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și a serviciilor publice în vederea asigurării unor spaţii 

urbane şi rurale de calitate, atractive şi incluzive; (3) Dezvoltarea unei reţele de localităţi 

competitive şi coezive prin sprijinirea specializării teritoriale și formarea zonelor funcționale 

urbane; (4) Protejarea patrimoniului natural și construit şi valorificarea elementelor de identitate 

teritorială; (5) Creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a proceselor de dezvoltare 

teritorială. O parte din proiectele propuse în cadrul strategiei de dezvoltare durabilă a comunei 

Teișani sunt incluse și în cadrul SDTR. 

Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2021-2027 și Planul de acțiuni pe 

perioada 2021 - 2027 pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de 

Muncă 2021-2027 are ca obiectiv general creșterea ocupării prin măsuri de activare a persoanelor 

inactive apte de muncă, a șomerilor, în special a celor de lungă durată, a tinerilor, inclusiv NEETs, 

prin asigurarea unor tranziții rapide și de calitate în ocupare pentru tinerii absolvenți, prin 

dezvoltarea resurselor umane, prin stimularea culturii și a inițiativei antreprenoriale și prin 

stimularea creării de noi oportunități și locuri de muncă. 

Strategia Națională pentru Locuri de Muncă Verzi 2018-2025 și Planul de acțiuni pentru 

implementarea Strategiei Naționale pentru Locuri de Muncă Verzi 2018-2025 are fixate trei 

obiective specifice asociate procesului amplu de tranziție la „economia verde”, respectiv: 1) 

Stimularea antreprenoriatului și creării de locuri de muncă verzi cu accent pe sectoarele de 

competitivitate crescută, identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014 - 2020 și 

Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020; 2) Dezvoltarea competențelor 

forței de muncă în vederea asigurării unei ocupări de calitate în sectoarele competitive, generatoare 

de locuri de muncă verzi; 3) Consolidarea cooperării cu actorii relevanți și a dialogului cu 

partenerii sociali din sectoarele cu potențial pentru crearea de locuri de muncă verzi. 

Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2021-

2027 și Planul de acțiune pentru perioada 2021-2027 fixează noile direcții și măsuri în contextul 

unei arhitecturi solide a obiectivelor asumate, construite în jurul unui obiectiv general care propune 

ca, până în anul 2027, numărul de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială să fie 

redus cu cel puțin 10% față de anul 2020. Pentru aceasta se propun 4 obiective specifice: 1) 

combaterea situațiilor tranzitorii de sărăcie monetară; 2) investiții sociale, intervenții directe asupra 

principalelor cauze de transmitere a sărăciei pe mai multe generații; 3) modernizarea sistemului de 

protecție socială; 4) îmbunătățirea capacității administrative pentru coordonarea acestor măsuri în 

acord cu exigențele europene. 
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Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii 

rome pentru perioada 2021-2027 are ca obiectiv general “Creșterea calității vieții cetățenilor 

români aparținând minorității rome, fundamentată pe cetățenie activă, incluziune socioeconomică 

și valorizarea patrimoniului cultural rom” și propune cinci obiective: 1) îmbunătățirea condițiilor 

de locuire și a infrastructurii în comunitățile vulnerabile cu romi; 2) asigurarea accesului 

cetățenilor români de etnie romă la educație inclusivă de calitate; 3) impulsionarea gradului de 

ocupare a romilor în concordanță cu cerințele pieții, astfel încât să se evite segmentarea 

competențelor și a oportunităților și să se permită evoluția profesională a acestora; 4) îmbunătățirea 

stării de sănătate a membrilor comunităților vulnerabile de romi; 5) susținerea cercetării, 

conservării și promovării patrimoniului cultural rom și al identității rome. Acestea sunt completate 

de 2 obiective orizontale: Îmbunătățirea cadrului legislativ și normativ existent în materia 

combaterii discriminării, a discursului și atitudinilor antirome generatoare de discurs incitator la 

ură sau infracțiuni motivate de ură; Asigurarea unui flux financiar sustenabil măsurilor de 

incluziune a romilor în vederea implementării planurilor locale de incluziune socială, precum și a 

măsurilor distincte de incluziune a romilor prevăzute în strategiile de dezvoltare locală.  

Strategia Națională de Sănătate 2021-2027 (în curs de elaborare) 

Strategia privind Digitalizarea Educației din România 2021-2027 (proiect) propune o serie de 

de politici publice pe următoarele teme, considerate ca fiind prioritare: cariera didactică, echitatea 

sistemului educațional, profesionalizarea managementului educațional, învățământul profesional 

și tehnic de calitate, autonomie, internaționalizare și calitate în învățământul superior, educație 

timpurie, evaluarea elevilor și studenților. Țintele Strategiei SMART.Edu 2021-2027 sunt: 

alfabetizarea digitală a 90% din populația României, infrastructură și resurse tehnologice adaptate 

pentru toate unitățile de învățământ din România, inserție de succes pe piața muncii pentru 82% 

din populația de vârstă 20-34 de ani formată pentru meserii emergente. Cele două axe prioritare 

de acțiune ale strategiei sunt: competențe digitale relevante pentru transformarea digitală; 

ecosistem digital de educație și formare, de înaltă performanță. 

Strategia pentru modernizarea infrastructurii educaţionale 2018–2023 își propune asigurarea 

unui acces echitabil la medii de învățare sigure și flexibile, care facilitează inovarea în predare și 

învățare prin utilizarea unui model decizional transparent, bazat pe date concrete.  

Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 are ca 

obiective naționale: dimeniunea Decarbonare prin care se propune reducerea emisiilor se ridică la 

aproximativ 44% până în 2030 față de anul 2005; dimensiunea Eficiență energetică prin 

implementarea celor 11 Programe naționale de eficiență energetică; dimeniunea Securitate 

energetică; dimensiunea Piața internă a energiei; dimensiunea Cercetare, inovare și 

competitivitate.  

Planul Național de Redresare și Reziliență are ca obiectiv stabilirea domeniilor  și priorităților 

de investiții precum și reformele elaborate pentru fiecare domeniu de investiții, a căror finanțare 

este asigurată din Facilitatea de Redresare și Reziliență (FRR) care are drept obiectiv general 

ameliorarea stării economice a României, consolidarea capacității de reziliență în perioade de criză 

pandemică și asigurarea unei creșteri economice pe termen lung. Programul urmărește finanțarea 

investițiilor în infrastructură (transporturi, schimbări climatice, energie și energie regenerabilă, 
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mediu, eficiență energetică, modernizarea serviciilor publice locale, sănătate și educație etc), în 

digitalizare și tranziție verde, în competitivitatea mediului de afaceri și accesul la cercetare și 

inovare, în creșterea capacității de reziliență a României. 

Strategia actualizată de implementare a Master Planului General de Transport al României 

parte din Planul Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 

2020-2030 vizează o schimbare de paradigmă în sensul concentrării eforturilor politice, 

instituționale și financiare ale României pe un set clar de priorități, care să conducă la finele 

decadei 2020-2030 la crearea unei rețele naționale de transport și care să reprezinte coloana 

vertebrală de dezvoltare a României. 

Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2021-2027 (SNCISI)  

are ca ținte 2030 : -formarea cercetătorilor, creșterea numărului mediu de absolvenți doctorat la 

3000 pe an ; -o creștere anuală de 0,12 cercetători la mia de persoane ocupate, adică de la 2,0 

actualmente la 3,2 în 2030 ; - cel puțin 1000 de cercetători care activează în România în 2030, la 

nivel de lider (în sensul EU framework for research careers) ; - creșterea producției științifice ; - 

creșterea numărului de articole ; -creșterea calității producției de cunoaștere ș.a. 

Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu si lung orizont 2020 

- 2030 vizează valorificarea inteligentă și durabilă a potențialului agroalimentar și dezvoltarea 

spațiului rural, fiind un document suport vizionar, care susține progresul agriculturii și dezvoltării 

rurale în România. 

Planul Naţional Strategic Multianual pentru Acvacultură 2021 – 2027 (în curs de elaborare) 

Strategia Energetică a României 2019-2030, cu perspectiva anului 2025 are ca viziune 

creșterea sectorului energetic în condiții de sustenabilitate prin construirea de noi capacități; 

retehnologizarea și modernizarea capacităților de producție, transport și distribuție de energie; 

încurajarea creșterii consumului intern în condiții de eficiență energetică; export. Cele opt 

obiective strategice fundamentale care structurează întregul demers de analiză și planificare 

pentru perioada 2019-2030 și orizontul de timp al anului 2050 sunt: 1) Energie curată și eficiență 

energetică; 2) Asigurarea accesului la energie electrică și termică pentru toți consumatorii; 3) 

Protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetice; 4) Piețe de energie 

competitive, baza unei economii competitive; 5) Modernizarea sistemului de guvernanță 

energetică; 6) Creșterea calității învățământului în domeniul  energiei și formarea continuă a 

resursei umane; 7) România, furnizor regional de securitate energetică; 8) Creșterea aportului 

energetic al României pe piețele regionale și europene prin valorificarea resurselor energetice 

primare naționale. 

Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 propune 

ca obiective naționale următoarele dimensiuni: decarbonare, efieciență energetică, securitate 

energetică, piață internă a energiei, cercetare, inovare și competitivitate.  

Strategia națională privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii 

reduse de carbon 2016 – 2030 propune tipuri de măsuri cheie ce trebuie implementate în fiecare 

sector pentru reducerea emisiilor GES şi pentru adaptarea la efectele schimbărilor climatice. 
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Strategia Națională și Planul Național pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din 

România 2015 – 2020 – 2050 are ca obiectiv general protejarea sănătăţii umane şi mediului de 

efectele contaminanţilor rezultaţi din activităţile antropice cu respectarea principiilor privind 

dezvoltarea durabilă. Dintre obiectivele specifice menționăm: reducerea suprafeţei ocupate de 

situri contaminate; îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu din zonele de amplasare şi 

implementarea unui gestionări unitare la nivel naţional; remedierea siturilor contaminate trebuie 

astfel făcută încât să fie atinsă o stare corespunzătoare pentru folosinţa ulterioară planificată; 

asigurarea protecţiei resurselor de apă, a securităţii alimentare şi a sănătăţii umane; Promovarea 

utilizării viitoare a siturilor remediate pentru dezvoltarea economică şi socială în detrimentul 

scoaterii din circuitul agricol şi silvic a terenurilor productive. 

Planul Național de Gestionare a Deșeurilor identifică măsurile necesare pentru conformarea cu 

legislația națională și europeană. Corelarea investițiilor va fi realizată și cu planurile județene și al 

municipiului București de gestionare a deșeurilor și vor viza în primul rând prevenirea sau 

reducerea cantităților de deșeuri generate, reutilizarea și valorificarea deșeurilor prin reciclare sau 

alte operaţiuni, precum și sistarea activității și reabilitarea depozitelor neconforme. 

Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Național al României 2007-2026 are ca obiectiv 

imediat formularea unui cadru general al politicilor pentru dezvoltarea si managementul durabil al 

industriei turismului în ceea ce privește resursele naturale și culturale și prezentarea acestui 

obiectiv în forma unui Master Plan al dezvoltării turismului pe termen lung, cuprinzând perioada 

2007-2026.  

Master-Planul investițiilor în turism are ca obiectiv principal dezvoltarea comunităților locale 

din zonele cu potențial turistic ridicat, prin creșterea investițiilor publice în infrastructura turistică. 

De asemenea, se urmărește dezvoltarea competitivă a turismului prin identificarea, evaluarea, 

prioritizarea pe forme de turism și o direcționare eficientă a investițiilor publice, dezvoltarea unei 

rețele de destinații turistice competitive pe plan internațional, valorificarea durabilă a specificului 

local și a elementelor de identitate națională prin turism și promovarea unei abordări integrate a 

politicii turistice la nivelul regiunilor, prin dezvoltarea durabilă a turismului. 

Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului (SNDE) în România 2018- 2027 are ca scop 

promovarea ecoturismului, ca formă principală de turism în cadrul acelor destinații în care natura 

și cultura locală ocupă un loc central, și creșterea rolului pe care ecoturismul îl joacă în dezvoltarea 

economică a acestor areale și în prosperitatea populației locale. 

Strategia națională în domeniul Tineretului 2021-2027 propune ca domenii principale de 

intervenție: a) cadrul legislativ şi instituţional, infrastructura instituțiilor din domeniu, dezvoltarea 

resurselor umane; b) educația; c) ocupare și antreprenoriat; d) sănătate și stil de viață sănătos; e) 

cultură; f) participare și cetățenie activă/voluntariat; g) incluziune socială și economică;  

Strategia Națională pentru sport 2016-2032 va alinia standardele de performanță internaționale 

și a celor de dezvoltare socială prin crearea unei infrastructuri sportive de calitate și a unei culturi 

a sportului prin unitate, solidaritate, etică și excelență.  
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Strategia de consolidare şi dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă 

pentru perioada 2016-2025 are ca obiectiv consolidarea și dezvoltarea IGSU în vederea creșterii 

capacității operaționale și de răspuns, reducerii impactului efectelor situațiilor de urgență asupra 

comunităților și îmbunătățirii calității misiunilor executate în folosul populației. 

Strategia Naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung 2010 – 

2035 are ca scop definirea cadrului pentru orientarea coordonată, intersectorială a tuturor 

acțiunilor, în vederea prevenirii și reducerii consecințelor inundațiilor asupra activităților socio-

economice, a vieții și sănătății oamenilor și a mediului.  

Strategia Forestieră Națională 2018-2027 are ca obiectiv general “Armonizarea funcțiilor 

pădurii cu cerințele prezente și viitoare ale societății românești prin gestionarea durabilă a 

resurselor forestiere naționale”, prin intermediul a 5 obiective strategice: 1) Eficientizarea cadrului 

instituțional și de reglementare a activităților din domeniul forestier; 2) Gestionarea durabilă a 

fondului forestier naţional; 3) Creșterea competitivității și a sustenabilității industriilor forestiere, 

a bioenergiei și bioeconomiei în ansamblul ei; 4) Dezvoltarea unui sistem eficient de conștientizare 

și comunicare publică; 5) Dezvoltarea cercetării științifice şi a învăţământului forestier. 

Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016- 2022 definește, în principiu, politica 

Guvernului României în domeniu, conturând un orizont al activității publice pentru o dezvoltare 

culturală echilibrată, durabilă, inteligentă, în beneficiul tuturor celor direct implicați în activități 

culturale și al societății în ansamblul său.  

Strategia naţională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018 – 2022 are ca scop 

reducerea impactului şi a dimensiunilor traficului de persoane la nivel naţional prin prioritizarea 

şi eficientizarea activităţilor în lupta împotriva acestuia, astfel încât eforturile actorilor implicaţi 

să fie concentrate pe următoarele obiective generale: a) Consolidarea şi diversificarea demersurilor 

de prevenire a traficului de persoane, 2) Îmbunătăţirea calităţii protecţiei şi asistenţei acordate 

victimelor traficului de persoane în vederea reintegrării sociale, 3) Dezvoltarea capacităţii de 

investigare a infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de minori; 4) Creşterea calităţii 

informaţiilor diseminate privind fenomenul traficului de persoane; 5) Dezvoltarea şi extinderea 

procesului de cooperare între actorii relevanţi, naţionali şi internaţionali, implicaţi în lupta 

împotriva traficului de persoane, precum şi dinamizarea eforturilor de acţiune diplomatică de 

prevenire şi combatere a traficului de persoane şi de protejare a cetăţenilor români în ţările de 

destinaţie. 

Strategia naţională de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2020-2024 

urmărește consolidarea cadrului interinstituțional de colaborare, în vederea operaționalizării 

principiilor anterior promovate, prin H.G. nr. 389/2015, respectiv: continuum de servicii și 

asistență individualizată, sistematică, adaptată nevoilor, cu adresabilitate pentru categoria 

persoanelor care au fost sancționate penal.  

Strategia Națională privind Imigrația pentru perioada 2019 – 2022 are ca obiectiv strategic 

general promovarea dezvoltării canalelor de migraţie legală, conștientizarea beneficiilor migrației 

controlate. 
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8.1.3. Cadrul regional de dezvoltare  

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia, Strategia de Dezvoltare Locală Durabilă a 

Comunei Teișani este complementară cu următoarele documente strategice: 

Planul de Dezvoltare Regională 2021-2027 al Regiunii Sud Muntenia reprezintă instrumentul 

de planificare strategică prin care regiunea, plecând de la analiza socio-economică regională și 

având drept cadru obiectivele tematice, prioritățile de investiții și acțiunile cheie prevăzute de 

proiectele de regulamente privind fondurile europene, își promovează prioritățile și interesele în 

domeniul economic și social.  

Programul Operațional Regional Sud Muntenia 2021-2027 propune o strategie care are rolul 

de a sprijini obiectivele de politică asumate la nivel de UE prin intermediul unor tipuri de investiții 

care să contribuie la îmbunătățirea calității vieții comunităților locale prin susținerea capacității de 

inovare și digitalizare a administrației locale și a economiei regionale, dezvoltarea durabilă a 

infrastructurii și serviciilor și valorificarea potențialului cultural și turistic al regiunii. Astfel sunt 

propuse 5 obiective strategice : 

- OS1 : Stimularea dezvoltării inteligente și durabile a regiunii, bazată pe inovație, digitalizare și 

dezvoltarea ecosistemului antreprenorial ; 

- OS2 : Stimularea tranziției regiunii către o economie cu emisii zero prin creșterea eficienței 

energetice, îmbunătățirea protecției mediului li creșterea mobilității urbane ; 

- OS3 : Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane la rețeaua TEN-T prin 

investiții în infrastructura rutieră de drumuri județene ; 

- OS4 : Creșterea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și 

învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii educaționale ; 

- OS5 : Creșterea atractivității regiunii prin investiții în infrastructura de turism și patrimoniu 

cultural ; 

- OS6 : Dezvoltarea capacității administrative a AMPORSM. 

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud Muntenia post 2020 urmărește să inoveze 

și să dezvolte competitivitatea economică pe plan intern și internațional, prin dezvoltarea 

ecosistemului regional de inovare, dezvoltarea competențelor pentru tranziția industrială, 

energetică și către o economie circulară și îmbunătățirea condițiilor cadrul pentru specializare 

inteligentă. Cele opt domenii de specializare inteligentă, priorități verticale la nivelul regiunii Sud 

Muntenia sunt : (1) Construcția de mașini, componente și echipamente de producție ; (2) 

Agricultura și industria alimentară; (3) Turismul și identitatea culturală; (4) Bioeconomia: 

dezvoltarea economiei circulare; (5) Localități inteligente ce oferă servicii inovative cetățenilor; 

(6) Industria și Cercetarea de înaltă tehnologie; (7) ITC; (8) Sănătate. 
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Strategia Integrată de Dezvoltare Teritorială Sud-Muntenia 2021-2027 se bazează pe 

conceptul 3P (Oameni, Teritorii, Politici) și are ca scop implementarea obiectivelor Programului 

Oprațional Regional Sud-Muntenia 2021-2027 și a Planului de Dezvoltare Regională 2021-2027.  

Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ (PRAI) Sud Muntenia 2016-2025 este 

documentul de planificare strategică participativă pe termen lung ce urmăreşte stabilirea măsurilor 

integrate de educaţie şi formare profesională în contextul dezvoltării regionale, în funcţie de 

nevoile de dezvoltare economică şi asigurare a coeziunii sociale, în perspectiva anului 2025. 

Obiectivele specifice ale PRAI sunt: (1) Corelarea ofertei şcolilor IPT din regiune cu nevoile de 

calificare, în condiţiile de calitate a procesului de educaţie şi formare profesională, în scopul 

facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa activă şi continuării învăţării pe tot parcursul întregii vieţi; 

(2) Creşterea adaptării şcolare, medierea succesului şi integrarea profesională a tuturor elevilor, 

indiferent de nevoile lor, prin asigurarea accesului la educaţie. (3) Reabilitarea şi dotarea cu 

echipamente didactice a şcolilor IPT din regiune în concordanţă cu cerinţele domeniilor de 

pregătire profesională. (4) Dezvoltarea parteneriatului social activ pentru formarea profesională, 

în scopul planificării strategice a IPT la nivel regional; (5) Asigurarea accesului la formare 

profesională continuă a cadrelor didactice din IPT. (6) Dezvoltarea orientării şi consilierii 

profesionale în scopul creşterii performanţelor educaţionale şi ratelor de tranziţie către nivele 

superioare de educaţie. 

 

8.1.4. Contextul județean de dezvoltare  

Planul de Amenajare a Teritoriului Județului Prahova – constituie  documentul care transpune 

în planuri de măsuri programul de dezvoltare socio-economică a județului Prahova. În cadrul 

documentului sunt identificate principalele disfuncționalități constatate la nivelul județului și 

stabilite prioritățile pentru fiecare domeniu de interes. 

Strategia de dezvoltare a județului Prahova pentru perioada 2021-2027 va asigura cadrul 

general de dezvoltare a județului Prahova, stabilind reperele strategice de dezvoltare a comunității 

pentru următorii 7 ani. Strategia are ca viziune generală: Județul Prahova, recunoscut pentru 

patrimoniul său natural și cultural, pol regional cu o economie sustenabilă, performantă și 

interconectată, bazată pe eficiență, eficacitate și inovare, care oferă bunăstare și oportunități de 

formare și ocupare de calitate pentru toți.  Obiectivele generale de dezvoltare durabilă a județului 

Prahova pentru perioada 2021 – 2027 sunt: OG I. Dezvoltarea capitalului uman al județului 

Prahova și a ratei de ocupare a acestuia, pentru integrarea într-o economie inovativă și 

performantă; OG II. Creștere economică durabilă, prin dezvoltarea antreprenoriatului și a 

competitivității sectoriale; OG III. Creșterea contribuției echitabile a județului Prahova la 

realizarea țintei de decarbonizare a României și îmbunătățirea calității mediului; OG IV. 

Îmbunătățirea semnificativă a calității vieții cetățenilor din județul Prahova într-un climat de 

incluziune socială; OG V. Creșterea gradului de conectivitate și mobilitate la nivelul județului 

Prahova; OG VI. Dezvoltarea de comunități durabile și solidare în județul Prahova care valorifică 

eficient oportunitățile de dezvoltare prin colaborare și parteneriat. 
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Planul de menținere a calității aerului în județul Prahova 2019-2023 propune o serie de măsuri 

necesare a fi realizate astfel încât nivelul fiecărui poluant să se păstreze sub valorile limită/valorile 

țintă stabilite de Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. Aceste măsuri vizează: 

măsuri pentru reducerea emisiilor rezultate din traficul rutier (limitarea și gestionarea mai eficientă 

a traficului, promovarea, îmbunătățirea, exinderea transportului public, continuarea implementării 

proiectelor mari de infrastructură, realizarea de piste/benzi dedicate bicicletelor), măsuri pentru 

reducerea emisiilor rezultate din încălzire în sectorul rezidențial (reabilitarea rețelelor de distribuție 

a energiei termice, programe de reabilitare termică a blocurilor de locuințe, alternative la cota de 

cărbune), măsuri pentru reducerea emisiilor rezultate din procesul de eroziune eoliană (întreținerea 

și extinderea spațiilor verzi, renaturarea terenurilor degradate supuse eroziunii eoliene), măsuri 

pentru reducerea emisiilor rezultate din industrie (modernizare instalații de ardere).  

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru județul Prahova 2020-2025 are ca 

obiective tehnice: toată populația județului, atât din mediul urban cât și rural, să fie conectată la 

serviciu de salubrizare; creșterea etapizată a gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare 

prin aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor municipale; colectarea separată a biodeșeurilor; 

reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale; interzicerea la depozitare a 

deșeurilor municipale colectate separat; depozitarea numai a deșeurilor care au fost supuse 

operațiilor de tratare; creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor municipale; 

depozitarea deșeurilor numai în depozite conforme;  reducerea cantității de deșeuri municipale 

depozitate; colectarea separată și tratarea corespunzătoare a deșeurilor periculoase menajere; 

colectarea separată, pregătirea pentru reutilizare sau, după caz, tratarea corespunzătoare a 

deșeurilor voluminoase; încurajarea utilizării în agricultură a materialelor rezultate de la tratarea 

biodeșeurilor (compostare și digestie anaerobă); colectarea separată (de la populație și agenți 

economici) și valorificarea uleiului uzat alimentar; colectarea separată a deșeurilor textile de la 

populație.  

 

8.1.5. Contextul de dezvoltare local  

Planul de Urbanism General al Comunei Teișani stabilește zonele funcționale ale localității și 

propune obiectivele de dezvoltare urbanistică.  

Planul de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Teișani (PAAR) crează cadrul unitar de 

acțiune pentru  prevenirea și gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență și asigură un 

răspuns optim în caz de urgență, adecvat fiecărui tip de risc identificat.  

Strategia de dezvoltare locala a GAL “Plaiurile Ramidavei” este proiectată în jurul unui 

principiu-cheie: creșterea nivelului de trai al populației din teritoriul GAL “Plaiurile Ramidavei” 

prin dezvoltarea unor activități economice durabile și sustenabile și creșterea atractivității zonei 

prin îmbunătățitea condițiilor de viață. 
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8.2. Viziunea de dezvoltare a comunei Teișani  
 

TEIȘANI 2021-2027: creștere economică durabilă, favorabilă incluziunii sociale, orientată 

către îmbunătățirea calității vieții locuitorilor, crearea de noi locuri de muncă, optimizarea 

serviciilor publice și conectată la rețeaua de drumuri europene și naționale 

 

8.3. Obiective strategice și direcții de acțiune  

Obiectivul general al strategiei pentru perioada 2021-2027 este revitalizarea comunei Teișani 

prin programe integrate pentru dezvoltarea infrastructurii, a activităţii economice, de 

soluţionare a problemelor sociale şi de mediu. 

 

Obiectivele strategice sunt: 

 

Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale 

 

P1.1.Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport 

Nr.crt. DIRECȚII DE ACȚIUNE 

1.1.1. Dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere 

1.1.2. Îmbunătățirea accesului la reţeaua TEN-T 

1.1.3. Dezvoltarea sistemelor de transport durabile, sigure și ecologice prin investiții 

destinate siguranței rutiere (marcare, semnalizare drumuri, construirea/modernizarea 

de stații și alveole), realizarea de aliniamente de arbori situate de-a lungul căilor de 

transport și parapeți pentru protecție, apărări de maluri și consolidări de versanți 

1.1.4. Dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii feroviare 

1.1.5. Creșterea gradului de siguranță, securitate și eficientizarea transportului de tip rutier, 

feroviar prin investiții soft (sisteme de telegestiune a traficului, soluții de 

interoperabilitate etc) 

 

P.1.2. Extinderea și modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și de servicii publice 

 

Nr.crt. DIRECȚII DE ACȚIUNE 

1.2.1. Realizarea, reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii tehnico-edilitare a 

utilităților publice (alimentare cu gaze, alimentare cu energie electrică) 

1.2.2. Construcție, reabilitare şi modernizare de locuințe pentru tineri sau categorii socio-

profesionale (medici, profesori, etc.), locuințe sociale 

1.2.3. Consolidarea locuințelor și clădirilor publice în vederea reducerii riscului seismic 

1.2.4. Modernizarea serviciilor publice prin digitalizare (acces la rețele de mare viteză, dotare 

cu echipamente și adoptare soluții digitale de tip e-administrație, e-sănătate, e-

educație, etc) 



Strategia de dezvoltare locală durabilă a comunei Teișani, județul Prahova 

pentru perioada 2021-2027 
 

 

 

P1.3. Dezvoltarea infrastructurii digitale și de telecomunicații 

 

Nr.crt. DIRECȚII DE ACȚIUNE 

1.3.1. Investiții în rețele de internet în bandă largă în folosul cetățenilor, administrației 

publice și mediului de afaceri 

 

P1.4. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii turistice 

 

Nr.crt. DIRECȚII DE ACȚIUNE 

1.4.1. Construirea, reabilitarea și modernizarea structurilor de cazare 

1.4.2. Amenajarea, reabilitarea, promovarea și valorificarea obiectivelor naturale cu potențial 

turistic (natură și aventură, cultural, științific – astroturism, cultural, religios, ecoturism 

etc) 

 

P1.5. Dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii culturale, sportive și recreative 

 

Nr.crt. DIRECȚII DE ACȚIUNE 

1.5.1. Realizarea, reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii culturale 

1.5.2. Realizarea, reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii sportive (baze, 

complexe sportive, parcuri active etc) 

1.5.3. Realizarea, reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii recreative (tabere, 

centre multidisciplinare de tineret, locuri de campare, locuri de joacă etc) 

 

P.1.6. Protejarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural 

Nr.crt. DIRECȚII DE ACȚIUNE 

1.6.1. Restaurarea, protecția și valorificarea monumentelor și ansamblurilor culturale, 

istorice, istorice şi de artă, inclusiv infrastructura de acces la acestea  

1.6.2. Amenajarea, marcarea şi promovarea traseelor turistice, tematice şi itinerariilor 

culturale inclusiv prin digitalizare 

 

 

P.1.7. Dezvoltarea infrastructurii educaționale 

Nr.crt. DIRECȚII DE ACȚIUNE 

1.7.1. Realizarea, reabilitarea, extinderea și modernizarea infrastructurii educaţionale și de 

cercetare, precum şi dotarea cu echipamente şi materiale didactice de ultimă generaţie 
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P1.8. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și socială 

 

Nr.crt. DIRECȚII DE ACȚIUNE 

1.8.1. Crearea, reabilitarea, amenajarea, extinderea și modernizarea infrastructurii serviciilor 

de sănătate, inclusiv dotarea cu echipamente inovatoare, de ultimă generație 

1.8.2. Dotarea cu mijloace de transport pentru asistență sanitară de urgență (ambulanțe 

terestre, autoutilitare sanitare, unități mobile de sănătate etc) 

1.8.3. Crearea, reabilitarea, amenajarea, extinderea și modernizarea infrastructurii serviciilor 

de asistență și incluziune socială, inclusiv dotarea cu echipamente inovatoare, de 

ultimă generație 

1.8.4. Crearea, reabilitarea, amenajarea, extinderea și modernizarea infrastructurii pentru 

sprijinirea tranziţiei de la asistenţa instituţională la cea de proximitate, inclusiv dotarea 

cu echipamente inovatoare, de ultimă generație 

1.8.5. Crearea de servicii de asistență socială noi (pentru noi grupuri vulnerabile: copii aflaţi 

în situaţii de dificultate, tineri care ies din sistemul sociale de protecţie, familii aflate 

în risc de destrămare cu foarte mulţi copii, copii rămaşi în ţară ai căror părinţi sunt 

plecaţi în străinătate să muncească, persoane adulte şi vârstnice dependente socio-

medical etc) 

 

P.1.9. Dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de sprijin a agriculturii 

 

Nr.crt. DIRECȚII DE ACȚIUNE 

1.9.1. Crearea, reabilitarea și modernizarea drumurilor de exploatare, vicinale 

1.9.2. Investiții pentru producţia şi depozitarea produselor agricole 

1.9.3. Investiții pentru producţia, procesarea şi promovarea produselor locale, tradiţionale 

naturale și ecologice 

1.9.4. Investiții pentru procesarea, prelucrarea și distribuția produselor agricole 

1.9.5. Construirea de depozite ecologice pentru gestiunea eficientă a deşeurilor animaliere şi 

vegetale 

1.9.6. Realizarea și reabilitarea sistemului de irigații 

1.9.7. Lucrări privind adaptarea la schimbările climatice, inclusiv prevenirea și gestionarea 

riscurilor 

1.9.8. Cursuri de instruire, specializare și perfecționare în domeniul agricol 
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Obiectiv strategic 2: Creșterea competitivității economiei locale 

 

P.2.1. Susținerea dezvoltării antreprenoriatului și economiei sociale 

Nr.crt. DIRECȚII DE ACȚIUNE 

2.1.1. Dezvoltarea și implementarea programelor de capital de pre-inițiere și inițiere a 

afacerilor 

2.1.2. Dezvoltarea infrastructurii de sprijin pentru afaceri 

2.1.3. Sprijin pentru investiții tangibile și intangibile, în special pentru modernizare 

tehnologică și adoptarea tehnologiilor avansate de către mediul de afaceri 

2.1.4. Dezvoltarea și adoptarea de modele inovative de afaceri, cu precădere în economia 

circulară și socială 

2.1.5. Servicii de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor 

2.1.6. Investiții pentru crearea, dezvoltarea și diversificarea mediului de afaceri 

2.1.7. Dezvoltarea industriilor meşteşugăreşti/ artizanale 

 

P.2.2. Sprijinirea dezvoltării sistemului CDI cu precădere pentru specializare inteligentă 

 

Nr.crt. DIRECȚII DE ACȚIUNE 

2.2.1. Investitii în organizatiile CDI pentru dezvoltarea infrastructurilor proprii si a activității 

de cercetare 

2.2.2. Activitati de cercetare-inovare și investiții în organizațiile CDI în vederea pregătirii 

ofertei de cercetare pentru piață 

2.2.3. Activitati de cercetare-inovare si investitii necesare pentru crearea, dezvoltarea sau 

modernizarea capacitatii de cercetare-inovare si/sau valorificarea rezultatelor 

cercetarii aferente nevoilor identificate in microîntreprinderi, IMM-uri și întreprinderi 

mari 

2.2.4. Sprijin pentru dezvoltarea de centre de transfer de cunoștințe și tehnologie 

2.2.5. Dezvoltarea de parteneriate între mediul de afaceri și cercetare 

 

P.2.3. Digitalizarea economiei  

Nr.crt. DIRECȚII DE ACȚIUNE 

2.3.1. Investiții necesare pentru transformarea digitala a sectorului public și privat  

2.3.2. Investiții pentru adoptarea tehnologiilor și a instrumentelor digitale care conduc la 

inovarea modelului de afaceri 

2.3.3. Sprijin pentru dezvoltarea Hub-urilor Inovative Digitale (DIH) 
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Obiectiv strategic 3: Creșterea eficienței energetice și tranziția către o economie circulară 

 

P.3.1. Amenajarea, extinderea și modernizarea infrastructurii de mediu 

 

Nr.crt. DIRECȚII DE ACȚIUNE 

3.1.1. Investiții pentru amenajarea, extinderea, modernizarea și reabilitarea sistemului de 

alimentare, tratare şi distribuţie a apei potabile 

3.1.2. Investiții pentru amenajarea, extinderea, modernizarea și reabilitarea sistemului de 

canalizare şi epurare a apelor uzate 

3.1.3. Amenajarea, extinderea și modernizarea infrastructurii pentru colectare selectivă 

3.1.4. Investiții pentru modernizarea şi eficientizarea managementului integrat al deşeurilor 

la nivel local 

3.1.5. Campanii de informare, educare și conștientizare a populației privind necesitatea 

racordării la sistemul de apă și canalizare, consumul rațional de apă potabilă, protecția 

mediului pentru evitarea poluării apelor uzate peste normele impuse, a solului cu 

produse chimice, uleiuri, alți solvenți, necesitatea selectării și reciclării deșeurilor, 

campanii privind normele legislative în domeniul mediului înconjurător și respectarea 

principiului „poluatorul plătește”. 

 

P3.2. Protejarea și conservarea mediului și a biodiversității 

 

Nr.crt. DIRECȚII DE ACȚIUNE 

3.2.1. Acţiuni de informare, educare și conştientizare a populaţiei referitor la importanţa şi 

necesitatea protecției mediului înconjurător şi conservarea biodiversităţii 

3.2.2. Măsuri de îmbunătățire a calității apei, solului și a aerului 

3.2.3. Reconstrucția ecologică a zonelor degradate (afectate de activități industriale și 

agricole poluante), terenuri degradate din cauza fenomenelor naturale și antropice 

3.2.4. Refacerea zonelor/siturilor contaminate, degradate, neutilizate și/sau abandonate 

3.2.5. Investiții în infrastructura verde, inclusiv zone protejate, coridoare ecologice, ecoducte 

sau pasaje ecologice 

3.2.6. Crearea, amenajarea, extinderea, inclusiv dotarea spațiilor verzi 

3.2.7. Investiții pentru gestionarea, restaurarea și monitorizarea ecosistemelor și habitatelor 

(inclusiv regenerări și amenajări silvice, refacerea fondului faunistic și floristic) 

3.2.8. Conservarea și protejarea habitatelor naturale și a speciilor sălbatice de floră și faună 

3.2.9. Investiții pentru modernizarea și inovarea tehnologiilor și echipamentelor de protecție 

și conservarea mediului 
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P3.3. Reducerea vulnerabilității la riscuri și adaptarea la schimbările climatice 

 

Nr.crt. DIRECȚII DE ACȚIUNE 

3.3.1. Elaborarea de strategii și planuri de acțiuni, cartografierea riscurilor, îmbunătățirea 

competențelor în domeniu 

3.3.2. Investiții pentru prevenirea dezastrelor naturale (consolidarea malurilor şi 

regularizarea cursurilor de apă, crearea de zone de inundabilitate controlabile, 

consolidarea de versanţi, lucrări de împădurire, construirea de perdele forestiere în 

apropierea căilor de transport și a plantațiilor agricole) 

3.3.3. Investiții pentru crearea, operaționalizarea, modernizarea și creșterea capacității de 

răspuns la nivel local, în situații de urgență și dezastre naturale, în zonele vulnerabile 

sau acolo unde ecosistemele sunt expuse riscului unor asemenea efecte (inclusiv 

investiții pentru îmbunătățirea sistemelor de avertizare și alarmare a populației) 

3.3.4. Campanii pentru informarea, pregătirea și conștientizarea populației privind 

comportamentul în situații de urgență și dezastre naturale, generate de schimbările 

climatice și dezastre naturale 

 

P.3.4. Eficientizarea consumului de energie 

 

Nr.crt. DIRECȚII DE ACȚIUNE 

3.4.1. Investiții în programe și campanii de conștientizare și acceptabilitate a populației 

privind necesitatea eficientizării consumului de energie 

3.4.2. Modernizarea sistemelor de încălzire termică, inclusiv prin trecerea la utilizarea 

centralelor de cogenerare (energie electrică și termică) pe combustibili fosili și 

alternativi 

3.4.3. Retehnologizarea, automatizarea și digitalizarea sistemului de producție, transport şi 

distribuţie a energiei electrice 

3.4.4. Sprijin pentru investiţii în echipamente eficiente energetic în sectorul public și privat 

3.4.5. Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public, a locuințelor și 

clădirilor publice 

3.4.6. Sprijin pentru elaborarea documentelor strategice pentru eficiența energetică și climă 

la nivel local 

 

P.3.5. Stimularea investițiilor în energia regenerabilă 

 

Nr.crt. DIRECȚII DE ACȚIUNE 

3.5.1. Programe și campanii de conștientizare și acceptabilitate a populației privind 

necesitatea utilizării resurselor regenerabile in vederea realizării tranziției către o 

economie cu emisii scăzute de carbon 

3.5.2. Realizarea, dezvoltarea și extinderea infrastructurii de generare, stocare, transport şi 

distribuire a energiei din surse regenerabile 
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3.5.3. Investiții pentru consumatorii casnici pentru a deveni prosumatori 

3.5.4. Realizarea și extinderea infrastructurii de alimentare cu combustibili alternativi 

 

P.3.6. Promovarea economiei circulare 

 

Nr.crt. DIRECȚII DE ACȚIUNE 

3.6.1. Campanii de informare și conștientizare a consumatorilor cu privire la beneficiile 

alegerii produselor reutilizabile, durabile și reparabile 

3.6.2. Investiții pentru realizarea produselor durabile prin proiectarea circulară a acestora  

3.6.3. Sprijinirea mediului privat pentru adoptarea de noi modele de afaceri necesare trecerii 

la economia circulară bazate pe închirierea și utilizarea în comun a bunurilor și a 

serviciilor 

3.6.4. Sprijin pentru cercetare și inovare în economia circulară 

 

 

Obiectiv strategic 4: Susținerea capitalului uman și incluziunii sociale 

 

P.4.1. Dezvoltarea capacității instituționale 

 

Nr.crt. DIRECȚII DE ACȚIUNE 

4.1.1. Strategii și planuri locale  

4.1.2. Formarea continuă pentru specialistii din domenii diferite 

4.1.3. Programe și campanii de educare și informare a populației 

4.1.4. Servicii online și digitalizare 

 

P.4.2. Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei 

 

Nr.crt. DIRECȚII DE ACȚIUNE 

4.2.1. Programe integrate de incluziune socială a persoanelor ce fac parte din categorii 

dezavantajate 

4.2.2. Programe de dezvoltare comunitară integrată 

4.2.3. Susținerea economiei sociale și a întreprinderilor sociale 

4.2.4. Formarea de competențe digitale de bază a persoanelor ce fac parte din categorii 

dezavantajate 

4.2.5. Activități de informare și conștientizare cu privire la efectele excluziunii și 

discriminării sociale 
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P.4.3. Sprijinirea adaptabilității forței de muncă și promovarea antreprenoriatului 

 

Nr.crt. DIRECȚII DE ACȚIUNE 

4.3.1. Programe de informare, educare și conștientizare a populației 

4.3.2. Activităţi de sprijin privind educaţia şi instruirea profesională 

4.3.3. Programe de informare, consiliere și orientare profesională 

4.3.4. Programe ce vizează instruirea, specializarea şi perfecţionarea angajaţilor şi 

angajatorilor 

4.3.5. Programe de instruire antreprenorială, consiliere și mentorat 

4.3.6. Programe de instruire adresate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 

4.3.7. Programe de integrare și reintegrare pe piața forței de muncă 

4.3.8. Servicii de asistență și sprijin pentru persoanele supuse riscului șomajului pe termen 

lung 
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8.4. Planul de acțiuni 2021-2027 
Plan de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare locală durabilă a comunei Teișani 

 

 

Direcții de acțiune/ activități/măsuri 

concrete 

Instituții/entități 

responsabile 

Perioada de 

implementare 

 

Sursa de finanțare Indicatori 

Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale 

P1.1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport 

1.1.1.Reabilitarea și modernizarea 

infrastructurii de drumuri comunale, de 

acces, agricole, de exploatare, forestiere 

etc 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2027 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-număr km de străzi modernizate 

-nr km de trotuare realizate; 

-nr km de piste de biciclete; 

1.1.2.Creare locuri de parcare U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2027 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr locuri de parcare nou create 

1.1.3.Lucrări de investiții în siguranța 

rutieră 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2027 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr.km marcaje/drumuri semnalizate 

1.1.4.Modernizare infrastructură 

transport călători 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2026 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr de stații de călători modernizate 

1.1.5.Asigurarea siguranței cetățeanului 

în spațiul public 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2027 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr de spații publice dotate cu 

infrastructură de monitorizare video 

P.1.2. Extinderea și modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și de servicii publice 

1.2.1.Extinderea și modernizarea 

infrastructurii edilitare de bază 

U.A.T. Comuna 

Teișani 
2021-2026 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr km de rețea de alimentare cu 

apă/canalizare etc. 

- nr fântâni amenajate 

1.2.2.Înființare rețea de gaze naturale U.A.T. Comuna 

Teișani 
2021-2026 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

-nr km de conducte de alimentare cu 

gaz 
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externe nerambursabile+ 

Buget local 

1.2.3.Implementarea soluțiilor de 

digitalizare 

U.A.T. Comuna 

Teișani 
2021-2026 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr proiecte care prevăd soluții de 

digitalizare 

  

P1.3. Dezvoltarea infrastructurii digitale și de telecomunicații 

1.3.1.Extinderea infrastructurii de 

broadband 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2026 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr km de rețea de infrastructură de 

broadband 

-creșterea accesului la internet a 

populației 

1.3.2.Amenajare hot-spot-uri wi-fi U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2026 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr zone publice cu acces gratuit la 

internet 

1.3.3.Dezvoltare rețele de fibră optică U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2026 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr km rețea de fibră optică 

P1.4. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii turistice 

1.4.1.Crearea infrastructurii de cazare Operatori 

economici 

2021-2027 Fonduri externe 

nerambursabile +Surse 

proprii 

-nr.unități de cazare 

-nr locuri de cazare 

1.4.2 Dezvoltare trasee turistice și de 

agrement 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2027 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr.trasee turistice create 

 

1.4.3. Infiintare centre de agrement 

pentru turiști 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2027 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr.mp suprafață construită; 

-nr.turiști; 

P1.5. Dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii culturale, sportive și recreative 

1.5.1.Reabilirea , modernizarea și dotarea 
infrastructurii culturale (cămin cultural) 

U.A.T. Comuna 
Teișani 

2021-2027 Fonduri 
guvernamentale+Fonduri 

-nr.mp reabilitati și modernizati; 
-nr.echipamente și dotări moderne; 

-nr. proiecte culturale implementate; 
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externe nerambursabile+ 

Buget local 

-creșterea consumului cultural, 

-festivaluri, evenimente organizate; 

1.5.2.Dezvoltarea infrastructurii sportive 

în vederea stimulării sportului de masă 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2026 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr terenuri de sport amenajate 

/modernizare; 

 

1.5.3.Dezvoltarea infrastructurii de 

petrecere a timpului liber și agrement 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2026 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr de centre de petrecere a timpului 

liber; 

-nr spații de joacă pentru copii; 

-nr.tabere organizate; 

P.1.6. Protejarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural 

1.6.1.Amenajarea, marcarea şi 

promovarea traseelor turistice, tematice şi 

itinerariilor culturale inclusiv prin 

digitalizare 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2027 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr.trasee culturale create; 

-nr.muzee tematice create; 

-nr.vizitatori; 

P.1.7. Dezvoltarea infrastructurii educaționale 

1.7.1.Dezvoltarea infrastructurii 

educaționale și susținerea digitalizării 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2026 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr.școli și grădinițe modernizate 

/înființate; 

-nr soluții de e-guvernare 

implementate 

-dotări și echipamente moderne 

-nr centre de zi/after school înființate 

P.1.8. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și socială 

1.8.1.Susținerea investițiilor în 

infrastructura de sănătate 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

Furnizori de 

servicii medicale 

2021-2026 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr dispensare create; 

-nr cabinete medicale nou înființate; 

-nr.echipamente performante 

achiziționate; 

1.8.2.Dezvoltarea serviciilor sociale 

asigurate cetățenilor 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

Furnizori de 

servicii sociale 

2021-2026 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr centre de servicii sociale 

asigurate la nivelul comunei 

-nr beneficiari de servicii sociale 

P.1.9. Dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de sprijin a agriculturii 

1.9.1.Crearea, reabilitarea și 
modernizarea drumurilor de exploatare, 

vicinale 

U.A.T. Comuna 
Teișani 

 

2021-2027 Fonduri 
guvernamentale+Fonduri 

-nr.km de drumuri create/ reabilitate 
/modernizate 
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externe nerambursabile+ 

Buget local 

1.9.2.Sprijinirea dezvoltării structurilor 

de asociere a producătorilor agricoli 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2026 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr de producători agricoli asociați 

-nr de cooperative/asociații etc 

înființate 

1.9.3.Creșterea valorii adăugate pentru 

producție agricolă 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2026 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-creșterea producție agricole 

- nr proiecte de investiții în firme 

-nr de producători subvenționați 

1.9.4.Susținerea și încurajarea 

agriculturii ecologice 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2026 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-reducerea utilizării produselor 

chimice în agricultură; 

-nr de producători agricoli certificați 

ecologic 

-nr de produse tradiționale acreditate 

1.9.5.Înființare unități pentru procesarea, 

prelucrarea și distribuția produselor 

agricole 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

Operatori 

economici  

2021-2027 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local +Fonduri 

private 

-nr.unități de procesare/ prelucrare. 

distribuție produse agricole; 

1.9.6.Realizarea și reabilitarea sistemului 

de irigații 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2027 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr.km sisteme de irigații realizate / 

reabilitate; 

Obiectiv strategic 2: Creșterea competitivității economiei locale 

P.2.1. Susținerea dezvoltării antreprenoriatului și economiei sociale 

2.1.1.Dezvoltarea structurilor de sprijin a 

afacerilor 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2027 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr de structuri de sprijin a afacerilor; 

2.1.2.Identificarea și atragerea de 

investitori 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2027 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr de investitori atrași 
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2.1.3.Susținerea dezvoltării 

antreprenoriatului și economiei sociale 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2027 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr de firme nou înființate 

- nr de structuri ale economiei sociale 

înființate 

-nr de antreprenori instruiți/ formați/ 

îndrumați 

2.1.4.Susținerea dezvoltării industriilor 

creative, TIC și diversificarea activităților 

economice 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2027 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr de firme nou înființate 

-creșterea ponderii firmelor cu 

domenii de activitate cu valoare 

adăugată crescută 

2.1.5.Dezvoltarea și încurajarea 

parteneriatului public-privat 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2027 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

- nr de parteneriate public-privat 

dezvoltate 

Obiectiv strategic 3: Creșterea eficienței energetice și tranziția către o economie circulară 

P.3.1. Amenajarea, extinderea și modernizarea infrastructurii de mediu 

3.1.1.Extinderea, modernizarea și 

reabilitarea sistemului de alimentare, 

tratare şi distribuţie a apei potabile 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2027 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr.km rețea de alimentare cu apă 

potabilă; 

3.1.2.Extinderea, modernizarea și 

reabilitarea sistemului de canalizare şi 

epurare a apelor uzate 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2027 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr.km de rețea de canalizare și 

epurare ape uzate 

3.1.3.Amenajarea, extinderea și 

modernizarea infrastructurii pentru 

colectare selectivă 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2027 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr.echipamente și dotări pentru 

colectare selectivă; 

-tone deșeuri colectate selectiv; 

-nr.utilizatori ai serviciului de 

colectare selectivă; 

3.1.4. Campanii de informare, educare și 

conștientizare a populației 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2027 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr.campanii de informare, educare și 

conștientizare organizate; 

-nr.persoane informate; 

P.3.2. Protejarea și conservarea mediului și a biodiversității 

3.2.1.Îmbunătățirea calității aerului, apei 

și solului 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2027 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

-nr de campanii de conștientizare cu 

privire la protecția mediului 
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externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr măsuri implementate pentru 

protecția mediului 

3.2.2.Conservarea biodiversității și 

protecția naturii 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2026 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-monitorizarea conservării ariilor 

naturale protejate și respectării 

măsurilor impuse; 

-nr acțiuni de informare și 

conștientizare a cetățenilor; 

-nr acțiuni de ecologizare a spațiilor 

publice; 

3.2.3.Regenerarea spațiilor degradate și 

dezvoltarea infrastructurii verde 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2026 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr de terenuri degradate care au fost 

reabilitate și introduse în circuitul 

economic; 

-nr km infrastructură verde (piste 

pentru biciclete); 

3.2.4. Crearea, amenajarea, extinderea, 

inclusiv dotarea spațiilor verzi 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2026 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr.spații verzi nou create; 

-nr.parcuri inființate; 

-nr.spații verzi amenajate/ reabilitate; 

-nr.dotări pentru spațiile verzi. 

P.3.3. Reducerea vulnerabilității la riscuri și adaptarea la schimbările climatice 

3.3.1.Dezvoltarea infrastructurii pentru 

adaptarea la schimbările climatice 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2026 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr de proiecte pentru adaptarea la 

schimbările climatice 

3.3.2.Investiții în prevenirea riscurilor 

naturale (incendii, inundații, secete, 

alunecări de teren etc) 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2026 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr de cursuri de apă îndiguite; 

-nr de proiecte pentru reducerea 

efectelor secetei/alunecărilor de 

teren; 

P.3.4. Eficientizarea consumului de energie 

3.4.1.Renovarea clădirilor publice și 

rezidențiale în vederea asigurării/ 

îmbunătățirii eficienței energetice 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2026 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr de clădiri care au beneficiat de 

lucrări în eficiența energetică 

3.4.2. Creșterea eficienței energetice a 

sistemului de iluminat public, a 

locuințelor și clădirilor publice 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2026 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

-nr.km rețea de iluminat public 

modernizat 
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externe nerambursabile+ 

Buget local 

-reducerea cu 10% a consumului de 

energie pentru iluminat public; 

3.4.3.Investiții în eficiența energetică a 

companiilor 

UAT Comuna 

Teișani 

2021-2026 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr companii care au investit în 

eficiența energetică 

P.3.5. Stimularea investițiilor în energia regenerabilă 

3.5.1.Creșterea surselor regenerabile 

utilizate la nivelul comunei 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2026 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr km parcuri fotovoltaice /solare 

etc. 

P.3.6. Promovarea economiei circulare 

3.6.1.Intensificarea reciclării și reducerea 

depozitării deșeurilor 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2026 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-monitorizarea inteligentă a 

deșeurilor colectate; 

-reciclarea separată a deșeurilor și 

reutilizarea acestora; 

3.6.2. Investiții pentru realizarea 

produselor durabile prin proiectarea 

circulară a acestora 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

Operatori 

economici 

2021-2026 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr.unități de reciclare a deșeurilor; 

-nr. locuri de muncă noi; 

-tone deșeuri reutilizate; 

3.6.3. Campanii de informare și 

conștientizare a populație 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

Operatori 

economici 

2021-2026 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr.campanii de informare 

organizate; 

nr.persoane informate. 

Obiectiv strategic 4: Susținerea capitalului uman și incluziunii sociale 

P.4.1. Dezvoltarea capacității instituționale 

4.1.1.Dezvoltarea capacității 

administrative a autorităților locale 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2026 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-îmbunătățirea infrastructurii 

primăriei (clădire, dotări, 

echipamente etc) 

-simplificarea procedurilor 

administrative; 

-introducerea de servicii on-line. 

4.1.2.Elaborare Strategie de dezvoltare 
locală 2028-2034 

U.A.T. Comuna 
Teișani 

2027 Fonduri 
guvernamentale+Fonduri 

-strategia de dezvoltare pentru 
următoarea perioadă de programare 
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externe nerambursabile+ 

Buget local 

P.4.2. Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei 

4.2.1.Programe integrate de incluziune 

socială a persoanelor ce fac parte din 

categorii dezavantajate 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

2027 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr.persoane care beneficiază de 

programe integrate; 

-nr.persoane informate și consiliate; 

-nr.persoane calificate/; 

4.2.2.Susținerea economiei sociale și a 

întreprinderilor sociale 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

2027 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr.structuri de economie socială 

înființate; 

-nr.locuri de muncă noi; 

 

P.4.3. Sprijinirea adaptabilității forței de muncă și promovarea antreprenoriatului 

4.3.1.Susținerea dezvoltării capitalului 

uman, a resurselor umane calificate în 

domenii cheie cerute de investitori 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2027 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr de persoane instruite/ calificate/ 

formate; 

-nr de măsuri integrate de sprijin a 

capitalului uman 

-nr de cursuri organizate 

4.3.2.Programe de instruire 

antreprenorială, consiliere și mentorat 

U.A.T. Comuna 

Teișani 

2021-2027 Fonduri 

guvernamentale+Fonduri 

externe nerambursabile+ 

Buget local 

-nr.persoane cu competențe 

antreprenoriale; 

-nr.fime înfiiințate; 

-nr.locuri de muncă noi; 
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8.5. Portofoliul de proiecte 2021-2027  
 

În portofoliul de proiecte al strategiei au fost incluse propuneri de intervenții aflate în diferite stadii 

de maturitate - proiecte aflate în diferite faze de pregătire (pre-fezabilitate, fezabilitate, expertiză 

tehnică, DALI, proiect tehnic etc.), respectiv idei de proiecte aflate într-un stadiu incipient și care 

vor intra în etapa de pregătire propriu-zisă ulterior aprobării aceste strategii, în funcție de nevoile 

de dezvoltare identificate la nivel local.  

Pentru implementarea strategiei, respectiv realizarea proiectelor strategice identificate, sursele de 

finanțare avute în vedere sunt multiple, atât din fonduri publice cât și private: 

 buget local: venituri proprii, donații și sponsorizări, subvenții, operațiuni financiare, 

venituri pentru investiții; 

 programe naționale: programe implementate de MDLPA (Programul Național de Investiții 

Anghel Saligny, Programul Național de Dezvoltare Locală –PNDL, Programul național de 

construcții de interes public sau social, Programe de reabilitare termică, Microbuze etc) 

programe implementate de Administrația fondului de mediu (Casa verde, Energii 

regenerabile, Spații verzi, Împăduriri, Educație şi protecția mediului, Canalizare, Deșeuri, 

Bicicliști); 

 instrumente structurale europene: programele operaționale pentru 2014-2020 (POR, POC, 

POCU, POIM, POCA, programe de cooperare interregionale);  programele operaționale 

pentru 2021-2027 (POR, POEO, POTJ, PODD, POCIDIF, POS, POT, POIDS, POTJ, 

PNDR etc). 

 programe de finanțare ale Comisiei Europene; 

 alte instrumente de finanțare; 

 împrumuturi: credite de la bănci comerciale sau de la instituții europene: BERD, BEI; 

 parteneriate public-private; 

 fonduri private. 

 

 

Portofoliul de proiecte este orientativ și poate fi actualizat ori de câte ori se identifică noi proiecte 

care contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare ale comunei Teișani.  
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Titlul proiectului Descrierea 

proiectului 

Promoto

r proiect 

Termen de 

implement

are 

Buget 

estimat 

(RON) 

Rezultate 

preconizate 

Obiectiv strategic nr.1: Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale 

P1.1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport 

Modernizarea 

infrastructurii 

rutiere 

Moderizare străzi 

din comuna Teișani, 

alei pietonale, 

rigole, podețe, piste 

pentru biciclete 

U.A.T. 

Comuna 

Teișani 

2022-2027 15.000.000 -număr km de străzi 

modernizate 

-nr km de trotuare 

realizate; 

-nr km de piste de 

biciclete; 

Amenajare parcări Creșterea locurilor 

de parcare la nivel 

local (30 locuri) 

U.A.T. 

Comuna 

Teișani 

2022-2027 100.000 -nr locuri de parcare 

nou create 

Achiziționarea și 

montarea de stații 

de călători moderne 

Achiziția de dotări 

pentru transportul 

călătorilor 

U.A.T. 

Comuna 

Teișani 

2022-2027 94.000 -nr stații de călători 

noi 

Extinderea 

sistemului de 

monitorizare video 

în spațiile publice 

și de agrement 

Lucrări de extindere 

rețele de 

supraveghere video 

U.A.T. 

Comuna 

Teișani 

2022-2027 500.000 -nr camere video 

amplasate; 

P.1.2. Extinderea și modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și de servicii publice 

Înființare rețea 

distribuție gaze 

naturale 

Lucrări de 

construcție conducte 

de alimentare cu gaz 

U.A.T. 

Comuna 

Teișani 

2022-2027 9.700.000 -nr km de conducte 

de alimentare cu gaz 

Amenajare fântâni 

publice 

Lucrări de 

reabilitare/ 

construire 

U.A.T. 

Comuna 

Teișani 

2022-2026 80.000 -nr fântâni 

amenajate 

Stații de 

reîncărcare pentru 

vehicule electrice și 

electrice hibrid 

plug-in 

Achiziţionarea unei  

Staţii de reîncărcare 

pentru vehicule 

electrice și electrice 

hibrid plug- 

U.A.T. 

Comuna 

Teișani 

2022-2026 100.000 -nr.stații de 

reîncărcare  

P1.3. Dezvoltarea infrastructurii digitale și de telecomunicații 

Îmbunătățirea 

infrastructurii de 

bandă largă și a 

accesului la 

internet  

 

Introducerea 

conexiunii de tip 

Next Generation 

Access va facilita 

accesul la internet 

pentru echipamente 

moderne TIC, 

rezultand 

consolidarea 

infrastructurii TIC, 

U.A.T. 

Comuna 

Teișani 

2022-2026 500.000 -nr km de 

infrastructură de 

bandă largă 
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Titlul proiectului Descrierea 

proiectului 

Promoto

r proiect 

Termen de 

implement

are 

Buget 

estimat 

(RON) 

Rezultate 

preconizate 

și va asigura accesul 

public la 

infrastructura 

națională 

informațională 

Amenajarea de hot-

spot-uri wi-fi  

Acces gratuit la 

internet în zonele 

publice 

U.A.T. 

Comuna 

Teișani 

2022-2027 20.000 -creșterea accesului 

de internet a 

populației; 

P1.4. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii turistice 

Construire centru 

de agrement 

Asigurare 

infrastructură pentru 

petrecerea timpului 

liber și agrement 

U.A.T. 

Comuna 

Teișani 

2022-2026 6.000.000 -nr mp construiți 

Infiintare trasee 

turistice 

Asigurare trasee 

turistice și activități 

de promovare 

U.A.T. 

Comuna 

Teișani 

2022-2026  -nr.trasee turistice 

Construire spații de 

cazare 

Asigurare spatii de 

cazare și alimentație 

Operatori 

economic

i 

2022-2027 1.000.000 -nr.locuri de cazare  

-nr.spații de cazare 

Construire 

observator 

astronomic 

Asigurare 

infrastructură pentru 

dezvoltare 

astroturism, dotări 

U.A.T. 

Comuna 

Teișani 

Parteneri 

2022-2027  -nr.mp construiți 

P1.5. Dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii culturale, sportive și recreative 

Reabilitare, 

modernizare și 

dotare Cămin 

cultural 

Lucrări de 

reabilitare, 

modernizare și 

dotare clădire 

U.A.T. 

Comuna 

teișani 

2022-2027  -nr.mp reabilitați / 

modernizați 

Reabilitare, 

modernizare, dotare 

și extindere teren de 

sport  

Lucrări de refacere 

suprafață de joc, 

realizare instalații de 

irigat suprafață de 

joc, refacere 

instalații de iluminat 

suprafața de joc 

(nocturnă), 

reabilitare tribună 

spectator prin 

extinderea 

capacității, înlocuire 

scaune de plastic și 

acoperirea acesteia, 

U.A.T. 

Comuna 

Teișani 

2021-2026 200.000 -nr mp reabilitați/ 

modernizați 
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Titlul proiectului Descrierea 

proiectului 

Promoto

r proiect 

Termen de 

implement

are 

Buget 

estimat 

(RON) 

Rezultate 

preconizate 

realizare vestiare, 

etc 

Construire 2 

terenuri de sport 

multifuncționale 

Lucrări de 

amenajare a 

terenurilor de sport, 

gazon artificial 

multisport, 

împrejmuire, 

instalații de iluminat 

nocturn,  

U.A.T. 

Comuna 

Teișani 

2022-2026 400.000 -nr spații de recreere 

înființate 

- asigurarea atragerii 

tinerilor către 

mișcare în aer liber 

Înființare parc de 

joacă pentru copii 

Creare spații verzi 

dotate cu locuri de 

joacă pentru copii 

U.A.T. 

Comuna 

Teișani 

2022-2026 50.000 -nr spații de joacă 

pentru copii 

P.1.6. Protejarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural 

Dezvoltare 

ecoturism 

Lucrări amenajare 

infrastructură, trasee 

turistice 

U.A.T. 

Comuna 

Teișani 

2022-2027  -nr.km trasee 

turistice 

-pensiuni 

ecoturistice 

Amenajare muzeu 

în natură 

Lucrări de 

amenajare muzeu în 

natură 

U.A.T. 

Comuna 

Teișani 

2022-2027  -nr.mp amenajați 

-nr.turiști 

P.1.7. Dezvoltarea infrastructurii educaționale 

Înființare și dotare 

centru de zi pentru 

copii (afterschool) 

Construirea și 

dotarea unui centru 

de zi pentru copii 

U.A.T. 

Comuna 

Teișani 

2021-2026 600.000 -nr mp construiți 

Achiziționarea de 

dotări moderne, 

digitalizarea 

activităților 

Asigurarea cu dotări 

moderne și 

echipamente pentru 

activitățile școlare 

U.A.T. 

Comuna 

Teișani 

2022-2027 500.000 -nr.echipamente și 

dotări moderne 

P.1.8. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și socială 

Construire și dotare 

dispensar uman 

Lucrări de 

construcție spații 

pentru servicii de 

sănătate 

U.A.T. 

Comuna 

Teișani 

2023-2027 2.600.000 -nr mp construiți 

Construire și dotare 

Cămin de bătrâni 

Lucrări de 

construcție spații 

pentru servicii 

sociale 

U.A.T. 

Comuna 

Teișani 

2021-2026 2.400.000 -nr mp construiți 

- nr persoane 

beneficiare 

Construirea de 

locuințe sociale 

Lucrări de construire 

infrastructură socială 

U.A.T. 

Comuna 

Teișani 

2022-2027 20.000.000 -nr mp construiți 

- nr persoane 

beneficiare 

P.1.9. Dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de sprijin a agriculturii 
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Titlul proiectului Descrierea 

proiectului 

Promoto

r proiect 

Termen de 

implement

are 

Buget 

estimat 

(RON) 

Rezultate 

preconizate 

Construire centru 

de prelucrare 

/colectare legume/ 

fructe 

Lucrări de construire 

centru, dotare etc 

U.A.T. 

Comuna 

Teișani 

Operatori 

economici 

2022-2027  -nr.mp construiți 

Sprijinirea fermelor 

agricole 

 

Realizarea de 

investiţii în 

domeniul producţiei 

agricole, a 

procesării, ceea ce 

va avea ca efect 

ameliorarea 

performanţei 

economice a 

exploataţiilor și 

obținerea de produse 

procesate cu valoare 

adaugată mare 

U.A.T. 

Comuna 

Teișani 

Agenți 

economici 

GAL 

2022-2027 1.000.000 -nr ferme care au 

realizat investiții 

Sprijinirea tinerilor 

fermieri 

Acordarea de sprijin 

pentru încurajarea 

instalării tinerilor 

fermieri ca manageri 

de exploatații 

agricole 

U.A.T. 

Comuna 

Teișani 

GAL 

2022-2027 500.000 -nr de tineri care se 

instalează ca 

fermieri 

Obiectiv strategic 2: Creșterea competitivității economiei locale 

P.2.1. Susținerea dezvoltării antreprenoriatului și economiei sociale 

Sprijinirea 

înființării de 

întreprinderi cu 

activități non-

agricole, în speciale 

industrii creative 

Creșterea numărului 

de întreprinderi ce 

desfășoară activități 

non-agricole; 

Diversificarea 

activităților non-

gricole desfășurate în 

teritoriu; Stimularea 

inițiativelor 

antreprenoriale 

U.A.T. 

Comuna 

Teișani 

ONG-uri 

Alte 

instituții 

partenere 

2022-2027 4.000.000 -nr firme nou 

înființate 

-nr de locuri de 

muncă nou create 

-nr.intreprinderi 

sociale 
-nr de parteneriate 

public-privat 

dezvoltate 

Obiectiv strategic 3: Creșterea eficienței energetice și tranziția către o economie circulară 

P.3.1. Amenajarea, extinderea și modernizarea infrastructurii de mediu 

Extindere rețea de 

alimentare cu apă și 

canalizare 

Lucrări de extindere 

rețea alimentare cu 

apă și canalizare 

U.A.T. 

Comuna 

Teișani 

2022-2027  -nr.km rețea 

alimentare cu apă 

-nr. km rețea 

canalizare 

-nr.utilizatori  
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Titlul proiectului Descrierea 

proiectului 

Promoto

r proiect 

Termen de 

implement

are 

Buget 

estimat 

(RON) 

Rezultate 

preconizate 

Campanii și 

informare și 

conștientizare 

popușație 

Evenimente de 

informare 

U.A.T. 

Comuna 

Teișani 

2022-2027 30.000 -nr. persoane 

informate 

Sisteme de 

management 

inteligent al 

deșeurilor 

Implementare 

sisteme de 

monitorizare 

inteligentă a 

deșeurilor 

U.A.T. 

Comuna 

Teișani 

2023-2027 1.000.000 -nr gospodării 

monitorizate 

P.3.2. Protejarea și conservarea mediului și a biodiversității 

Regenerarea 

spațiilor degradate 

și includerea lor în 

circuitul economic 

Lucrări de 

amenajare terenuri 

neutilizate/ 

degradate  

U.A.T. 

Comuna 

Teișani 

2022-2027 1.000.000 -nr mp spații 

regenerate 

Creare, amenajare și 

dotare parcuri 
Lucrări de 

amenajare parcuri si 

spatii verzi, băncute 

smart, iluminat din 

surse regenerabile, 

arbori și plante 

ornamentale, 

echipamente 

sportive, piste 

biciclete etc 

U.A.T. 

Comuna 

Teișani 

2022-2027 300.000 -nr.mp spații verzi 

-dotări și sisteme 

inteligente  

P.3.3. Reducerea vulnerabilității la riscuri și adaptarea la schimbările climatice 

Amenajare maluri 

de protecție și 

regularizarea 

cursurilor râurilor 

Lucrări de protecție 

impotriva 

inundațiilor 

U.A.T. 

Comuna 

Teișani 

2022-2027 100.000 -nr de cursuri de ape 

amenajate 

Lucrări de 

împădurire terenuri 

Lucrări de protecție 

împotriva 

alunecărilor de teren 

U.A.T. 

Comuna 

Teișani 

Direcția 

Silvică 

2022-2027 

 

50.000 -nr.copaci plantați 

-nr.mp suprafață 

împădurită 

P.3.4. Eficientizarea consumului de energie 

Reabilitare, 

modernizare și 

eficientizare 

energetică, inclusiv 

dotare sediu - 

Primăria Comunei 

Teișani 

Lucrări de 

modernizare, 

creșterea eficienței 

energetice și dotare 

cu echipamente 

moderne 

U.A.T. 

Comuna 

Teișani 

2022-2027 1.000.000 -nr mp reabilitați/ 

modernizați 

-nr  echipamente 

achiziționate 
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Titlul proiectului Descrierea 

proiectului 

Promoto

r proiect 

Termen de 

implement

are 

Buget 

estimat 

(RON) 

Rezultate 

preconizate 

Creșterea eficienței 

energetice a 

sistemului de 

iluminat public, a 

locuințelor și 

clădirilor publice 

Lucrări de 

modernizare 

iluminat public 

U.A.T. 

Comuna 

Teișani 

2022-2027  nr.km rețea de 

iluminat public 

modernizat 

-reducerea cu 10% a 

consumului de 

energie pentru 

iluminat public; 

P.3.5. Stimularea investițiilor în energia regenerabilă 

Construcția unui 

parc fotovoltaic 

Investiții în 

utilizarea surselor 

regenerabile 

U.A.T. 

Comuna 

Teișani 

Agenți 

economic

i 

2022-2027 1.000.000 - număr mp 

construiți 

P.3.6. Promovarea economiei circulare 

Transformarea 

deșeurilor de plastic 

în resurse 

Achiziție instalații 

de tocare, spălare și 

granulare a 

deșeurilor de plastic 

Operatori 

economic

i 

2022-2027 4.000.000 -nr.locuri de muncă 

-tone deșeuri 

reciclate 

Obiectiv strategic 4: Susținerea capitalului uman și incluziunii sociale 

P.4.1. Dezvoltarea capacității instituționale 

Digitalizare servicii 

publice 

Introducere servicii 

online 

U.A.T. 

Comuna 

Teișani 

2022-2027  -nr servicii online 

oferite 

-nr.utilizatori 

servicii online 

P.4.2. Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei 

Servicii sociale 

integrate pentru 

comunitățile 

marginalizate 

Furnizare servicii 

sociale 

Furnizare asistență 

medicală comunitară 

Furnizare cursuri de 

formare profesională 

Acordare micro-

granturi pentru 

dezvoltarea mediului 

antreprenorial 

U.A.T. 

Comuna 

Teișani 

2022-2022 3.500.000 -nr persoane care 

beneficiază de 

servicii sociale 

integrate 

P.4.3. Sprijinirea adaptabilității forței de muncă și promovarea antreprenoriatului 

Programe de sprijin 

pentru resursele 

umane 

Cursuri de formare/ 

calificare, servicii de 

orientare/ consiliere/ 

medierea muncii  

U.A.T. 

Comuna 

Teișani 

ONG 

2022-2027 4.000.000 -nr.personae care 

beneficiază de 

cursuri 

-nr.firme înființare 

-nr.locuri de muncă 

TOTAl BUGET:   
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8.6. Implementarea, monitorizarea și evaluarea strategiei de dezvoltare locală  

 

Strategia de dezvoltare locală durabilă a comunei Teișani pentru perioada 2021-2027 reprezintă 

documentul programatic cu rol în definirea direcțiilor de dezvoltare pentru exercițiul financiar 

următor, integrând atât proiectele propuse de autoritățile publice locale, cât și cele propuse de 

comunitate.  

O etapă importantă o reprezintă implementarea proiectelor propuse pentru exercițiul financiar 

2021-2027 și monitorizarea realizării acestora.  

Implementarea Strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Teișani se va realiza sub 

coordonarea elaboratorului acesteia, Primăria Comunei Teișani dar și cu implicarea activă a tuturor 

partenerilor interesați, identificați ca fiind responsabili în cadrul Planului de acțiune sau parteneri 

în implementarea proiectelor strategice.  

Etapele cheie necesare pentru implementarea Strategiei sunt enumerate în tabelul de mai jos, cu 

includerea responsabililor și a termenului prevăzut a fi realizate. 

Etapă cheie Instituții responsabile Rezultate Termen 

Finalizarea și aprobarea Strategiei de 

Dezvoltare Durabilă a Comunei 

Teișani 

Primăria Comunei 

Teișani 

Echipa de coordonare 

Strategie aprobată 

prin HCL 

2022 

Formarea Comitetului de monitorizare  

a strategiei și stabilirea unui plan de 

lucru 

Primăria Comunei 

Teișani 

Actori cheie relevanți 

implicați  

Comitet de 

monitorizare 

strategie format 

2022 

Elaborarea documentațiilor tehnico-

economice aferente proiectelor 

propuse în strategie 

Primăria Comunei 

Teișani 

Actori cheie relevanți 

implicați 

Prestatori de servicii 

Documentații 

tehnico-economice 

elaborate 

2022-2027 

Identificarea partenerilor publici și 

privați pentru dezvoltarea și 

implementarea proiectelor propuse în 

strategie 

Primăria Comunei 

Teișani 

Actori cheie relevanți 

implicați 

Parteneriate formate 2022-2027 

Planificarea multianuală a bugetului cu 

includerea proiectelor propuse în 

strategie 

Primăria Comunei 

Teișani 

Actori cheie relevanți 

implicați 

Buget multianual 

elaborat 

2022-2027 

Facilitarea implementării proiectelor 

prioritare (concesionare terenuri, 

facilitare construcții, facilități pentru 

capacități de producție, 

reducerea/înlăturarea barierelor 

administrative 

Primăria Comunei 

Teișani 

Actori cheie relevanți 

implicați în proiectelor 

propuse în strategie 

Facilități acordate 2022-2027 
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Etapă cheie Instituții responsabile Rezultate Termen 

Promovarea și sprijinirea inițiativelor 

private în domeniile prioritare și 

complementare proiectelor prioritare 

Primăria Comunei 

Teișani 

Actori cheie relevanți 

implicați în proiectelor 

propuse în strategie 

Inițiative private 

sprijinite 

2022-2027 

Implementarea proiectelor prioritare 

(realizare achiziții publice, executare 

lucrări, etc.) 

Echipele de 

implementare 

Proiecte 

implementate 

2022-2027 

Monitorizarea stadiului implementării 

proiectelor din portofoliul de proiecte 

prioritare și realizarea unor rapoarte de 

monitorizare 

Comitetul de 

monitorizare 

Raport de 

monitorizare anual 

și propuneri/ 

recomandări 

2022-2027 

Evaluarea finală a Strategiei de 

dezvoltare durabilă a comunei Teișani 

Comitetul de 

monitorizare 

Raport de evaluare 2027 

Elaborarea Strategiei de dezvoltare 

durabilă a comunei Teișani pentru 

următoarea perioadă de programare 

Primăria Comunei 

Teișani 

 

Strategie de 

dezvoltare 

actualizată 

2027 

 

Mecanismul de monitorizare a strategiei de dezvoltare durabilă va fi susținut de către Primăria 

Comunei Teișani, prin următoarele etape cheie: analiza anuală a procesului de implementare a 

strategiei de dezvoltare, facilitarea și îmbunătățirea continuă a proceselor de pregătire și 

implementare a proiectelor, aplicarea mecanismelor interne de monitorizare și evaluare. 

Pentru monitorizarea activităților și a rezultatelor obținute, în perioada 2021-2027, Primăria 

Comunei Teișani, prin compartimentele de specialitate, va întocmi rapoarte anuale de 

monitorizare, ce vor conține situația implementării strategiei la sfârșitul fiecărui an, pe care le va 

prezenta partenerilor. 

În cadrul acestor rapoarte se va menționa progresul înregistrat în implementarea strategiei, luându-

se în considerare indicatorii de monitorizare stabiliți și se vor propune măsuri corective, dacă s-au 

constatat probleme sau întârzieri. 

Pentru realizarea procesului de monitorizare și evaluare a strategiei au fost identificate seturi de 

indicatori de monitorizare și evaluare în scopul măsurării progreselor viitoare. 

Indicatorii de impact reprezintă un set de indicatori (indicatori ce operaționalizează obiectivele 

strategice ale documentului) în vederea monitorizării și raportării modalității de evoluție a 

anumitei problematici identificate, se obțin la câțiva ani după finalizarea proiectelor prioritare 

aferente fiecărui obiectiv și vor fi urmăriți în cadrul evaluării Strategiei după o anumită perioadă 

de timp, recomandabil în momentul în care se elaborează Strategia de dezvoltare pentru 

următoarea perioadă de programare, pentru că în cadrul acesteia se realizează analiza diagnostic a 

principalilor indicatori socio-economici.  

 



Strategia de dezvoltare locală durabilă a comunei Teișani, județul Prahova 

pentru perioada 2021-2027 
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