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Capitolul VIII: Accesul la fonduri extrabugetare, o posibilitate de
completare a fondurilor bugetare
Capitolul IX: Monitorizare

Capitolul I: Rolul planului strategic al localității
Planul strategic de dezvoltare pentru perioada 2021-2027
reprezintă principalul instrument care orientează dezvoltarea pe termen
mediu și lung a orașului Urlați și baza strategică pentru fundamentarea
programelor cu finanțare din fonduri europene sau externe, naționale sau
locale. În contextul crizei generate de pandemia

Sars Cov 2, planul

strategic devine un instrument care va fundamenta accesul la fondurile
europene alocate prin Politica de Coeziune la nivel regional și programele
naționale de susținere.
Documentul strategic trasează direcțiile majore de dezvoltare în toate
domeniile de dezvoltare și vizează dezvoltarea echilibrată, durabilă și incluzivă.
De asemenea, reprezintă baza pentru elaborarea altor documente strategice
locale.
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Planul strategic de dezvoltare 2021 – 2027 răspunde nevoilor de
dezvoltare de la nivel local, identificate prin analizele unității administrativ
teritoriale sau prin consultările publice, dar ține cont și de orientările și tendințele
din documentele strategice elaborate la nivel regional și național.
De asemenea, construiește pe Strategia pentru Dezvoltare Durabilă a
Orașului Urlați 2015-2020, pe care o înlocuiește, ducând mai departe unele din
obiectivele stategice și măsurile identificate.
Planul strategic de dezvoltare a orașului Urlați 2021-2027 va
influența viitoarea distribuție a dezvoltării în localitate, oferind un cadru
strategic pentru investiții.

Construirea planului strategic pleacă de la următoarele premise
identificate pentru Urlați: localitatea face parte din categoria celor mai puțin
dezvoltate în contextul tipologiei utilizate la nivelul UE.

Este nevoie și în

următorii 7-10 ani de o gamă largă de intervenții specifice politicii de coeziune,
care să acopere majoritatea domeniilor de dezvoltare. Ca și în ultimii cinci ani,
orașul Urlați rămâne o localitate cu disparități de dezvoltare, pe de o parte legate
de acoperirea teritoriului în ceea ce privește rețelele de distribuție utilitare, pe
de altă parte cu dezvoltarea inegală în ceea ce privește dezvoltarea economică,
pentru care încă nu s-au identificat soluții economice sustenabile.
Provocarea constă în identificarea corectă și echilibrată a zonelor de
dezvoltare bazată pe de-o parte pe tradiție, iar pe de altă parte pe evaluarea
prezentă a potențialului.
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Documentarea și fundamentarea planului strategic s-au realizat pe
baza rapoartelor compartimentelor de specialitate ale primăriei și serviciilor
administrației locale, ținând cont de opiniile celor direct interesați de planul
strategic al următorilor ani, cetățenii orașului, sugestiilor și recomandărilor
consemnate în urma consultărilor publice cu mediul de afaceri și exponenții
reprezentativi ai societății civile.
Planul s-a realizat plecând la datele statistice privind situația
economică și socială a localității, relevând capitolele unde sunt deficiențe
constatate și s-au identificat domeniile specifice în care sunt necesare eforturi și
resurse suplimentare pentru realizarea obiectivelor la principalii indicatori ai
dezvoltării durabile.
S-au stabilit țintele locale pentru fiecare dintre obiectivele de
dezvoltare strategică, cu eșalonarea rațională a eforturilor destinate atingerii
fiecărui scop. Implementarea și monitorizarea prezentului plan strategic este
modalitatea de punere în practică a obiectivelor propuse, deciziile ce urmează a
fi luate pentru a se asigura cadrul operațional pentru realizarea țintelor concrete
ale strategiei. Scopul este asigurarea coerenței acțiunilor administrative și
creșterea implicării active a tuturor factorilor relevanți ai societății și a acțiunilor
cetățenești, având drept motivație asigurarea îmbinării armonioase a celor trei
dimensiuni ale dezvoltării durabile pentru transformarea într-o societate
durabilă.
Dezvoltarea economică durabilă, infrastructura modernă și un mediu
curat sporesc atractivitatea zonei și creșterea veniturilor tuturor cetățenilor.
Administrația locală trebuie să analizeze situația actuală din punct de vedere al
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dezvoltării economice și edilitare și să rezolve, cu ajutorul experienței și
capacității financiare proprii, problemele legate de îmbunătățirea rețelelor de
drumuri și rețelelor edilitare, ținând cont de problemele de mediu și gestionare
ale acestora, de revitalizare a vechilor afaceri familiale, de promovarea economiei
locale și de ocupare a forței de muncă, precum și respectarea normelor de
eficiență energetică.
Pe baza analizei la nivel local al factorilor economici, a resurselor
bugetare și capacității atragerii de fonduri extrabugetare, a prognozelor
demografice, a studiilor de mediu efectuate, au fost elaborate și propuse
viziunea, imaginea directoare teritorială, pilonii de intervenție pe care
administrația locală le va lua în următorii ani.
Planul strategic a fost elaborat ca o acțiune pentru oameni, prin care
se urmărește consolidarea unui climat de siguranță și libertate, în care „nimeni
nu va fi lăsat în urmă”.

Metodologia procesului de planificare strategică
Procesul de planificare strategică este un demers continuu care,
pornind de la stabilirea viziunii de dezvoltare a localității, urmărește obiective,
priorități și planuri de acțiune, toate acestea concentrate într-un sistem a cărui
realizare presupune determinare, efort și capacitatea de depășire a dificultăților
apărute. Acest proces de planificare stabilește cadrul de coordonare în care
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acțiunile și măsurile vor duce la materializarea în termenul stabilit a obiectivelor
propuse și asumate de către autoritatea publică locală.
Elaborarea planului strategic de dezvoltare durabilă s-a realizat în mai
multe etape:
- s-au identificat obiectivele de dezvoltare ale cadrului strategic național,
regional și județean și s-au stabilit repere aferente acestor linii strategice.
- s-au stabilit domeniile de interes pentru dezvoltarea strategică, în
concordanță cu obiectivele de dezvoltare strategică la nivel național, regional și
județean.
- a avut loc procesul de colectare a informațiilor necesare realizării evaluării
preliminare a situației actuale a orașului. Acest proces a avut la bază următoarele
acțiuni:
- colectarea datelor ce vizează informații despre situația actuală a orașului
- a fost formulată viziunea de dezvoltare
- s-a realizat analiza situației actuale în ceea ce privește domeniile de interes
identificate, pe baza informațiilor colectate.
- au fost formulate direcțiile de dezvoltare a localității.
- au fost stabilite proiectele de dezvoltare locală.
În urma prelucrării și interpretării datelor s-au obținut informații care permit
identificarea proiectelor care au ca scop valorificarea potențialului economic,
social, ameliorarea sau eliminarea efectelor negative a punctelor slabe,
dezvoltarea prin valorificarea și exploatarea punctelor tari.
- au fost stabilite criteriile de prioritizare a proiectelor propuse în etapa de
trasare a direcțiilor de dezvoltare.
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- s-au stabilit unele măsuri de monitorizare și evaluare a procesului de
implementare a propunerilor de dezvoltare strategică.
Programul
Operațional
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Capitolul II: Orașul Urlați, unde suntem astăzi

Descrierea generală a localității
Localizare:
Orașul Urlați este situat pe Drumul Vinului și face parte dintr-un areal
bogat de vestigii istorice de mare importanță, înconjurate de un cadru natural
de o frumusețe deosebită, caracteristică regiunii viticole Dealul Mare. Aflat în
zona colinară a Dealului Mare, pe valea Cricovului Sărat și pe dealurile din
preajmă, se învecinează, la nord-est, cu comuna Ceptura, la sud-est, cu
comuna Tomșani, la sud, cu comuna Albești Paleologu, la sud-vest, cu comuna
Valea

Călugărească,

la

vest,

cu

comuna Plopu,

iar

la

nord,

cu

comuna Iordăcheanu.
Situat în sud-estul județului Prahova, la 450 latitudine nordică și 260
longitudine estică, în zona de contact dintre Câmpia Română și dealurile
subcarpatice, orașul Urlați este format din localitățile componente Arioneștii
Noi, Arioneștii Vechi, Cherba, Jercălăi, Mărunțiș, Orzoaia de Jos, Orzoaia de
Sus, Schiau, Ulmi,

Urlați

(reședința), Valea

Bobului, Valea

Crângului, Valea

Mieilor, Valea Nucetului, Valea Pietrei, Valea Seman și Valea Urloii.

Date geomorfologice
Relieful orașului este un relief deluros (la poalele dealurilor Istrița și
Bucovel) cu înălțimi între 400 m și 700 m. Litologia este reprezentată prin
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faciesuri aparținând atât levantinului, cât și vilafranchianului, cu succesiuni de
pietrișuri, nisipuri și argile, din care s-au format sedimente de solificare, alcătuite
din argile, luturi, nisipuri și pietrișuri.
Cercetările geologice arată ca zona noastră a luat înfățișarea pe care o
are astăzi la sfârșitul pliocenului (subetajul Levantin), în urma ultimelor mișcări
tectonice de ridicare ale munților Carpați. În anumite locuri, pe versanți,
depozitele levantice apar la zi. Din punct de vedere geologic, orașul se află în
zona de contact dintre Câmpia Română și dealurile subcarpatice (Subcarpații
Curburii). În zona de terasă, care se înalță cu 6 – 12 m față de nivelul albiei râului
Cricovul Sărat și se înclină spre râu de la nord la est spre sud - vest, terenul se
caracterizează prin stabilitate și relief lipsit de denivelări. Zona de luncă, pe
partea stângă a râului Cricovul Sărat, este inundabilă și, parțial, mlăștinoasă.
În regiunea de câmpie din care face parte orașul Urlați se întâlnesc
cernoziomurile

cambice,

în

mare

parte

freatic-umede,

cernoziomuri

argiloiluviale, soluri brun roșcate, brun roșcate podzolite, brune podzolite și
soluri podzolice argiloiluviale. În luncile râurilor se întâlnesc soluri aluviale în
diferite stadii de evoluție, lacoviști, soluri gleice, iar pe întinsul con de dejecție al
Prahovei predomină solurile branciog.
Zona de versant, ce delimitează teritoriul la nord-est, est si nrd-vest,
vest este cunoscută sub denumirea de Dealurile Urlaților și este caracterizată
prin înălțimi de peste 400 de metri, cu o fragmentare accentuată cu văi adânci și
înguste. Regiunea colinară a localității este slab reprezentată în vegetație
lemnoasă spontană, rămânând pe unii versanți abrupți pâlcuri de pădure în care
se găsesc ulmi, carpeni, stejari. Pădurile ocupă o suprafață de 138 hectare, având
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totodată și funcția specială de protecție, de gradul I și nu sunt populate de o
faună bogată.

Suprafață
Orașul Urlați ocupă o suprafață de 4.383 hectare (0,93 % din suprafața
totală de 471.587 hectare a județului Prahova), din care cea mai mare suprafață
(82,55 %) o reprezintă terenul agricol / neagricol / alte forme – 3.549 hectare.
După forma de proprietate, terenul agricol este deținut în proporție de
peste 96,39 % de proprietari privați, în timp ce terenul neagricol este deținut întro proporție de peste 62,83 % de stat.
Din punct de vedere al evoluției terenului, în ultimii ani structura
suprafeței administrative a orașului a înregistrat o creștere, de la 4367 ha la 4383
ha.
Modul de folosință
Total/În proprietate privată

Hectare

Total

4383

din care în proprietate privată

3859

Agricolă

3549

din care în proprietate privată

3549

Arabilă

1282
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din care în proprietate privată

1282

Vii și pepiniere viticole

1245

din care în proprietate privată

1245

Livezi și pepiniere pomicole

60

din care în proprietate privată

60

Terenuri neagricole total

834

din care în proprietate privată

310

Păduri și altă vegetație forestieră

27

din care în proprietate privată

0

Ocupată cu ape, bălți

23

din care în proprietate privată

3

Ocupată cu construcții

336

din care în proprietate privată

307

Căi de comunicații și căi ferate

138

Terenuri degradate și neproductive

311

Suprafața agricolă totală este alcătuită din teren arabil în cea mai mare
parte 1282 ha, pășuni 829 ha, fânețe 132 ha, vii 1245 și livezi 60 ha.
Fondul forestier acoperă 27 hectare și este reprezentată de păduri și
alte terenuri cu vegetație forestieră.
Terenurile cu ape si ape cu stuf care se află pe întinderea orașului este
de 23 hectare.
13

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE 2021 – 2027
Document de lucru al Primăriei Orașului Urlați

Terenul intravilan al orașului Urlați ocupă în prezent o suprafață de
1000,96 hectare (22,84% din total suprafață administrativă). Din acesta, 336 de
hectare sunt ocupate cu locuințe.

Rețeaua hidrografică
Rețeaua hidrografică a întregii zone aparține bazinului hidrografic al
râului Ialomița, cu afluentul său pe partea stângă, Vricovul Sărat, cu un bazin
hidrografic de 675 kmp.
Debitul râului este în legătură directă cu cantitatea de precipitații
căzută în bazinul hidrografic. În perioadele secetoase, debitul este foarte mic, iar
în cuprinsul albiei apar numeroase eflorescente saline, datorită aportului de apă
sărată adusă de alte pârâuri afluente, cum ar fi Sărata, Sărățelul, Matița. Apa
râului Cricovul Sărat este, de asemenea, parțial contaminată cu reziduuri
petrolifere din perimetrele de exploatare a hidrocarburilor.
În afara râului Cricov, în teritoriu mai sunt o serie de văi torențiale, care
nu au debit permanent: Valea Nucetului, Valea Bobului, Valea Urloii, Valea
Semanului, Valea Crângului, pe partea stângă a Cricovului și Valea Petrei, pe
partea dreaptă.
Din punct de vedere hidrogeologic, teritoriul localității este deficitar în
ceea ce privește straturile acvifere, din cauza structurii anticlinale care ocupă
zona dealurilor carpatice.
Acumulări importante de ape freatice apar în zona câmpiei de
subsidență unde nivelul hidrostatic se ridică până la circa doi metri.
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Climă
Clima este temperat-continentală, specifică dealurilor subcarpatice și
caracterizată prin ierni blânde și veri moderate calde, cu umiditate relativă
suficientă. Orașul este situat într -o zonă cu climat caracterizat prin următoarele
valori :
• Temperatura medie anuală este de + 10 °C
• Temperatura minimă absolută este de - 29 °C
• Temperatura maxima absolută este de + 39,4 °C
• Temperatura medie multianuală a aerului în lunile ianuarie și iulie
este de 30 °C, respectiv + 22 °C
• Adâncimea de înghet: Cca. 0,90 m
• Vânturile dominante bat din N, N-E și E.
Zona în care se află situat orașul Urlați este favorabilă din toate
punctele de vedere dezvoltării agriculturii, viticulturii și pomiculturii.
În ultimii ani, regimul climatic a înregistrat pe perioada verii
temperaturi foarte ridicate, iar iernile au fost secetoase și calde. Această
schimbare de climă este caracteristică întregii țări, întregului continent, datorită
efectului de seră, ajungându-se la schimbarea caracteristicilor climaterice din
cele specifice unei clime temperat-continentale în cele corespunzătoare tipului
de climă ecuartorială. Totuși, poziția geografică a orașului are efecte benefice
asupra climei acestuia, dealurile ce îl înconjoară formând un adevărat „scut” de
protecție împotriva intemperiilor.
În urma studiilor efectuate cu ani în urmă, s-a constatat că orașul, prin
condițiile sale medio-climatice comparabile cu cele ale altor orașe turistice din
județul Prahova și prin poluarea redusă, este un areal deosebit pentru
dezvoltarea construcțiilor de locuințe, pentru cei care doresc să trăiască într-un
mediu curat, nepoluat sub nici o formă.

Date seismice
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Conform SR 11.100/93, Urlați se încadrează în zona seismică de gradul
9, pe scara MSK, unde indicele corespunde unei perioade de revenire de 100 de
ani.
Conform reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică”, orașul se
situează în zona cu valoarea de vârf a accelerației gravitaționale a terenului
a=0,32g, pentru cutremure cu interval mediu de recurență IMR=100 ani cu
perioada de colt a spectrului de răspuns Tc=1,6 sec.

Factorii naturali de mediu
În urma analizelor efectuate s-a constatat ca acești factori nu prezintă
un grad accentuat de degradare, iar intervențiile care pot îmbunătăți mediul
înconjurător sunt: ecologizarea terenurilor afectate de activitățile industriale și
includerea lor în peisajul zonei, modernizarea proceselor tehnologice;
reorganizarea depozitelor de deșeuri pe baze ecologice; lucrări specifice de
amenajare a terenurilor afectate de inundații și de alunecări de teren.

Calitatea apei
Din punct de vedere hidrografic teritoriul localității este situat pe malul
stâng al râului Cricovul Sărat, acesta fiind afluentul de stânga al râului Prahova.
Râul Cricovul Sărat are o lungime de 81 km. Debitul mediu multianual al râului
Cricovul Sărat este de 2.20 mc/s. Debitul maxim se realizează obișnuit în aprilie,
iar cel minim, în septembrie sau octombrie, volumele scurse reprezentând 1618% și, respectiv 4-5% din cel anual.
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Pânza freatică înregistrează adâncimi diferite, în funcție de formele de
relief. Râul Cricovul Sărat, care adună apele de pe 629 km² și primește pe dreapta
afluenții: Salcia, Chiojdeanca, Lopatna, iar pe stânga Lapoș, Mireș, Pârâul Sărat și
Cricovul Sărat.
În zona superioară, Cricovul primește ape sărate din pâraiele ce se
formează în dealurile învecinate. Aceste dealuri ascund în subsol și uneori chiar
la vedere depozite de sare. Apa sărată care se varsă în Cricov îi dă și numele, dar
și o calitate nedorită, este o apă „rea" la gust și nu prea bogată în pești. De fapt,
în zonele superioare, peștii nu se găsesc decât în afluenții săi dulci, iar către
vărsare apar și cei obișnuiți apelor dulci de câmpie, dar sunt puțini și nedezvoltați.
Din cauza conținutului ridicat de sare, apa sa nu este bună nici pentru irigații.
Întreținerea

cursurilor

de

apă

are

o

importanță

deosebită,

reprezentând o măsură preventivă de apărare împotriva inundațiilor, constituind
în același timp un obiectiv care trebuie să fie permanent în atenția factorilor
responsabili de la nivel local.
Pe de altă parte, multe dintre gospodăriile orașului (în special cele
situate în zone în care nu există rețea de canalizare) deversează reziduurile și
apele uzate în canalele pluviale, apa deversându-se direct în râul Cricovul Sărat,
fapt ce conduce la poluarea apei acestuia. Evacuările rezultate din activitățile
gospodărești pot afecta și pânza freatică.

Calitatea solului
Cu toate ca agricultura se practică la o scară intensivă la nivelul
localității, nivelul de poluare cu nitrați se încadrează în limitele admise.
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Utilizarea unor produse reziduale de origine animală pentru creșterea
fertilității solului este o practică veche. Dar utilizarea incorectă, precum și
depozitarea sau evacuarea necontrolată a acestor produse poate atrage efecte
puternic negative asupra solului. În zona gospodăriilor rurale individuale
(periferia orașului) s-a produs din timpuri vechi o dezvoltare a efectivelor
zootehnice care generează cantități importante de dejecții animaliere – deșeuri.
Acestea sunt acumulate în platformele de gunoi sătești direct pe sol, fără
amenăjari de protecție a mediului. Impactul asupra mediului se resimte prin
ocuparea terenurilor agricole și impurificarea pânzei de apă freatică. Astfel,
amenajarea unor platforme pentru depozitarea dejecțiilor animaliere este
extrem de necesară pentru asigurarea unei bune protecții a solului în zonă.
O sursă de poluare a solului o constituie și depozitarea necontrolată
sau necorespunzătoare a deșeurilor.

Calitatea aerului
Studiile recente au dovedit impactul negativ major al gazelor cu efect
de seră ce provoacă încălzirea globală și fenomenele meteo extreme, ce
culminează uneori cu dezastre naturale sau pagube economico-sociale majore.
Mulți factori determinanți ai schimbărilor climatice sunt poluanți
cunoscuți ai aerului. Măsurile ce au ca scop reducerea emisiilor de carbon negru
sau de precursori de ozon sunt benefice atât pentru sănătatea umană, cât și
pentru climă. Gazele cu efect de seră și poluanții aerului provin din aceleași surse
de emisii. Astfel, există potențiale beneficii care pot fi obținute prin limitarea
gazelor cu efect de seră sau a poluanților atmosferici.
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Se consideră că dioxidul de carbon ar putea fi cel mai puternic factor
favorizant al încălzirii globale și al schimbărilor climatice, însă nu este singurul.
Mulți alți compuși gazoși sau solizi, cunoscuți drept „factori determinanți ai
schimbărilor climatice”, au o influență asupra cantității de energie solară reținută
de pământ și asupra cantității reflectate înapoi în spațiu. Printre acești factori
determinanți se numără principalii poluanți ai aerului, precum ozonul, metanul.
Particulele sunt un poluant complex. În funcție de compoziția lor, acestea pot
avea un efect de răcire sau de încălzire asupra climei locale sau globale. Unele
dintre particule se depun o dată cu ploaia sau zăpada sau pur și simplu
aterizează pe suprafața pământului.
În condiții de încălzire, carbonul poate fi eliberat din biomasa aflată în
putrefacție, fie sub formă de dioxid de carbon, fie sub formă de metan. Metanul
este un gaz cu efect de seră de peste 20 de ori mai puternic decât dioxidul de
carbon.
Emisiile de metan provin de la activitățile umane (în special agricultură,
producția de energie și gestionarea deșeurilor) și din surse naturale. Odată
eliberat în atmosferă, metanul are o durată de viață de aproximativ 12 ani.
În evaluările Comisiei Interguvernamentale pentru Schimbări Climatice
la nivel european – organismul internațional înființat pentru evaluarea
schimbărilor climatice – prevede o scădere a calității aerului în orașe în viitor, din
cauza schimbărilor climatice.
Prezența particulelor solide în atmosferă influențează negativ
transparența aerului, favorizează încălzirea aerului prin acumularea unei părți din
căldura solară și modifică regimul precipitațiilor.
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Repere istorice
Urme arheologice din neolitic și epoca bronzului, descoperite pe
dealul Merez din Valea Urloii, certifică un trecut îndepărtat.
În legătură cu denumirea localității, Dicționarul Terminologic și de
Regionalisme [DTSR (1872)], susține că, „ĩn vechime se numea Stenota și era
cetate veche, unde astăzi se află numai rămășițe. Urlat este cuvânt nemțesc și sa prefăcut în Urlați și nu închipuiește alta decât un lucru prea vechi și se înțelege
că de la goți, care în a treia sută de ani au stăpânit pe aici, a rămas această
numire”. Pe de altă parte, cei ce au scris DGJPh (1897, pag. 601) menționau că
denominația ar putea veni, conform tradiției, de la faptul că locuitorii coborau
de pe dealurile vecine pentru a se aduna la urlătoare, adică la târg. N-ar fi, însă,
exclus să fie doar o simplă traducere din slavă a numelui râului Cricov –„Krik”=
strigăt, urlet. Potrivit altor cercetători, Urlați provine din cuvântul maghiar
Varalatt („subcetate”, Orlat, Urlat). De altfel, orașul a fost până în secolul al XIX –
lea reședința fostului județ Secuieni (N. Iorga, „Documente urlățene”, BCMI,
1927). Marele istoric Nicolae Iorga, în volumul său „Documente urlățene”,
publicat inițial în cadrul Buletinului Comisiei Istorice a României, în 1972, se
întreba de unde vine acest nume, pe care-l va cataloga, în altă parte, drept
„numele-poreclă indescifrabil”. Tot Nicolae Iorga spunea că „Etimologia care s-ar
prezenta la început ar pune numele în legătură cu verbul a urla. Dar aceasta n-ar
avea nici un sens. Trebuie căutat aiurea. Am găsit și forma Orlați. Aceasta ne-ar
trimite la radicalul Orlu, Orlea. Finala ar fi cea slavonă -aț, care se întâlnește, e
drept, în alte regiuni, cele de lângă Dunărea sârbească (de fapt bulgărească), de
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la Romanațul nostru până la Craguievațul și Crușevațul sârbilor”. În toamna
anului 1968, în curtea liceului din oraș, în urma unor săpături întâmplătoare, au
fost descoperite un schelet și trei nasturi de cupru, realizați în tehnica secolului
al XIV – lea, fiind certe mărturii istorice pentru actuala vatră a târgului.
Documentar, însă, orașul Urlați a fost atestat pentru prima oară într-un
hrisov semnat de Neagoe Basarab, la data de 16 martie 1515, prin care voievodul
întărea mai multe ocine mănăstirii Snagov și în care printre „jurători” (martori)
se afla și boierul ”Oancea din Urlați”. A doua mențiune documentară este
hrisovul din 1527-1528, semnat de Radu de la Afumați, prin care voievodul
reconfirma aceleiași mânăstiri, dealul cu viile de la Poiana (în Valea Călugăreasca )
și Valea Călugărilor, „a patra parte, cât ține ocina până în apa Teleajănului, cu
vinăriciul2 si perpelii3 , partea domneasca și un vad de moară în Cârciurcari pe
Cricov”. Întocmirea acestui hrisov se făcuse pe baza unei cercetări la fața locului
de mai mulți boieri, printre care și boierul Oancea din Urlați.
Registrele vamale ale Brașovului din anul 1545, care țineau evidența
târgoveților din Țara Românească, veniți pentru tranzacții comerciale cu cei
brașoveni, menționează și pe un anume Stan din Urlați, printre comercianții din
alte localități prahovene: Gherghița, Târgșor, Breaza, Slănic, Comarnic, Filipești,
Văleni (Arh. Naț. Dir. Jud. Bv, Primăria Brașov – seria Reg. vigesimale, III A/6).
La data de 5 iunie 1598, domnitorul Mihai Viteazul elibera o carte
domnească lui „Drăgan și cu feciorii câți Dumnezeu îi va da, ca să fie lui moșie în
Urlați (…) din câmpu și din apa și din deal cu viile și de peste tot hotar…”
La data de 20 aprilie 1703, șase boieri întocmeau hotărnicia moșiei
Urlați lui Iordache Cocorascu (moștenită de la logofătul Radu Cocorăscu),
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deosebindu-i-o de cea a moșnenilor urlățeni, iar un an mai târziu, la 26
septembrie 1704, Constantin Brâncoveanu i-o confirma printr-un hrisov.
Domnitorul Constantin Brâncoveanu a poposit pe aceste meleaguri, în vara
anului 1711, „Aici, în gura Urlaților, în locul unde Cricovul Sărat scăpa din
strânsoarea dealurilor și prinde a se zbengui pe întinderi șese (…) cu cea din urmă
oștire a Țării Românești”, cu mii de boieri, boiernași, ostași de curte si „slujitori”
țărani, așteptând „să vadă cum hotărăște norocul războaielor la Prut, ca să știe
dacă rămâne cu turcii ori merge să se închine împăratului celui nou al muscalilor” .
În 1872 se menționa despre târgul Urlați ca având în componență și
cătunele: Arionești, Mărunțiș, Valea Nucetului, Orzoaia, Valea lui Seman, Valea
Urloii, Valea Bobului, Valea Crângului, Valea Humei, Valea Pietrei si Zărcălăi.
DGJPh (1897) precizează, la rândul său, cătunele ce intră în componența
Urlațiului: Coteni, Mărunțiș, Valea Seman, Valea Urloi, Valea Crângului, Valea
Nucetului, Valea Bobului, Orzoaia, Jărcălăi, Valea Pietrei, Arioneștii Vechi,
Arioneștii Noi, Valea Humei și Cherbea. Se semnala, de asemenea că, târgul
organiza săptămânal (în fiecare vineri) câte un „târg” (iarmaroc) și două bâlciuri
anual.
Pe 16 martie 2015, orașul Urlați a sărbătorit 500 de ani de la prima
mențiune documentară, care apare într-un document emis de către Domnitorul
Neagoe Basarab (1512 – 1521), la Târgoviște, fiind datat : 16 martie 1515. În acest
adevărat “certificat de naștere” al localității este menționată denumirea pe care
o poartă și astăzi și se amintește de un oarecare boier O´ncea (Oancea n.n.) din
Urlați (precum și de alții din localități învecinate), deoarece „…au venit înaintea
domniei mele … de au mărturisit și au dat cu sufletele lor acele ocine…” Prin acest
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document, Domnitorul întărește mai multe ocine (moșii n.n.) Mănăstirii Snagov.
O a doua mențiune documentară, în ordine cronologică, o aflăm într-un
document emis în timpul domniei lui Radu Paisie (1535 – 1545), datat 18 iunie
1537 și în care se stipulează : „… dat-am domnia mea această poruncă a domniei
mele Stoichii cu feciorii lui câți Dumnezeu îi va dărui ca să le fie moșie a lor la
Broșteneasca”. Nicolae Iorga în culegerea sa de „Documente Urlățene”, spune că
deși nu este trecută denumirea de Urlați, întâlnim consemnată moșia
„Broșteneasca”, moșie ce a existat în Urlați și pe care o găsim menționată într-un
alt document din anul 1603, cât și în tabelul celor 101 familii împroprietărite în
anul 1864. Din tabel rezultă că din trupul acestei moșii, care a aparținut boierilor
urlățeni, au fost împroprietărite 31 de familii. Mai târziu, după numai 8 ani, în
Registrul vigesimal (de vamă) al Brașovului – ce menționează date despre import
și export – este menționat printre cei ce au cumpărat marfă din Brașov, în anul
1545, și un anume Stan de Urlați. De aici, rezultă că Urlațiul exista la această dată
și că atinsese un anumit stadiu de dezvoltare economică, atât timp cât erau și
negustori din Urlați care făceu comerț cu Brașovul. Domnitorul Constantin
Brâncoveanu, patronul spiritual al localității, poruncește marelui ciohodar
Alexandri „să umble în orașul domnii meale în București și pe la țară să caute în
toată țara dom(niei) și în toate tărgurile: la Câmpul Lungu, la Pitești, la Tărgoviște,
la Filipești, la Ploiești, la Urlați, la Buzău, la Rămnic, la Focșani I pen toate satile,
să aibă a lua ciohondăritul, (bir plătit de cismari înființat în sec. XVII) de cismariu
pe tal(er) 1, după obiceiu, veri ce fel dă ea ar fi, au slugă boerească, au
călugărească, au țigan, afară de slujitorii de București” – (Nicolae Iorga, “Studii și
documente”).
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Mai trebuie relevat faptul că într-un alt document din anul 1691,
Urlațiul este menționat ca sat. Deci, transformarea acestuia în târg a avut loc în
perioada cuprinsă între anii 1691 – 1697.
De asemenea, trebuie reținut faptul că în jurul anului 1700, Domnitorul
Constantin Brâncoveanu desființează târgul Urlați, pentru a proteja târgul
Gherghița de concurența Urlațiului. În document se spune „de vreme ce aducea
pagubă și domniei, pentru că și vama Gherghiței să strica, dintru această pricină,
am hotorât : târgul cel nou (de la Urlați) să nu mai fie”. (“Condica Brâncovenească”
268).
Marele spătar Mihail Cantacuzino solicită Domnitorului să fie înființat
un târg săptămânal la Urlați. Acesta acceptă să se țină, la Urlați, târgul de toamnă,
anual, care dura o lună de zile. Faptul este consemnat într-un hrisov al lui Nicolae
Mavrocordat din 21 aprilie 1716, în care se spune „ci numai am hotărât să se facă
acolo, în Gura Urlaților, târg, slobod toamna, pe vremea culesului în patru
săptămâni” (G.M.Petrescu-Sava, “Târguri și orașe între Buzău, Târgoviște și
București”).
În documentul nr.108, din anul 1703, (N.Iorga:”Documente Urlățene”)
se spune „neam strânsu’ toți la un loc în sat la Urlați”. Într-o hartă din anul 1774
este menționat tot ca sat. Dar din anul 1778, Urlațiul este menționat ca târg. În
anul 1711, Domnitorul Constantin Brâncoveanu se stabilește cu armata sa în
“Gura Urlațiului” urmărind evoluția războiului ruso-turc. De atunci, datează “Casa
Domnească” și “Viile Domnești” din Valea Crângului.
În perioada interbelică, în această zonă se află reședința plasei Cricov,
care avea în subordine 15 comune rurale și una urbană (Urlați).
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În perioada „sistematizării” ceaușiste (1975), localitățile componente
(Arioneștii Noi, Cherba, Schiau, Ulmi, Valea Mieilor, Valea Nucetului și Valea
Seman) au fost propuse pentru dezafectare, iar prin Decizia nr.275/29 mai 1989
a Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Județului Prahova, emisă în baza
Legii nr.2/1989, orașul Urlați nu mai avea în componența decât localitățile:
Cherba, Mărunțiș, Valea Crângului și Valea Urloi, celelalte dispărând pur și simplu.
Din fericire, în anul 1990 această lege a fost abrogată și situația a revenit la
normal.

Resurse naturale
Resursele naturale de suprafață ale localității sunt reprezentate de
fondul agricol al localității, cu o pondere mare în totalul suprafeței.
În subteranul orașului sunt identificate și exploatare rezerve de țiței și
gaze naturale.

Infrastructură de transport
Orașul este situat la 23 de km față de muncipiul Ploiești, are legături
în teritoriu prin intermediul drumurilor județene DJ 102C Albești-Cislău (DN 1B
– Ploiești-Buzău) și DJ 102K (Urlați – Mizil – Drumul Vinului).
Drumurile comunale DC 67 (Urlați-Valea Mieilor), DC 70B (Urlați –
Valea Urloii), DC 149 (DC 67 Arioneștii Vechi-Arioneștii Noi-Valea Pietrei-Orzoaia
de Jos-Orzoaia de Sus-Jercălăi), DC 153 (Cherba-Valea Seman) au devenit străzi
între cartierele orașului, condorm noii împărțiri administrative.
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Circulația majoră din localitate se desfășoară de-a lungul drumului
județean DJ 102C, care colectează traficul de pe întreaga vale a Cricovului Sărat
și totodată constituie un racord la axa majoră rutieră Ploiești-Buzău, iar
transportul în comun se face tot de-a lungul acestei axe locale.
În ultimii ani, s-au făcut numeroase investiții în întreținerea și
modernizarea infrastructurii de transport. Cu toate acestea, sunt încă multe străzi
și drumuri locale care necesită lucrări de modernizare.
Lungimea totală a străzilor orășenești (la 31.12.2014) – cca. 101 km,
din care : - modernizate (asfaltate) – 95 km; - nemodernizate (pietruite/de
pământ) – 6 km.
În prezent în oraș sunt amenajate 750 locuri de parcare în regim public.
Transportul public de persoane interjudețean Urlați – celelalte localități
vecine - municipiul Ploiești, orașul Mizil și comunele Albești Paleologu, Valea
Călugărească, Bucov, Iordăcheanu, Gornet Cricov, Apostolache, Tătaru, Lapoș,
Sîngeru, Salcia, Chiojdeanca, Ceptura - este asigurat de mai mulți operatori
economici, cu mașinile din dotare - autocare, autobuze, microbuze. Pe teritoriul
orașului sunt amenajate 11 stații publice de transport călători.

Date demografice
Reperele demografice reprezintă elemente de interes major pentru
definirea obiectivelor strategice pe termen mediu și lung.
Densitatea populației în orașul Urlați este de 241,38 locuitori/kmp,
situându-se peste media pe județ (161,77 locuitori/kmp).
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După etnie, locuitorii sunt în proporție de peste 94% români, 6%
reprezentând populația de etnie romă sau alte etnii (maghiară și alte
naționalități).
La ultimul recensământ, comparativ cu recensământul anterior, se
semnalează o ușoară scădere, valorile negative ale sporului natural, conjugate
cu soldul migrației externe ducând la o diminuare a populației orașului. În 2002,
populația era de 11.776 persoane, iar în 2011, de 10.541 persoane.
La 1 ianuarie 2020, din datele Direcției Județene de Statistică, Urlațiul
avea 11.566 persoane, în următoarele categorii de vârstă:
Populația după domiciliu

Număr persoane

din care Masculin/Feminin
Total

11566

m

5679

f

5887

0- 4 ani

600

m

331

f

269

5- 9 ani

588

m

292

f

296

10-14 ani

675

m

336

f

339

15-19 ani

598

m

306

f

292

20-24 ani

585
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276

f

309

25-29 ani

655

m

346

f

309

30-34 ani

988

m

519

f

469

35-39 ani

883

m

486

f

397

40-44 ani

1000

m

514

f

486

45-49 ani

976

m

518

f

458

50-54 ani

858

m

414

f

444

55-59 ani

629

m

281

f

348

60-64 ani

772

m

371

f

401

65-69 ani

616

m

285

f

331
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70-74 ani

443

m

180

f

263

75-79 ani

272

m

107

f

165

80-84 ani

247

m

69

f

178

85 ani si peste

181

m

48

f

133

De vârstă depind toate aspectele activităților economice, sociale,
culturale

ale

comunității,

în

principal

pentru

planificarea

activităților

educaționale, estimarea modificărilor posibile în plan teritorial, planificarea și
prognoza utilizării forței de muncă, organizarea activității de servicii, organizarea
activității de ocrotire a sănătății populației, specificul consumului.
Ca fenomen demografic, natalitatea se refera la ponderea născuților vii în cadrul unei populații. Natalitatea este determinata de un complex de factori
biologici, sociali, economici, politici, culturali etc. În anul 2020, din datele DJS, sau născut 107 copii în Urlați.
Mortalitatea se referă la decesele din cadrul unei populații.
Probabilitatea de deces într-o anumita perioadă de timp este influențată de mai
mulți factori: vârstă, sex, ocupație și categorie socială. Incidența deceselor
dezvăluie multe aspecte referitoare la condițiile de viață și de îngrijire a sănătății
la nivelul populației. În 2020, au fost înregistrate 140 de decese.
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Populația la 1 ianuarie a fost calculată prin metoda componentelor,
folosind surse de date administrative pentru migrația externă. Aceste surse nu
acoperă întregul fenomen migratoriu, mai ales la nivelul emigrației. Ca atare,
există o subevaluare severă a acestui fenomen.
Conform datelor raportate de starea civilă, cei necăsătoriți, vaduvii și
cei divortați reprezintă o categorie mai numeroasă decât cei căsătoriți și cei ce
trăiesc în uniune consensuală.

Forța de muncă
Structura forței de muncă este în strânsă legătură cu dinamica
populației și constituie o premisă importantă în atragerea investițiilor și
dezvoltarea durabilă a unei localități.
Numărul salariaților din oraș la nivelul anului 2019 a fost de 2779
persoane, iar cel al șomerilor a fost de 80 persoane. La 1 ianuarie 2021, erau
înregistrați 90 de șomeri, din care 38 bărbați și 52 femei.
Datele statistice arată că în toate domeniile cu excepția serviciilor
(comert, învățământ, sănătate, asistență socială și administrație publică),
populația ocupată a înregistrat scăderi.

Potențialul economic
Urlați a fost singurul centru economic pentru Valea Cricovului Sărat,
până în 1990. Economia se baza pe dezvoltarea industriei de textile, industriei
petroliere, agriculturii. În cadrul societăților economice lucrau atât cetățeni ai
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orașului, cât și cei ai comunelor învecinate, situate pe valea Cricovului. După 1990,
declinul economic a fost puternic, determinat de desființarea societăților
economice consacrate până atunci.
Ultimii ani înainte de pandemia covid-19 au însemnat un rviriment
economic al localității. Au apărut investitori care au dorit să deschidă aici afaceri.
Urlați face parte din renumita regiune podgorie Dealul Mare, fiind
situat pe Drumul Vinului, unul dintre cele trei drumuri care traversează județul
de la est la vest, ce străbate podgorii și poposește la diferite atracții turistice.
Cum drumul îmbină agroturismul cu turismul cultural, trebuie precizat
faptul că pe raza orașului Urlați se află unele dintre aceste puncte de atracție
culturală: Conacul Bellu, Mânăstirea Jercălăi, Crama Urlățeanu.
Pe raza localității își desfășoară activitatea societăți economice cu
profil de producție în domeniul panificației, agricol, servicii: întreținere și reparații
mașini și utilaje agricole, depozite de materiale de construcții, colectarea și
prelucrarea produselor viticole. Nota predominantă o reprezintă societățile din
panificație, tehtile, industria alimentară, dar și construcțiile.
Conform informațiilor furnizate de DJSP, numarul întreprinderilor
active în anul 2018 (ultimele date disponibile) este de 216, în creștere față de
anul 2017, cu un procent de 6,93%.
Aproape 35% dintre societatile înregistrate în orașul Urlați au domenii
de activitate predominante în sectorul terțiar, respectiv prestează activități de
comerț.
La nivelul situației actuale, potențialul orașului este pus în evidență de
situarea sa în aglomerarea urbană a muncipiului Ploiești (cu potențe de
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dezvoltare doar parțial valorificate) și prezența unor resurse în teritoriu (resurse
turistice și culturale, fond funciar agricol important, rezerve naturale).

Turism și cultură
Prin cultură se poate construi o imagine a orașului, care să promoveze
valori autentice și competitive, o apropiere a fenomenului cultural de
comunitatea locală beneficiară. In prezent, in ansamblul vieții culturale urlațene,
o importantă activitate o desfășoară Casa de Cultură, prin spectacole, ateliere,
expoziții desfașurate. În ultimii ani, s-a remarcat o încercare de a se asigura
revigorarea identității culturale, a întregii văi a Cricovului Sărat.
Orașul dispune de o bibliotecă orășenească, care beneficiază de un
fond de carte învechit însă, ce trebuie modernizat. Până în anul 1990 exista și un
cinematograf, dar din cauza costurilor și ineficienței, acesta a fost desființat.
Conacul Bellu este situat într-un frumos și pitoresc parc, fiind un
important muzeu, ce concentrează în bogatul său patrimoniu piese de o
remarcabilă valoare din colecția Alexandru Bellu, fotograf si etnograf renumit, al
cărui unchi, Baronul Barbu Bellu, ministu de Justiție în timpul guvernării lui
Alexandru Ioan Cuza, a donat terenul pentru cimitirul-muzeu Bellu din capitală.
Monument de arhitectură în stil românesc de la mijlocul secolului al XIX-lea,
Conacul adăpostește un patrimoniu mixt de etnografie și artă. Mobilierul a
aparținut odinioară familiei Bellu și este completat de o bogată colecție de artă
plastică (tablouri, litografii, sculpturi), cărți rare în ediții de lux, icoane, candelabre,
sfeșnice, vase orientale, faianță, obiecte personale și bijuterii. Deschis încă din
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1953, muzeul evocă atât epoca apusă a familiilor boierești, cât și puternica lor
legătură cu specificul locurilor și arta populară.
Mânăstirea Jercălăi - aici se afla Schitul Sfânta Maria cu bisericuța lui
de lemn, în formă de corabie. Bisericuța este un monument de arhitectură cu o
istorie deosebită,fiind mutată de trei ori în cei 300 de ani de dăinuire. Construită
la 1731 de către meșteri populari din satul Luieriu (Mureș), a fost mutată după
un timp la Toplița (Harghita). Acolo, a fost remarcată de Regina Maria, căreia i-a
plăcut foarte mult și, ca urmare, a fost mutată în 1928 lângă cetatea Bran (Brasov),
reședința regală la acea vreme. În 1956, fiind amenințată cu distrugerea de către
demnitarii acelor vremuri, biserica a fost mutata de la Bran Ia Urlați-Jercălăi de
către cel care a devenit mai tarziu PlFP Patriarh Teoctist.
Sol al artei transilvănene pe meleagurile Munteniei, biserica are o
icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului, adusă de la Sfântul Mormânt.
Este înscrisă pe lista monumentelor UNESCO și, în prezent, se află în stare de
conservare, alături de ea fiind începute lucrările unei noi și impunătoare biserici,
grație donațiilor credincioșilor din zonă și numeroșilor vizitatori.
Conacul Urlățeanu - construit in 1922, restaurat în 1999, oferă
turiștilor posibilitatea de a vizita o cramă functională. Totodată, reface atmosfera
autentică a unei vechi case boierești, care impresionează atât prin arhitectura
proprie, cât și prin frumusețea domeniului pe care este situat. Conacul deține o
cramă subterană în care se maturează vinul roșu în baricuri de stejar.
Biserica „Galbenă” cu hramul "Sf. Nicolae și Sf. Dumitru", din strada
Nuferilor, cu o vechime de peste 240 de ani, a fost înălțată în anul 1761 de către
Stan Urlățeanu. Denumirea de „galbenă” provine de la culoarea în care a fost
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zugravită, cea mai caldă, ardentă și care în limbajul heraldic semnifică
înțelepciune. Din sistemul ei de construcție, cât și din urmele rămase dintr-un zid
de incintă, specific lăcașurilor monahale, precum și din inscripția de pe
frontispiciu, rezultă că, inițial, a fost o „sfântă și dumnezeiască mânăstire”, ulterior
devenind biserica de mir a cartierului Arioneștii Noi. Inițial, monumentul a fost
pictat în frescă, dar în anul 1888 fresca inițială a fost acoperită de pictura în ulei
executata de G. Tattărăscu, pentru ca, în anul 1938, prin grija marelui istoric
Nicolae Iorga, să se scoată la lumină, de sub pictura lui Tattărăscu, frescele
primare. Portretul votiv îl reprezintă pe ctitor drept „vel serdar”, alături de „panița
Sanda”.
Biserica de lemn „Nașterea Maicii Domnului” din localitatea
componentă Valea Seman, construită în anul 1753, cu console „în cap de cal",
din lemn de stejar, nemaiîntâlnite în partea esticî a Munteniei.
Casa

Domnească,

situată

în

viile

domnitorului

Constantin

Brâncoveanu, din Valea Crângului - un monument de arhitectură aflat în curs de
restaurare. După tradiție, însă, construcția ar fi una dintre reședințele vremelnice
ale domnitorului. Argumentele acestei ipoteze ar fi amplasarea sa în mijlocul
fostelor vii vremelnice ale Brâncoveanului (de cca. 10 ha), într-un punct de unde
se putea supraveghea întreaga vale a Cricovului Sărat; aserțiunile lui Radu
Greceanu, în cronica vieții domnului, după care rezultă că toamna, „la culesul
viilor”, domnul obișnuia să zăbovească prin vii câteva zile; faptul că, deși primise
poruncă din partea vizirului să se oprească la Gherghița, „în gura Urlaților, la
Albești s-au mutat”, stabilind aici tabara militara și, nu în ultimul rând, faptul că
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în apropierea viei, în cartierul Mărunțiș, se află două cruci de piatră
contemporane domniei sale.
Puțul Frumos din localitatea componenta Valea Mieilor, reconstruit în
anul 1862 de către localnicul A. Dumitru Ștefan, cu o coloană de piatră din calcar,
dotat cu roată și fus, fixate pe doi stâlpi de lemn și un jgheab, adăpostite de un
mic pavilion.
Crucea de piatra de lstrița, situata pe strada Soarelui nr.14, ce a fost
ridicată în vremea domniei lui C. Brancoveanu "va leato 7206" (1697 - 1698)
Monumentul, din bronz, al eroilor din razboiul pentru intregirea
neamului (1916 - 1918) situat în centrul orașului.
Creșterea atractivității turistice a orașului poate contribui într-o mare
măsură la dezvoltarea economică a acestuia. Din acest motiv, acesta este un
punct important al strategiei administrației publice locale.

Sărbatori și traditii locale
Începând din 2004, în orașul Urlați se desfășoară, în primul week-end
al lunii octombrie, evenimentul „Zilele Toamnei la Urlați”, organizat de Primăria
și Consiliul Local Urlați, Asociația Intercom Cricov și Casa de Cultura Urlați.
Evenimentul este onorat cu prezența personalităților marcante ale vieții politice,
sociale și culturale, de la nivel local, județean si central. În cele două zile de
sărbătoare, se organizează standuri expoziționale cu produse de vinificație,
fructe și legume, flori, produse de artizanat, miere, brânzeturi etc. Sărbătoarea
se încheie întotdeauna cu un foc de artificii, pentru a cinsti cum se cuvine roadele
pământului, dar și pe cele ale celor mai harnici gospodari.
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O altă sărbătoare cu specific local este Târgul Anual de Sfântul Ilie.
Locuitorii de pe valea Cricovului păstrează o tradiție veche de peste un secol. În
fiecare an, de Sfântul Ilie, mii de oameni se adună la târgul din care nu lipsesc
meșteșugarii autohtoni și micii producători artizanali.

Fondul locativ
Fondul locativ pe forme de proprietare se divizeaza astfel:
- fondul locativ public - fondul locativ care se află în proprietatea
statului si în administrarea intreprinderilor de stat;
- fondul locativ privat - fondul care se află în proprietatea cetățenilor
(case de locuit individuale, apartamente si case de locuit privatizate si fondul
care se află în proprietatea persoanelor juridice, construit sau procurat prin
mijloace proprii;
- fondul locativ cu forma de proprietate mixtă - fondul care se află în
proprietatea personală, în proprietatea comună sau în cote-părți.
La nivelul localității sunt înregistrate 3993 de locuințe, cu o suprafață
de 189.342 mp surafață desfășurată, astfel:
- locuințe în propiretatea statului - 35
- locuințe în proprietate privată – 3958.
În 2019, au fost recepționate un număr de 25 de locuințe, construite
de populație.
Fondul locativ a fost îmbunătățit continuu în ultimii ani, dar încă sunt
zone ale orașului în care sunt în continuare necesare investiții în reabilitarea
construcțiilor vechi.
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Serviciile de sănătate
Pentru asigurarea sănătății umane, în orașul Urlați funcționează Spitalul
Orășenesc Urlați, un spital public, cu personalitate juridica, de categoria a IV–a,
care asigură permanent servicii medicale curative (spitalizare continuă), dar si
sprijin pentru acțiunile de prevenție și promovare a sănătății. Spitalul Orășenesc
Urlați este situat în partea de sud-est a orașului. Clădirile în care se desfășoară
activitatea sunt construite în anul 1877, în sistem pavilionar și, inițial, au deservit
vechiul Raion Cricov și, mai apoi, întreaga vale a Cricovului Sărat, functionând
de-a lungul vremii si ca spital de campanie, spital orășenesc, secție exterioară a
Spitalului Orășenesc Mizil. Începând cu anul 2014, secțiile și compartimentele
acestuia au fost comasate la adresa din Str. Independentei nr. 52, iar cladirea din
Str. Orzoaia de Sus, nr. 144, situata la o distanta de cca. 800 – 1000 m, in care au
funcționat Secțiile de Pediatrie și de Obstetrică - Ginecologie, a rămas în
conservare, aici dorindu-se a se înființa Secția de recuperare si post-traumatică.
În fostul bloc materno-infantil, situat în Str. Orzoaia de Sus nr. 144, se
află

in

execuție

noua

secție

de

recuperare

medicală

neuromotorie,

reumatologică și post-traumatică a Spitalului Orășenesc Urlați, obiectiv realizat
de Compania Națională de Investiții (C.N.I.), în cadrul “Programului național de
construcții de interes public sau social”, Subprogramul „Unități sanitare din
mediul urban” și U.A.T. Orașul Urlați.
Spitalul deservește o populație cu grad ridicat de sărăcie, provenită
dintr-un mediu rural, singura localitate deservită cu populație în creștere fiind
Sângeru, unde populația este preponderent de etnie rromă, aproape în totalitate
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persoane neasigurate în sistemul de sănătate sau asistați social. Deși se pune
accent pe principiul echității, construirea unui sistem care să răspundă la nevoile
oamenilor si nu să acorde acces în funcție de localizarea geografică, apartenență
culturală sau posibilitățile financiare, dintotdeauna, majoritatea pacienților care
au beneficiat de serviciile Spitalului au provenit din acest teritoriu.
Analizând ponderea populației vârstnice (în vârstă de peste 65 de ani),
conform datelor disponibile la adresa.www.insse.ro, se constată că aceasta este
de cca. 17 39%, restul populației din teritoriu fiind o populație cu vârsta între 0
si 64 de ani.
Spitalul orasenesc Urlați funcționează cu următoarele secții: Medicina
Internă, Compartiment Chirurgie Generală, din care 5 paturi Ginecologie,
Compartiment Pediatrie, Labortor de analize medicale, Laborator de radiologie,
Camera de gardă, Spitalizare de zi, 5 paturi.
Cabinete de consultații în Ambulatoriu Integrat:
- Medicina Interna
- O.R.L;
- Dermatovenerologie;
- Medicina Muncii;
- Chirurgie Generala; Obstetrica-ginecologie;
- Pediatrie; - Psihiatrie;
- Oftalmologie.
În locația Spitalului Orășenesc Urlați funcționează Substația Urlați a
Serviciului de Ambulanță Județean Prahova, instituție care colaborează cu
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echipajele de prim-ajutor ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Șerban
Cantacuzino” al județului Prahova, precum și cu toate unitățile cu paturi ale
rețelei sanitare publice din Prahova.
Totodată, în localitate funcționează patru cabinete medicale familiale,
patru cabinete de specialitate – cabinete medicale stomatologice individuale.
Asistența socială presupune un ansamblu complex de măsuri si
actiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de
grup, în vederea prevenirii si depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate
sau dependență pentru prevenirea autonomiei si protecției persoanei, pentru
prevenirea marginalizării si excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii
sociale si în scopul creșterii calității vietii. Pe plan local, rezultatele obținute în
domeniul asistenței sociale sunt bune, urmărindu-se cu prioritate ca toate
cazurile să fie rezolvate la nivelul Primăriei Urlați, fără a depăși termenele legale
de soluționare a petițiilor. Primăria Urlați, prin compartimentul de specialitate, se
preocupă ca, prin atragerea de sponsorizări si din alte surse legal constituite, să
ofere un sprijin material familiilor aflate în dificultate.
Pe raza orașului Urlați funcționează trei unități de protecție pentru
adulți, respectiv Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru
Persoane Adulte cu Handicap, cu o capacitate de 175 locuri, Centrul de Integrare
prin Terapie Ocupațională pentru Persoane Adulte cu Handicap, cu o capacitate
de 172 locuri, Centrul Pilot de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor Adulte cu
Handicap „Casa Rozei” Urlați, cu o capacitate de 50 locuri.

Educație
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Rețeaua de învățământ în localitate este formată din:
- Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă”
- Școala Gimnazială „Cănuță Ionescu”
- Grădinița cu program prelungit „Clopoțica”
- Grădinița cu program normal Jercălăi
- Grădinița cu program normal Valea Urloii.
Populația școlară era la nivelul anul școlar 2019-2020 la un număr de
2013 elevi. Dintre aceștia, 294 erau înscriși în grădinițe, 646 – în învățământul
primar, 552 – în învățământul gimnazial, 452 – în învățământul liceal și 29 în cel
profesional. În toate formele de învățământ, își desfășoară activitatea 99 de cadre
didactice.

Serviciile de utilitate publică
Alimentarea cu energie termică
În localitate nu există un sistem de alimentare cu energie termică, din
cauza faptului că, după anul 1990, centralele termice ale blocurilor au fost
desființate, fiecare apartament având propriile branșamente la rețeaua de
alimentare cu gaze, apa etc. În cea mai mare parte, sistemele centralizate de
distribuție a energiei termice nu au mai putut face față necesităților existente din
cauza uzurii fizice și morale a echipamentelor și conductelor de transport și a
lipsei resurselor financiare necesare atât pentru reparații capitale sau parțiale, cât
și pentru întreținere.

Alimentarea cu gaze
40

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE 2021 – 2027
Document de lucru al Primăriei Orașului Urlați

Orașul Urlați este alimentat cu gaze pe axa nord – sud ce străbate
orașul și care concentrează majoritatea populației și agenților economici. În
ultimii ani, s-a extins rețeaua de alimentare cu gaze în cartierul Arioneștii Noi,
dar s-a și reabilitat rețeaua din Urlați, în proporție de 80%, prin înlocuirea rețelei
vechi și degradate, asigurându-se astfel presiunea, mai ales în sezonul rece.
Problema majoră cu care se confruntă orașul o constituie faptul că este
alimentat cu gaz de sondă, captat din zăcămintele existente în zona. Operatorul
este GDF SUEZ Energy Romania, DISTRIGAZ SUD REȚELE, lungimea rețelei de
distribuție este de 37,2 km iar numărul abonaților racordați la rețea este de 2723.
Rețeaua de iluminat public
Rețeaua de iluminat public din orașul Urlați aparține SDFEE „Electrica
Distribuție Muntenia Nord SA și are o lungime de circa 90 km (LES 20 kV = 24
km; LES 0,4 kV = 18 km; LEA 0,4 kV = 48 km). Din cele 2120 corpuri de iluminat,
cele pe sodiu sunt 1250 bucați, fluorescente 772 bucați, economice 98 bucați.
Sistemul de iluminat public cuprinde - Stalpi iluminat public: 2 480 buc,
Corp iluminat stradal LED 36W: 295 buc, Corp iluminat profesional 70 W: 1 055
buc, Corp iluminat profesional 110 W: 435 buc, Corp iluminat profesional 150
W: 225 buc, Corp iluminat profesional 250 W: 6 buc, Corp arhitectural 65 W: 108
buc, Puncte de aprindere / locuri de consum (NLC): 25 buc, Lungime retea: 86
000 ml.

Rețeaua de alimentare cu apă
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În orașul Urlați, principala sursă de apă o constituie apa subterană,
alimentarea cu apă realizându-se prin extragerea din puțuri forate. Exista șase
puțuri forate, care asigură alimentarea cu apă în orașele Urlați și Mizil și în
comunele Ceptura și Gornet Cricov. Apa extrasă din cele șase foraje refulează
într-o conductă de aducțiune. Din conducta de aducțiune, în zona orașului Urlați
există recordul pentru stația de apă Urlați. Aceasta cuprinde două rezervoare de
1.000 metri cubi fiecare și o stație de clorinare. Apa se încadrează în parametrii
de potabilitate impuși de lege.
Rețeaua de alimentare cu apă are o lungime totală de 62,2 km. Din
totalul de locuinte, puțin peste 70% sunt racordate la sistem.
Canalizarea
În prezent, rețeaua de canalizare este în curs de extindere pe toata raza
localității. Se vor realiza 13,4 km de retea si 1807 de racorduri.
Orașul Urlați este implicat, în parteneriat, în cadrul Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova”
în proiectul „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în
județul Prahova”, finanțat prin POS Mediu 2007-2013.
Rețeaua de colectare a apelor pluviale din localitate este formată din
șanțuri și rigole de scurgere a apelor pluviale, care sunt întreținute permanent în
stare optimă de captare a apei pluviale, prin munca prestată în folosul
comunității de către persoanele beneficiare de venit minim garantat. Odata cu
realizarea proiectelor de modernizare a străzilor din orașul Urlați, se vor realiza
și sistemele de canalizare pluvială aferente străzilor respective.
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Spatiile verzi
Spatiile verzi din orașul Urlați sunt întreținute de Biroul Administrare
Cimitir și Zone Verzi din cadrul Primăriei Urlați.

Situații de urgență
În Urlați, s-a înființat din anul 2007 Comitetul Local pentru Situații de
Urgență, care are în subordine Serviciul Voluntari pentru Situații de Urgență,
structurat pe cinci echipe de intervenție, în funcție de tipurile de risc având
următoarele atribuții: intervenția la incendii, calamități naturale și catastrofe,
atenționarea cetățenilor asupra unor măsuri preventive specifice în sezoanele de
primăvară și toamnă, în perioadele caniculare și cu secetă prelungită sau când se
înregistrează

vânturi

puternice,

informarea

cetățenilor,

supravegherea

activităților cu public numeros, întocmirea documentelor de organizare și
desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență, acordarea asistenței
tehnice de specialitate conducătorilor de unități subordonate primăriei, dotarea
cu mijloace și materiale necesare intervenției în caz de dezastre, participarea la
acțiunile de prevenire și stingere a incendiilor.
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Capitolul III: Unde ne vedem
Cum dorim să trăim în anii care vin? Pentru a răspunde la această
întrebare, ne-am concentrat asupra imaginii orașului Urlați și am stabilit viziunea
comunității locale.
Viziune: La orizontul anului 2027, orașul Urlați va fi un model de
dezvoltare

sustenabil și incluziv, bazat pe creștere economică, datorată

promovării digitalizării și creativității, și pe o dezvoltare teritorială echilibrată,
care asigură tuturor acces echitabil la servicii publice moderne, la educație și
oportunități.
Ne dorim ca orașul Urlați să devină un exemplu în ceea ce privește
adoptarea tehnologiilor avansate la toate nivelurile societății, pentru modelul de
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abordare a provocărilor climatice și demografice, un model de dezvoltare
sustenabilă, de păstrare a tradițiilor locale.
Pentru atingerea acestor deziderate, trebuie să construim plecând de
la avantajele localității noastre, să exploatăm punctele forte, talentele și
potențialul, să fim pregătiți să răspundem provocărilor, să anticipăm eventualele
pericole și să continuăm dezvoltarea deja începută.
Pentru atingerea viziunii, investițiile trebuie să fie orientate către
următoarele obiective:
• îmbunătățirea și dezvoltarea capacităților localității pentru a adopta
și folosi tehnologii avansate și inovative;
• avansarea către activități economice cu valoare adăugată mare,
crearea unei culturi antreprenoriale care să permită echiparea întreg teritoriului
cu companii reziliente;
• dezvoltarea competențelor populației, în contextul schimbărilor
datorate de progresele tehnologice;
• schimbarea modului în care sunt produse și consumate energia și
resursele;
• ajustarea politicilor de dezvoltare astfel încât să răspundă tendințelor
de îmbătrânire demografică, migrării populației și digitalizării societății;
• orientarea și prioritizarea investițiilor în funcție de impactul asupra
îmbunătățirii calității vieții cetățenilor și promovarea identității culturale.
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Capitolul IV: Viziune
Viziunea și obiectivele se pot atinge printr-un plan de intervenții,
grupate în piloni, priorități și măsuri. Vom stabili pilonii de dezvolare, apoi vom
stabili prioritățile de dezvoltare și vom veni cu măsurile pentru fiecare. Fiecare
proiect va pleca de la prioritatea stabilită în cadrul întâlnirilor parteneriale și celor
cetățenești.
Am stabilit pentru 2021-2027, ca piloni strategici:
Pilonul 1: Dezvoltare urbană durabilă
46

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE 2021 – 2027
Document de lucru al Primăriei Orașului Urlați

Pilonul 2: Economie prosperă și competitivă
Pilonul 3: Sănătate, educație și sisteme sociale performanțe
Pilonul 4: Păstrarea și folosirea tradițiilor
Pilonul 5: Sustenabilitate prin cultură și turism
Pilonul 6: Adaptarea la schimbările climatice și tranziție verde
Pilonul 7: Accesibilitate

Pentru fiecare pilon, au fost identificate prioritățile, iar pentru fiecare
prioritate au fost stabilite măsuri, care se transpun în proiecte. În definirea
elementelor planului strategic, s-a avut în vedere stabilirea echilibrului între
nevoi și resurse și s-u propus intervențiile necesare. Aceste intervenții au fost
incluse în portofoliul de proiecte strategice identificate, selectate și prioritizate
împreună cu partenerii locali.
Întrucât Planul pentru dezvoltare 2021-2027 este conceput ca un
document cuprinzător pentru dezvoltare a orașului Urlați, necesitățile de
finanțare ale priorităților identificate trebuie să reflecte resursele financiare
necesare pentru implementarea acestora. Necesitățile de finanțare reprezintă o
cuantificare a nevoilor identificate, indiferent de sursa de finanțare (buget de stat,
buget local, fonduri comunitare, fonduri private, etc).
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Pilon 1: Dezvoltare urbană durabilă
Urlați, astăzi:

- poluarea ca urmare a planificării

- decalaje de dezvoltare între diferite

deficitare

zone

favoarea autoturismelor

- zone funcționale slab conectate cu

- calitatea scăzută a serviciilor publice

centrul localității

și grad scăzut de digitalizare
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- spații publice nevalorificate, care

- mijloacele de transport ecologice

afectează estetica urbană, mediul și

egalează cota de deplasare cu autotu-

calitatea vieții

rismul

- distribuția spațială inegală a spa-țiilor

- serviciile publice sunt digitalizate și

verzi și spațiilor de recreere

instituțiile publice implementează și
gesti-onează sisteme digitale
- orașul gestionează smart resursele
- dispunem de o rețea de spații verzi și
spații

publice,

care

contribuie

la

îmbunătățirea semnificativă a mediului,
stării de sănătate, atractivității
- toate zonele beneficiază de rețele de
Urlați, unde vrem să ajungem?

utilități

- o localitate cu creștere economică,

- rețeaua de drumuri este reabilitată și

care să atragă tânăra generație

modernizată

- toate străzile, inclusiv fostele cartiere
vor fi înglobate în dezvoltarea orașului

Pilon 1

Priorități

Obiectiv specific

Dezvoltare urbană durabilă

Prioritate 1

Mobilitate urbană durabilă
Modernizarea infrastructurii
rutiere

Prioritate 2

Urlați – oraș smart
Creșterea calității vieții
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Prioritate 3

Regenerare urbană
Revitalizarea prin investiții
integrate
în spații publice și spații verzi
Dezvoltarea infrastructurii

Prioritatea 1. Mobilitate urbană durabilă
Obiective: Modernizarea infrastructurii rutiere
Reducerea poluării și încurajarea modurilor ecologice de transport
Reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii de transport, cu scopul de a crea cadrul
favorabil atragerii de investiții, promovării creșterii economice și creerii de locuri
de muncă sustenabile
Asigurarea de către primărie a unei calități ridicate a domeniului public și privat
al localității, respective a tuturor condițiilor necesare pentru a induce cetățenilor
sentimentul de confort și siguranță
Accesul facil la toate străzile orașului

Beneficiile dezvoltării transportului ecologic pentru reducerea poluării
sunt multiple. Investițiile și programele de încurajare a transportului electric sau
ecologic sunt insuficiente astfel încât transportul public ecologic să poată deveni
o alternativă viabilă transportului rutier cu mașina personală.
Principalele probleme ale transportului sunt legate de trasee de
transport public slab planificate sau nemodernizate, care nu sunt adaptate
nevoilor de deplasare, flotă învechită care asigură un confort redus pentru
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călători, eficiență scăzută. Comasarea economică și industrială în zona
municipiului reședință de județ influențează cererea pentru transportul public,
iar în lipsa unor conexiuni viabile cu centrul urban principal al județului,
majoritatea fluxului de transport se desfășoară cu mașina personală. O parte
semnificativă din populația activă face zilnic drumul în zona metropolitană, până
la locul de muncă sau pentru diferitele servicii oferite. Astfel, se resimte nevoia
reorganizării, optimizării și eficientizării traseelor, în raport cu noile nevoi de
deplasare ale locuitorilor.
De asemenea, utilizarea infrastructura pentru biciclete este slab
dezvoltată. Lipsa facilităților care să permită o deplasare sigură a bicicliștilor este
principalul motiv pentru care ponderea acestui mod de deplasare este redus
(sub 5%). Alături de mersul pe jos, ciclismul este cel mai ”curat” mod de transport
din punct de vedere al emisiilor de gaze cu efect de seră și prezintă avantaje
pentru mediul înconjurător și sănătate.
Deficiențele constatate în ceea ce privește infrastructura rutieră
trebuie corelate cu cele privind rețelele de utilități, pentru a întocmi proiecte cu
desfășurare în timp corelată. Este vital să previzionăm corect finalizarea
programelor de extindere și modernizare a rețelelor de alimentare cu apă, cu
gaze, a rețelei de canalizare, pentru ca apoi să putem implementa proiectele de
refacere a tramei stradale, de modernizare sau asfaltare a drumurilor publice.
În domeniul infrastructurii pentru pietoni, problemele cu care se
confruntă orașul sunt: lipsa unor coridoare pietonale de calitate, pe alte
aliniamente decât ale marilor artere de circulație, care să conecteze între ele
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zonele orașului și siguranța pietonilor. Este necesară modernizarea infrastructurii
pietonale, nu doar în centrul orașului, ci și în cartierele de locuințe.
Dezvoltarea unor sisteme de transport public ecologic ar constitui o
alternativă viabilă, civilizată și modernă prin care să fie facilitată deplasarea
persoanelor, atât în scopuri lucrative, cât și în scopuri de recreere.

Provocări:
•

•

transport

public

insuficient

dezvoltat
•

dezvoltarea

/modernizarea

infrastructurii

sistemelor

de

transport ecologic

rețea

stradală

insuficient

• dezvoltarea infrastructurii rutiere,

dezvoltată și modernizată

a celei pentru biciclete și a zonelor

•

pietonale

lipsa conexiunilor viabile ale

transportului

public

cu

zona

• dezvoltarea de sisteme inteligente

metropolitană Ploiești

de transport, management de trafic,

• necesitatea schimbării obișnuinței

smart parking

cetățenilor

•

în

ceea

ce

privește

dezvoltarea

unui

sistem

de

mobilitatea, în scopul deplasării

transport public modern

focusului de la mașina personală la

•

transportul ecologic

pentru persoanele cu dizabilități.

•

dezvoltarea

insuficientă

a

accesibilizarea

mediului

• realizarea de studii de trafic,

infrastructurii pentru biciclete și a

studii de fezabilitate si proiecte

zonelor pietonale.

tehnice pentru modernizarea și

Măsuri:

reabilitarea drumurilor

52

fizic

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE 2021 – 2027
Document de lucru al Primăriei Orașului Urlați

• reabilitarea, modernizarea și

poată asigura circulația

extinderea drumurilor locale

corespunzătoare a pietonilor

• realizarea unui plan de derulare a

• construirea, reabilitarea și

lucrărilor de reabilitare / extindere

modernizarea podurilor și

a infrastructurii rutiere, corelat cu

podețelor din oraș

alte rețele de utilități

• întreținerea șanțurilor pluviale

• modernizarea străzilor neasfaltate

pentru gestionarea

din oraș

corespunzătoare a surplusului de

• refacerea covoarelor asfaltice

apă și evitarea creșterii nivelului

• creșterea duratei de exploatare a

pânzei freatice din orașul Urlați

drumurilor existente, prin aplicarea

• înlocuirea semnelor de circulatie

unor tehnologii moderne, de

necorespunzatoare

reabilitare și modernizare

• extinderea și modernizarea

• construcția și reabilitarea

parcărilor din oraș.

trotuarelor astfel încât acestea să

Prioritatea 2. Urlați – oraș smart
Obiectiv: Creșterea calității vieții și eficientizarea administrației publice locale
Un oraș inteligent sau smart city este un concept de dezvoltare urbană
care integrează tehnologii și sisteme pentru a administra în mod eficient și
securizat resursele unui oraș, în vederea îmbunătățirii calității vieții cetățenilor,
dezvoltării comunității și protejării mediului.
Acestea includ, dar nu sunt limitate la:
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- Departamente informatice locale
- Sisteme de transport
- Spitale
- Rețele de distribuție a apei
- Administrarea deșeurilor
- Școli
- Biblioteci
- Alte servicii ale comunității.
Un oraș inteligent presupune existența unui sistem informatic integrat
care permite administrației locale să interacționeze direct cu cetățenii și cu
infrastructura orașului. Totodată, administrația poate monitoriza ce se întâmplă
în oraș, cum evoluează acesta și cum se poate asigura o calitate mai bună a vieții.
Cu ajutorul senzorilor integrați în sisteme de monitorizare în timp real, datele
sunt colectate de la senzori și dispozitive conectate, sunt procesate și analizate.
Problemele cu care se confruntă orașul se referă la lipsa integrală a
rețelelor de utilități, poluarea aerului, planificarea spațială a infrastructurii de
transport neadecvată pentru cerințele actuale de mobilitate, dificultatea
asigurării accesului populației la servicii și utilități publice de calitate, incluzive și
moderne, care să asigure un consum optim de resurse. O soluție pentru
atenuarea problemelor actuale ar fi implementarea unor tipuri de investiții care
ar putea conduce la transformarea în „smart city”, generând dezvoltare
sustenabilă.
În ultimele luni, în contextul pandemiei, administrația locală a fost pusă
în situația de a se adapta din mers la noile cerințe, astfel încât este necesară
extinderea investițiilor de tip smart și la nivelul acesteia. Avantajele unei
administrații smart sunt creșterea satisfacției cetățenilor, rapiditatea cu care
cetățenii pot semnala o problemă apărută, facilitarea interacțiunii funcționarilor
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cu cetățenii, servicii publice on-line, reducerea și optimizarea costurilor,
reducerea birocrației, reducerea timpilor de rezolvare a cererilor, întâlniri
desfășurate on-line, cu păstrarea condițiilor de siguranță.

Provocări:
• adoptarea redusă a tehnologiilor

Măsuri:

digitale în gestionarea resurselor,

• implementarea de proiecte ce

planificarea

utilizează̆ pe scară largă tehnologii

mobilității

și

a

serviciilor publice
•

„smart” în diverse domenii

digitalizare

redusă,

nesemnificativ

de

grad

integrare

a

• sprijinirea digitalizării serviciilor
publice

serviciilor publice furnizate

•

• operarea disparată a infrastructurii

pentru

energetice, apă-canal, digitale a

serviciilor publice.

localității

• întărirea capacității administrative

•

inexistența

implementare

unor
a

dezvoltarea

infrastructurilor
interoperabilitatea

strategii

de

de a utiliza și gestiona soluții de tip

conceptului

de

smart city.

smart city.

Prioritatea 3. Regenerare urbană
Obiectiv : Revitalizarea prin investiții integrate în spații publice și spații verzi
Dezvoltarea infrastructurii
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Regenerare urbană

Orașul nostru necesită intervenții care să le crească atractivitatea, astfel
încât să își poată menține populația și să poată juca rolul de polarizare a
teritoriului învecinat. Sunt zone de locuințe colective și istorice aflate în declin.
Este necesară intervenția pentru eficientizarea energetică a locuințelor,
a spațiilor publice din jurul locuințelor colective sau celor degradate. Spațiile
publice sunt pe alocuri degradate și nu îndeplinesc funcția de agrement și
coagulare a comunității. Modul în care arată și sunt utilizate piețele nu
corespunde potențialului rezidențial.
Este importantă asigurarea accesibilității și dezvoltarea funcțiilor de
recreere și socializare.
Una dintre problemele majore constă în faptul că spațiile publice nu
sunt interconectate, nu formează o structură uniformă.
Refacerea spațiilor publice are ca obiectiv creșterea gradului de
atractivitate, se înscrie în procesul general de regenerare urbană, și presupune
renovarea, în paralel, a clădirilor istorice și anveloparea blocurilor de
apartamente, ca o condiție esențială a creșterii calității vieții populației.
În conformitate cu standardele UE,

este stabilit un minim de 26

mp/locuitor de spațiu verde, iar conform Organizației Mondiale a Sănătății,
norma de spațiu verde pentru un locuitor este de 50 mp. Continuarea investițiilor
care permit creșterea suprafeței infrastructurii verzi reprezintă o prioritate. În
plus, există suprafețe de teren neutilizate, degradate, care contribuie la poluare
și la menținerea aspectului inestetic.
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Dezvoltarea spațiului public și a spațiilor verzi este necesară pentru
relevanța acestora în fața cerințelor și necesităților contemporane, din punct de
vedere funcțional dar și din punct de vedere al imaginii.

Provocări:

acestora

• spații publice neamenajate, care

reconversie pentru integrare în viața

nu își îndeplinesc funcțiunile de

orașului

agrement,

• îmbunătățirea și modernizarea

recreere,

petrecere

a

în

spații

verzi

sau

timpului liber

spațiilor verzi

• neîndeplinirea standardelor din

• dezvoltarea sistemului de spații

legislație

publice

în

ceea

ce

privește

suprafața spațiilor verzi
•

distribuția

spațiilor

spațială

verzi

care

• amenajarea de locuri de joacă
inegală
nu

a

asigură

pentru copii
•

dezvoltarea

sistemelor

de

accesul echitabil

supraveghere a spațiilor publice

• existența unor zone degradate sau

•

neutilizate ca urmare a încetării

fondului de clădiri pentru creșterea

unor activități economice

atractivității spațiilor publice.

• slaba planificare spațială a zonelor

•

urbane

amenajare teritorială și urbanism

modernizarea

digitalizarea

și

reabilitarea

serviciilor

de

• consolidarea serviciilor cu rol în
Măsuri:

gestionarea și evidența spațiilor

• valorificarea terenurilor publice

verzi

neutilizate

prin

transformarea
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Propuneri proiecte Pilon I: Dezvoltare urbană durabilă

Îmbunatatirea calitatii vietii populației, pentru următoarele activități:
- Îmbunătățirea serviciilor educaționale - construcția, modernizarea și
dotarea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară
(creșă)
- Îmbunătățirea spațiilor publice urbane – construire parc, strada Mihai
Viteazu

Reabilitare, modernizare si extindere iluminat public, Orasul Urlati,
judetul Prahova

Extindere rețele gaze, pe o lungime estimată de 35 km

Extindere rețele canalizare, pe o lungime estimată de 42 km

Înființarea de rețele noi de apă și canalizare în cartierele orașului și
reabilitarea tuturor rețelelor de apă și branșamente din oraș

Modernizare străzi, faza a III-a: străzile Lalelelor, Macului, Liliacului,
Măceșului, Viorelelor, Fundătura Crizantemelor, Crizantemelor - Bretea 1, Str.
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Mihai Viteazu (cartier Tineretului), Socului (Bretea dreapta + Bretea stânga),
Arioneștii Noi

Reabilitare si modernizare străzi, faza a III-a: străzile Cuza-Vodă și
Eternității
Reabilitare si modernizare străzi, faza a IV-a, pe o lungime estimată de
42km
Reabilitare, consolidare, extindere și dotare sediu primărie
Lotizare și dotare rețele utilitare cartier nou înființat
Refacere covoare astaltice, pe o lungime estimată de 40 km
Extinderea monitorizării video a orașului în special în intersecțiile mari,
intrările în oraș și în toate zonele unde se află platformele de gunoi

Iluminat public 1 Mai, 30 Decembrie - cu implementarea unui sistem
de telegestiune inteligent (proiect ce are în vedere introducerea subterană a
cablurilor)

Parteneriat cu Hidro Prahova pentru reabilitarea și modernizarea
rețelelor de canalizare pe străzile 30 Decembrie, Orzoaia de Jos, Orzoaia de Sus
(intersecția Parcului spre zona Cerceloiu), Teiului, Trandafirului, Parcului,
Căprioarelor, Castanilor, Gladiolelor, Viilor și Socului, precum și în toate cartierele
orașului (rețeaua va totaliza aproximativ 47 km)
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Continuarea modernizării stadionului și a tuturor punților pietonale
din cartiere și peste Râul Cricov

Extindere rețea de alimentare cu apă pe strada Valea Seman și punct
Cerceloiu, pe o lungime estimată de 4 km

Realizarea de studii de trafic, studii de fezabilitate si proiecte tehnice
pentru modernizarea si reabilitarea drumurilor

Reabilitarea, modernizarea și extinderea drumurilor locale

Realizarea unui plan de derulare a lucrărilor de reabilitare / extindere
infrastructură rutieră, corelat cu alte lucrări la rețele de utilități

Modernizarea străzilor neasfaltate din oraș

Refacerea covoarelor asfaltice

Creșterea duratei de exploatare a drumurilor existente, prin aplicarea
unor tehnologii moderne, de reabilitare si modernizare a acestora

Constructia si reabilitarea trotuarelor astfel încât acestea să poată
asigura circulația corespunzătoare a pietonilor
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Construirea, reabilitarea si modernizarea podurilor si podetelor din
oraș

Întreținerea șanțurilor pluviale, pentru gestionarea corespunzătoare a
surplusului de apă și evitarea creșterii nivelului pânzei freatice

Înlocuirea semnelor de circulație necorespunzătoare

Extinderea si modernizarea parcărilor din oraș

Pilon 2. Economie prosperă și competitivă
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Unde suntem?

Unde dorim să ajungem?

• În Urlati sunt înregistrate un total de

•

443 firme, dintre care 430 firme SRL, 7

economic

firme COAG, 5 firme SRLD, 1 firme SA.

investiții

• Domeniile de activitate cele mai

•

populare sunt specializate pe comert

rezultatele la nivel local pentru creștere

cu

economică

amănuntul,

cu

vânzare

Orașul

Orașul

a

dezvoltat

competitiv,

inovează

un

mediu

care

atrage

și

utilizează

predominantă de produse alimentare,

• Companiile de pe teritoriul orașului

băuturi și tutun, transporturi rutiere de

au

mărfuri, fabricare și comerț cu produse

dezvoltă tehnologii avansate

nealimentare.

• Dezvoltarea economică se bazează

• 10,4% activează în industrie

pe potențialul existent

• Numărul total al salariaților este

• Localitatea atrage, asigură sprijin și

2779

reține angajați calificați în domenii

•

Numărul

șomerilor

este

117

rezultate

notabile,

adoptă

și

diverse

persoane la sfârșitul lunii decembrie

• Orașul dezvoltă și menține talente

2020.

• Economia a avansat spre activități cu

• Urlați face parte din traseul turistic

valoare adăugată mare, cu niveluri

„Drumul vinului”

superioare

• Activitatea economică din oraș a

modernizarea tehnologică și inovație

cunoscut

• Localitatea e pregătită pentru era

un

elan

deosebit

prin

deschiderea Parcului Industrial Urlați.

digitală
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Pilon 2

Priorități

Obiective specific

Economie prosperă
și competitivă și inovatoare Prioritatea 1.

Transformarea într-un
centru economic rentabil
Dezvoltarea unei economii
echilibrate

Prioritatea 2.

O

companii

localitate

cu

dinamice

și

competitive
Impulsionarea
prin

economică

sprijinul mediului de afaceri
Prioritatea 3.

O localitate pregătită

pentru

era digitalizării
Adoptarea și integrarea
tehnologiilor digitale în
economie și sectorul public

Prioritatea 1. Transformarea într-un centru economic rentabil
Obiectiv specific: Dezvoltarea unei economii echilibrate

Șocul crizei sanitare aflată în plină derulare lasă urme adânci în modul
în care economiile sunt organizate și funcționează, la nivel global. Măsurile de
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distanțare socială, cele de intervenție economică, precum și soluțiile adoptate
de companii indică încercări de adaptare în contextul unor schimbări majore
pentru toate tipurile de activități umane.
Valul pandemic a generat distorsiuni fără precedent la nivelul cererii și ofertei,
pe piețele financiare europene, regionale și interne, precum și în ceea ce privește
bugetele. Pe măsură ce la nivel global

ne confruntăm cu al treilea val al

pandemiei COVID-19, cel mai probabil, următoarea perioadă se va caracteriza
printr-un grad ridicat de volatilitate, ritmul revenirii activității economice
depinzând de mai mulți factori, printre care: evoluția crizei de sănătate,
eficacitatea măsurilor de susținere a economiei, modul de reacție a piețelor,
companiilor și consumatorilor.
Există o listă de sectoare economice și domenii de activitate care ar
trebui să fie priorități transversale ale politicii economice, dar în care sunt
necesare reforme, precum: infrastructura digitală, sistemul de sănătate,
agricultura, protecția mediului, educația, sectorul producției industriale, sectorul
serviciilor, digitalizarea proceselor și activităților productive, serviciile.
Transformarea digitală trebuie să fie prioritară, iar pentru a ține pasul,
atât în administrația publică, cât și în economia privată, este nevoie de
încurajarea investițiilor în produse și servicii digitale. Priorități majore în acest
domeniu sunt restructurarea funcțională și digitalizarea serviciilor publice.
Pandemia a evidențiat încă o dată problemele administrației în furnizarea
serviciilor esențiale și lipsa pârghiilor și mijloacelor de a asigura continuitatea
acestor servicii în contextul unui șoc complex. Lecțiile crizei actuale ar trebui să
fie încorporate în modelele de dezvoltare a serviciilor publice.
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Mai ales, în perioada aceasta, dar fără a se limita la ultimele luni,
sistemul de educație este deconectat în mare parte de la tendințele de evoluție
ale economiei și tehnologiei și de la nevoile de dezvoltare socio-economice.
Avem nevoie de un sistem de învățământ cuplat la nevoile societății, mediului
de afaceri, orientat spre inovație și adoptarea metodelor și instrumentelor
contemporane de predare. Este recomandată cuplarea sistemului de educație la
cerințele societății și economiei actuale, în care dezvoltarea aptitudinilor este mai
importantă decât strict cumulul cantitativ de cunoștințe. Pregătirea forței de
muncă pentru anii următori – la un nivel care să corespundă cerințelor și
exigențelor economice actuale – este primul pas spre o dezvoltare economică
dorită.
Sprijinirea unei culturi inovative și a aplicării în sistemele de producție
a unor rezultate ale cercetării, a tehnologiilor noi vor asigura posibilități de
dezvoltare în perioada următoare.
Sprijinirea agenților economici dornici să investească în localitate
trebuie adaptată nevoilor reale ale comunității, cerințelor pieței și posibilităților
administrative, dar este primul pas pentru ridicarea nivelului de trai al populației,
creșterii veniturilor localității și prosperității pe care ne-o dorim. De asemenea,
trebuie identificate posibilitățile de parteneriate public-private care să deschidă
oportunități de dezvoltare.
Propunem transformarea orașului într-o destinație de investiții, prin
care să încurajăm proiecte de dezvoltare a companiilor mici și mijlocii, facilitarea
diversificării economice.
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Provocări:
•

Măsuri

dezvoltare

colaborării

incipientă

a

•

dezvoltarea

administrație

–

infrastructurii de inovare

sprijinirea

agenți economici – societăți de

•

pregătire și perfecționare a

infrastructurilor de sprijin a

forței de muncă

afacerilor

• discrepanțe de dezvoltare

• sprijin pentru crearea de start-

economică în teritoriu

upuri inovative

• slaba colaborare între mediul

• sprijin pentru dezvoltarea de

economic,

tehnologii avansate

instituțiile

cercetare-dezvoltare
administrația

locală

transferul

de
și

•

pentru

dezvoltarea

și

și

sprijinirea

consolidarea

culturii

asociative în rândul firmelor

rezultatelor

•

promovarea

spiritului

cercetării în piață

antrepenorial, a culturii inovării,

• incapacitatea localitățiide a

leadership-ului,

reține forța de muncă înalt

• atragerea forței de muncă

calificată

înalt calificate

• eficiența scăzută a structurilor

•

de sprijin a afacerilor

competențelor personalului

îmbunătățirea

continuă

• slaba capacitate de inovare a
întreprinderilor

Prioritatea 2.

O localitate cu companii dinamice și competitive
66
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Obiectiv:

Impulsionarea economică prin sprijinul mediului de afaceri

Cu toții ne dorim dezvoltarea economică locală durabilă. Pentru
aceasta, administrația locală trebuie să devină facilitator activ al creșterii
economice și creării locurilor de muncă, prin intermediul dezvoltării capacităților
și abilităților tehnice și parteneriatului cu sectorul privat și societatea civilă.
Implicarea administrației locale în dezvoltarea companiilor se poate
face prin asigurarea condițiilor utilitare de desfășurare a activității acestora, prin
sprijin logistic, prin acordarea unor facilități. De asemenea, administrația locală
poate veni în întâmpinarea agenților economici prin servicii adaptate cerințelor
actuale, digitalizarea unor servicii către companii, includerea în planurile de
dezvoltare a unor proiecte care să deschidă noi posibilități de dezvoltare
economică. Nu în ultimul rând, în contextul actual, în care o parte importantă a
forței de muncă active este în afara granițelor țării, iar statisticile arată că deja ne
confruntăm cu o lipsă a forței de muncă calificată, putem căuta soluții pentru
asigurarea posibilităților de dezvoltare profesională și la vârstă adultă, prin
centre de pregătire, în parteneriat cu instituții specializate.
O altă modalitate de a ajuta la dezvoltarea unui climat economic
eficient și dinamic, este crearea unui mecanism de schimb de informații și
propuneri între administrația publică locală și agenții economici, prin întâlniri
de lucru periodice sau dezbateri publice. Acest mecanism permite cunoașterea
promptă și completă a nevoilor, intereselor și priorităților de dezvoltare ale
mediului economic, la care administrația locală poate veni în sprijin. Ca urmare
a dezvoltării de competențe specifice la nivelul structurilor administrației se vor
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asigura premisele pentru crearea unui mecanism de eficientizare a comunicării
de informații/propuneri între administrația locală și mediul de afaceri.
Comunitatea își dorește să elaboreze planurile economice locale în
conformitate cu principiile bunei guvernări și a dialogului public – privat, să
identifice măsuri practice care urmează a fi întreprinse și eventual, să propună
proiecte care să susțină creșterea, dezvoltarea și ocuparea forței de muncă. Pe
durata acestui proces, administrația locală își propune să devină mai
transparentă, mai incluzivă și mai prietenoasă cu sectorul de afaceri.

Provocări:
•

lipsa

• incapacitatea adaptării “din
de

funcționarilor

experiență
în

a

mers” la cerințele tehnologice

înțelegerea

actuale, mai ales în contextul

mecanismelor de dezvoltare a

pandemic

unităților economice private

• eficiența scăzută a structurilor

• rata mică de supraviețuire a

de sprijin a afacerilor la nivel

firmelor nou

regional, județean

înființate

•

•

lipsa

unor

instrumente

lipsa

de

experiență

în

organizarea și susținerea de

financiare pentru

întâlniri on-line

finanțarea IMM-urilor

Măsuri

• slaba colaborare între mediul

• dezvoltarea și sprijinirea unui

economic

sistem de schimb de informații

și

administrația

locală

periodic,
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identificate

posibilitățile

de

• sprijin pentru crearea de noi

sprijin ale mediului de afaceri

afaceri

•

• sprijin pentru dezvoltarea

încurajarea

antreprenorial

spiritului
îndeosebi

a

agenților economici locali

tinerilor antreprenori, a culturii

• implicarea în proiecte regionale

riscului

care să susțină mediul de afaceri la

• dezvoltarea resurselor umane

nivel

la nivelul administrației

oportunități economice

Prioritatea 3.
Obiectiv:

local

și

să

deschidă

noi

O localitate pregătită pentru era digitalizării

Adoptarea și integrarea tehnologiilor digitale în economie și sectorul

public

Conform Tabloului de Bord al Inovării Regionale 2019, România este
cel mai slab inovator din UE. Această poziție a rămas neschimbată de la aderarea
la UE (2007).
În anul 2019, aproape jumătate din populația României avea
competențe digitale de nivel insuficient (42,7 la sută). Această valoare este mult
mai mică decât ponderea de 28% din populația UE care nu aveau suficiente
competențe digitale.
Pandemia de COVID-19 și restricțiile impuse au avut un impact
puternic asupra conștientizării beneficiilor digitalizării, atât în cadrul companiilor
private, cât și al administrației locale. Sunt necesare investiții integrate pentru
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adaptarea sectorului public, a mediului de afaceri și a populației la tendințele din
economie și societate.
La nivelul orașului Urlați, perioada pandemiei a venit cu provocări
cauzate atât de lipsa unor sisteme tehnice performanțe, cât și cu slaba pregătire
de folosire a tehnologiei. Ne propunem să ne dezvoltăm abilități pe două
sectoare: cel care implică dezvoltarea abilităților, asigurarea infrastructurii, a
conectivității și echipamentelor digitale și o planificare și o dezvoltare a
capacității organizaționale actualizate.

Provocări:
•

rata

• dezvoltarea de abilități digitale,
scăzută

de

adoptare

a

inclusiv combaterea dezinformării

soluțiilor de digitalizare de către

• formare în informatică

IMM

• o bună cunoaștere și înțelegere a

• comerțul online este încă la nivel

tehnologiilor

incipient

utilizare intensivă a datelor, cum ar

•

competențele

digitale

ale

care

necesită

o

fi inteligența artificială

populației scăzute în comparație cu

• competențe digitale avansate care

nivelul european

pot favoriza creșterea numărului de

•

grad

slab

de

dezvoltare

al

specialiști în domeniul digital și care

serviciilor digitale publice

garantează

Măsuri:

echilibrată a fetelor și femeilor

• aptitudini și competențe digitale

tinere în studiile și profesiile din

de bază de la o vârstă fragedă

sectorul digital.
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• o planificare și o dezvoltare

• investiții pentru achiziționarea de

eficientă a capacităților digitale,

servicii și echipamente necesare

inclusiv capacități organizaționale

pentru transformarea digitală

actualizate

• instrumente accesibile și platforme
securizate care respectă standardele
de confidențialitate și de etică.

Proiecte propuse în Pilonul 2: Economie prosperă și competitivă

- Amenajare și dotare spațiu obor, pod Valea Pietrii

- Modernizarea Pieței Centrale

- Organizarea de cursuri în domeniul procedurilor administrative
legate de deschiderea unei noi afaceri

- Dezvoltarea de programe de instruire în colaborarea cu companii de
consultanță cu specializare în business

- Dezvoltarea abilităților digitale

- Realizarea unor parteneriate de tip public privat pentru operarea
unor utilități și investiții publice
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- Întocmirea unui plan/sistem de întâlnire periodică cu mediul de
afaceri pentru identificarea de posibilități de sprijin și dezvoltare a comunității
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Pilonul 3. Sănătate, educație și sisteme sociale
performanțe
Unde suntem?

Unde dorim să ajungem?

• Urlati este economic o localitate
nesustenabilă cu valorile actuale ale
participării în educație

•

• Există decalaje importante față

Urlați este o localitate performantă,

de

digitalizată,

indicatorii

europeni

in

conectată

cu

mediul

educație

economic regional, care a dezvoltat un

• Infrastructura preșcolară slab

sistem eficient de pregătire pe tot

dezvoltată

parcursul vieții pentru locuitorii săi,

•

valorifică potențialul și cunoștințele

Îmbătrânirea populației și

creșterea incidenței bolilor

acumulate în mediul economic din

• Sistem medical cu performanțe

regiune.

modeste

• Localitatea formează forță de muncă

• Rețeaua medicală fragmentată

ce corespunde nevoii de competențe,

Medicina

preventivă

și

de

ambulatoriu în stadiu incipient

a integrat tinerii fără ocupație.
• Speranța de viață și starea de

• Ponderi ridicate ale populației

sănătate a locuitorilor se situează pe o

aflate în situație de risc

tendință de creștere

• Infrastructura socială slab dezvoltată
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• Localitatea beneficiază de un sistem

•

medical performant și o rețea școlară

încurajează

modernă și incluzivă

persoanelor defavorizate

Pilon 3
Educație, Sănătate

Avem

Priorități
Prioritate 1

un

sistem

social

care

și sprijină incluziunea

Obiectiv specific
Acces

egal

educație și Sisteme sociale

la

o

modernă,

conectată la performante
tendințele actuale

Prioritate 2

Acces incluziv la
servicii medicale
performante

de

Îmbunătățarea

stării

sănătate

a

populației

prin

dezvoltarea unui
sistem
medical eficient
Prioritate 3

Creșterea ocupării
forței de
muncă și asigurarea
incluziunii

pe

muncii
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Prioritatea 1. Acces egal la o educație modernă, conectată la tendințele
pieței
Obiectiv: Asigurarea unui acces incluziv la educație de calitate și optimizarea
sistemelor de educație și formare pentru a răspunde cerințelor pieței muncii

Sistemul de învățământ este unul dintre pilonii pe care se sprijină
viitorul localității, atrăgând stabilitate, inovare și asigurând pregătirea societății
pentru a face față provocărilor viitorului.
În momentul de față, la nivelul orașului, 8,2 la sută dintre cetățeni sunt
absolvenți de studii universitare, dar ponderea celor cu vârste între 30 și 45 de
ani scade până la 4,7 la sută.
Aproape zece procente din tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de
ani nu sunt încadrați profesional și nu urmează nici un program educațional sau
de formare profesională, riscând să fie excluși definitiv de pe piața forței de
muncă și să devină dependenți de prestații sociale.
Conectarea sistemului de învățământ la tendințele de evoluție ale
economiei și la tendințele de dezvoltare viitoare este un imperativ pentru
asigurarea dezvoltării sustenabile, pe termen lung, dar și pentru creșterea
rezilienței sistemului de învățământ și a economiei, în ansamblu, la perioade de
criză precum cea pe care o traversăm.
Îmbunătățirea infrastructurii școlare offline și online și asigurarea
echipamentelor și resurselor necesare unui proces de învățare modern, pentru
facilitarea accesului echitabil, pentru toți elevii, duce la condiții adecvate de
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învățare. Îmbunătățirea infrastructurii instituțiilor de învățământ ar trebui să
vizeze cu prioritate construirea și reabilitarea infrastructurii școlare, construirea
și reabilitarea infrastructurii școlare sanitare, asigurarea conformării tuturor
instituțiilor de învățământ la normativele DSP, DSVSA și ISU, asigurarea accesului
la internet pentru toate instituțiile școlare, precum și asigurarea accesului
acestora la baze de date care conțin resurse educaționale, dotarea tuturor
școlilor cu dispozitive care să permită utilizarea internetului și a resurselor
educaționale digitale.
Parteneriatele între instituțiile de învățământ, societatea civilă și mediul
de afaceri trebuie încurajate și stimulate, întrucât acestea pot oferi garanția
calibrării procesului de învățare la nevoile reale ale economiei, dar și accesul
elevilor la oportunități de învățare într-un context profesional, de exemplu prin
programe de mentorat sau stagii de practică. Încurajarea profesionalizării
cadrelor didactice prin dezvoltarea, la nivel de școală, a unor comunități de
practică și dezvoltare, în cadrul cărora cadrele didactice să poată realiza un
transfer eficace de competențe, pentru utilizarea unor metode și instrumente de
predare adaptate nevoilor în continuă schimbare ale elevilor.

Provocări:

•

Necesarul

de

modernizare

a

• Populația școlară este în scădere,

infrastructurii educaționale pentru

urmare

crearea unor medii de învățare

a

modificării

comportamentului demografic

moderne

• Abandonul școlar se manifestă la

nivelurile educaționale este ridicat

toate nivelurile de educație
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• Învățământul profesional și tehnic

• Dotarea școlilor cu echipamente

nu este atractiv și nu este pliat pe

specifice, săli sau terenuri de sport,

nevoile pieței muncii

baze sportive sau bazine de sport,

• Ponderea scăzută a absolvenților

astfel încât să se asigure o bază

de studii superioare, cu impact

materială modernă și să se creeze

negativ asupra pieței muncii

spații de învățare proiectate special

• Participare redusă a adulților la

pentru a promova noi abordări de

formare continuă

predare și învățare, inclusiv cu

• Sistemul educațional nu dezvoltă

ajutorul tehnologiilor moderne

relații

•

sustenabile

cu

mediul

Transformarea

economic

școlare

• Lipsa de corelare dintre cererea și

echipamente, astfel încât să se

oferta de competențe

permită

•

Dificultăți

privind

accesul

la

și

infrastructurii

achiziționarea

digitalizarea

de

procesului

educațional

educație a grupurilor vulnerabile

•

Înființarea

unor

centre

de

• Competențele digitale ale elevilor

reconversie profesională

sunt încă limitate

• Înființarea de centre pentru tineret
orientate către activități specifice și

Măsuri:
•

consiliere

Reabilitarea/modernizarea

• Adaptarea metodelor de predare la

unităților de învățământ din regiune, nevoile elevilor din toate categoriile,
în funcție de nevoile identificate

inclusiv medii dezavantajate

•

•

Construirea

sau

unităților de învățământ

extinderea

Identificarea,

sprijinirea

promovarea copiilor supradotați
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• Programe de informare, consiliere

• Creșterea accesului și participării

și

adulților la programe pentru pentru

educație

parentală

pentru

familiile copiilor, cu focalizare pe

dezvoltarea competențelor cheie

familiile

•

copiilor

proveniți

din

grupuri vulnerabile

Pachete

de

formare

pentru

angajați, adaptate nevoilor pieței

• Facilitarea dobândirii de calificări
pentru persoanele care au părăsit
timpuriu școala

Prioritate 2 Acces incluziv la servicii medicale performante
Obiectiv: Îmbunătățarea stării de sănătate a populației prin dezvoltarea unui
sistem medical eficient

Îmbătrânirea populației și schimbările demografice vor avea un impact
puternic asupra sistemului sanitar în viitorii ani, prin crearea unui segment de
populație consistent predispus incidențelor mai ridicate ale anumitor boli. Cele
mai frecvente boli care afectează populația sunt bolile hipertensive, pulmonare
cronice,

cerebrovasculare,

diabetul,

cancerul,

acestea

reprezentând

și

principalele cauze de deces.
În acest context, dezvoltarea serviciilor medicale de prevenție și
promovarea unui mod de viață sănătos sunt esențiale. Accesul la servicii
preventive este în continuare limitat, deficitar, inechitabil și neuniform din punct
de vedere al calității serviciilor oferite.
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Pe lângă provocările legate de demografie, persistă problemele legate
de calitatea și accesibilitatea serviciilor oferite de sistemul de sănătate.
Infrastructura și echipamentele sunt încă departe de standardele europene și nu
au fost adaptate la tehnologiile moderne, iar distribuția lor de cele mai multe ori
nu corespunde profilului demografic și nici nevoilor de sănătate ale populației.
De asemenea, gradul de fragmentare al unităților medicale este o piedică în fața
unei viteze de reacție rapidă, ce ar trebui să caracterizeze un sistem medical
performant.

Provocări:

• Necesitatea adaptării sistemului

• Infrastructura și echipamentele

medical la îmbătrânirea populației și

unităților medicale sunt departe de

schimbărilor demografice

standardele europene

• Calitatea actului medical necesită

• Gradul de fragmentare ridicat al

îmbunătățiri.

unităților medicale
• Sistemul medical nu oferă acces

Măsuri:

echitabil și incluziv

• Construirea unui spital cu 100 de

• Rețeaua de servicii în sistem

paturi

ambulatoriu și medicina preventivă

•

sunt insuficient dezvoltate

unităților

•

Medicina

subdezvoltată

personalizată

este

Modernizarea/reabilitarea/
medicale

existente

și

achiziții de aparatură medicală
•

Înlocuirea

spațiilor

vechi

ale

unităților medicale care nu mai
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corespund standardelor actuale cu

• Modernizarea și dotarea rețelei de

unele noi

medicină de familie și medicină

• Dezvoltarea rețelei și a serviciilor

școlară

oferite în regim ambulatoriu

Înființarea și amenajarea de spații

•

modernizarea

destinate carantinării persoanelor

centrelor medicale de permanență

sau găzduirii în situații ca cele

din zonele rurale,

provocate de pandemia covid19.

•

Dezvoltarea

Construirea

și

unui

centru

de

recuperare, fizioterapie

Prioritate 3

Creșterea ocupării forței de muncă și asigurarea

incluziunii pe piața muncii
Obiectiv: Reducerea numărului de persoane vulnerabile, prin servicii
calibrate nevoilor beneficiarilor

Ponderea populației afectată grav de lipsuri materiale, ceea ce
definește o stare de sărăcie severă, este peste media Uniunii Europene. Sărăcia
afectează deopotrivă familii monoparentale, copii, bătrâni, tineri, șomeri,
persoane cu dizabilități sau persoane cu boli cronice sau incurabile.
Schimbările demografice indică o creștere a populației îmbătrânite,
astfel că există riscul creșterii populației aflate în dificultate, iar serviciile sociale
trebuie reorganizate având la bază această premisă.
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Lipsa educației contribuie la apariția riscului de sărăcie sau excluziune
socială și reduce șansele unui loc de muncă permanent. Pentru limitarea
abandonului școlar este necesară dezvoltarea unor servicii specializate de
consiliere, monitorizare și orientare profesională și educațională.
O bună parte din persoanele expuse riscului de sărăcie se confruntă
cu imposibilitatea de a-și permite o locuință. Accesul la o locuință reprezintă o
necesitate și un drept fundamental, fiind justificată măsura de creare de locuințe
sociale. Este necesar ca intervențiile de incluziune activă să combine ajutorul
financiar și cel pentru asigurarea unei locuințe sociale cu facilitarea accesului la
educație și formare profesională, la serviciile medicale și sociale, precum și pe
piața forței de muncă, pentru a preveni excluziunea pe termen lung și pentru a
spori eficiența cheltuielilor sociale.
Aceste măsuri trebuie să fie completate de măsurile de întreruperea
transmiterii sărăciei de la o generație la alta. În acest sens, acțiunile ar trebui să
înceapă cu familiile și cu copii.
Trebuie consolidate intervențiile pe parcursul copilăriei timpurii în
domenii precum asistența medicală și educație. Astfel, accesul la educație este
cel mai important factor în ruperea cercului vicios de transmitere a sărăciei între
generații. De asemenea, sunt esențiale măsurile pentru facilitarea participării
părinților pe piața forței de muncă.

Provocări:

•

Reducerea

discrepanțelor

• Populația aflată în risc de sărăcie

economice între populația săracă și

este în creștere

restul populației
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•

Personalul

angajat

infrastructura
insuficient

și

socială
are

nevoie

în

• Dezvoltarea rețelei de locuințe

este

sociale, inclusiv pentru victimele

de

specializare
•

violenței în familie
•

Infrastructura

socială

este

Dezvoltarea

asistență

unei

socială

rețele
în

de

zonele

subdimensionată, fiind nevoie de

marginalizate

modernizare și dotare

• Dezvoltarea serviciilor de îngrijire

•

Persoanele

defavorizate

au

destinate copiilor vulnerabili

dificultăți în includerea în câmpul

• Creșterea capacității de recuperare

muncii

a

persoanelor

includerea
Măsuri:
•

cu

acestora

handicap
în

și

activități

socio-economice

Modernizarea

și

extinderea

serviciilor sociale

• Creșterea accesibilității fizice a
persoanelor cu dizabilități

• Crearea de locuințe sociale pentru
persoanele aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială

Proiecte propuse pentru Pilonul 3: Sănătate, educație
și sisteme sociale performanțe

-

Reabilitare,

modernizare,

extindere

si

dotare

ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Orășenesc Urlați
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- Modernizare acoperiș corp central școala „Cănuță Ionescu”

- Modernizare clădire veche Liceul „Brâncoveanu Vodă” (tâmplărie și
acoperiș)

- Amenajarea a trei terenuri de sport, cu suprafață sintetică, la școli

- Modernizare acoperiș Grădinița „Clopoțica”

- Consolidare, reabilitare, modernizare, extindere si dotare sectia
recuperare medicală neuromotorie, reumatologică și post-traumatică a
Spitalului Orășenesc Urlați

- Construire corp de legătură C1- C2 cu destinația Cameră de Gardă
din cadrul Spitalului Orășenesc Urlați

- Construirea unei săli de sport la Școala “Cănuță Ionescu”

- Construire sală polivalentă în incinta Liceului “Brâncoveanu Vodă”
Urlați

- Constructie spital nou, 100 paturi
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- Modernizarea și dotarea cu aparatură (inclusiv monitorizare video) și
materiale moderne necesare desfășurării activității Liceului “Brâncoveanu Vodã”,
modernizarea școlilor gimnaziale “Brâncoveanu Vodă” și “Cănuță Ionescu”

- Finalizarea lucrărilor la centrul de fizioterapie și recuperare de la fosta
maternitate (proiect finanțat prin C.N.I.)

- Modernizarea grădiniței Valea Urloii

- Înființarea și dotarea de spații necesare în situații de urgență

- Construirea unui bazin de înot, în cartier Mihai Viteazul
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Pilonul 4. Păstrarea și folosirea tradițiilor
Unde suntem?

Unde dorim să ajungem?

• Fenomen de îmbătrânire a
populației

Urlați este o localitate a pus

• Tradițiile locale nu sunt utilizate la

bazele dezvoltării unui climat

potențialul real

modern,

• Diversitate economică, inovație

dinamic, folosind diversitatea și

și investiții modeste

tradițiile locale

• Infrastructură și servicii publice

• atrage investitori privați, care

insuficient dezvoltate

exploatează sustenabil

• Valorificare insuficientă a

potențialul/mediul local

potențialului și specificului local
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• a atras persoane tinere pentru a

• a dezvoltat agricultura, turismul

locui și pentru a munci aici

și

a

diversificat

activitățile

economice
Pilon 4
Păstrarea și

Priorități

Obiectiv specific

Prioritate 1

Dezvoltarea

sustenabilă
folosirea

și inteligentă

tradițiilor

Reducerea decalajelor
sociale și economice,
prin susținerea
activităților

tradiționale

Provocări:

•

• Populația se confruntă cu o

exploatațiilor agricole este o

îmbătrânire constantă

piedică pentru productivitate

• Mediul nu este atractiv pentru

ridicată

investitori sau pentru a atrage

• Micii producători locali nu

noi locuitori

beneficiază de sprijin pentru a-

•

Dotările

și

infrastructura

Dimensiunea

redusă

a

și valorifica produsele, nu sunt

tehnico-edilitară nu au grad

încurajați

mare de acoperire și necesită

potențialul

modernizare

familiale
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• Potențialul turistic este slab

• Crearea și modernizarea de

dezvoltat

rețele de irigații inteligente în
contextul

Măsuri:
•

schimbărilor

climatice

Susținerea

diversificării

•

Valorificarea

activităților economice

regenerarea

•

suprafețelor verzi, împădurite

Susținerea

locali,

producătorilor
încurajarea

și

sustenabilă,
extinderea

• Modernizarea și dezvoltarea

meșteșugurilor și activităților

târgurilor locale

tradiționale

• Amenajarea de spații de

•

Dezvoltarea

colectare
produselor
susținerea

și

rețelelor

de

agrement,

depozitare

a

spații verzi

agricole

și

sociale),

modernizării

•

activităților agricole ecologice

spații

Sprijinirea

publice

și

dezvoltării

agroturismului și a ramurilor
ecoturismului

Proiecte propuse Pilonul 4: Păstrarea și folosirea tradițiilor

-

Reabilitarea bisericii de lemn de pe Valea Seman cu Hramul

“Adormirea Maicii Domnului”, precum și sprijinirea lucrărilor de modernizare la
toate lăcașurile de cult de pe raza orașului Urlați
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- Amenajare parcare si curte interioara Casa de Cultură

- Sprijinirea familiilor tinere care doresc să deschidă afaceri de familie
bazate pe tradiții

- Dezvoltarea unui calendar de evenimente tradiționale

- Organizarea de evenimente de promovare a tradițiilor locale

Pilonul 5: Sustenabilitate prin cultură și turism
Unde suntem?

Unde dorim să ajungem?
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• Orașul nu este consacrat ca

Urlați este o localitate consacrată

destinație turistică importantă

ca destinație turistică în domeniul:

•

cultural, ecoturism, agroturism

Caracteristici

insuficient

exploatate și

• ofertă turistică integrată, cu

valorificate

accent pe familie, bazată pe

• Urlați se află pe Drumul vinului

identitate locală

• Patrimoniu cultural și natural

• zone moderne de agrement

divers, insuficient valorificat

revitalizate

•

• plasarea culturii și creativității în

Flux turistic modest, durată

mică sejur

centrul politicilor de dezvoltare

• Conacul Bellu face parte dintr-

• model de dezvoltare bazat pe

un

valorificarea

complex

arhitectonic

ce

patrimoniului

datează de la jumătatea secolului

cultural

al XIX-lea

•

• Beneficiem de tradiții, dar încă

culturale, recreaționale

nu le valorificăm prin evenimente

• patrimoniul construit relevant

locale

pentru identitatea orașului

Pilon 5
Sustenabilitate

Priorități

gamă

variată

de

facilități

Obiectiv specific

Prioritate 1
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prin cultură

Crearea

unui

brand

turistic local prin
promovarea
potențialului
Diversificarea și
promovarea
ofertei turistice, cu
accent pe nișele
de

turism

care
prezintă avantaje

Prioritate 2

Valorificarea
patrimoniului
cultural
Punerea în valoare a
patrimoniului cultural
pentru creșterea
atractivității și
dezvoltării sustenabile

Prioritate 1: Crearea unui brand turistic local prin promovarea
potențialului localității
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Obiectiv: Diversificarea și promovarea ofertei turistice, cu accent pe
nișele de turism care prezintă avantaje pentru comunitate

Urlați nu s-a consacrat ca o localitate turistică în mentalul societății, cu
toate că beneficiază de o mare varietate a resurselor, motivul principal fiind acela
al lipsei promovării unor oferte integrate, cu accent pe dezvoltarea acelor
sectoare turistice/agroturistice care prezintă avantaje competitive.
Slaba dezvoltare a turismului se reflectă în faptul că acesta reprezintă
un procent mic din cifra de afaceri a localității, precum și în numărul de turiști
care rămâne în continuare scăzut.
Există în localitate potențial de a dezvolta și susține produsele de nișă,
dintre care unele pot fi organizate și comercializate în mod integrat. Oferta
trebuie să se adreseze atât familiilor care doresc petrecerea timpului liber în
mediu natural, să servească produse ecologice, obținute local, un segment în
creștere în termeni de durată a sejurului și a volumului încasărilor, dar și firmelor
care își doresc organizarea de evenimente / întâlniri de business sau pregătire
profesională.
În ultimii ani, ecoturismul a devenit o modalitate tot mai apreciată de
petrecere a timpului liber, inclusiv în județul nostru. Urlați poate deveni un centru
agrotusitic care să dezvolte destinații ecoturistice, având în vedere că potențialul
patrimoniului său natural.
Promovarea patrimoniului, corelată cu investițiile în infrastructură și
dezvoltarea unor produse turistice integrate, vor aduce plus valoare localității,
contribuind la dezvoltarea socio-economică. Putem miza pe elementele
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arhitecturale, gastronomice, obiceiuri sau meșteșuguri, recunoscute. Multe
elemente tradiționale nu sunt promovate unitar și în spiritul turistic, nefiind
integrate în programe turistice.
O formă de turism cu importanță deosebită este reprezentată de
turismul de afaceri, de weekend, sau turismul cultural, majoritatea vizitelor fiind
generate de turiștii care călătoresc în scop profesional. Este importantă crearea
unui portofoliu de evenimente culturale importante. Pentru aceasta, prezența
unei agende care să includă evenimente în fiecare sezon, reprezintă un aspect
important pentru localitate. De asemenea, dezvoltarea unui portofoliu de
evenimente este importantă și pentru punerea în valoare a elementelor de
patrimoniu cultural care pot atrage turiști, împreună cu investiții în facilități
pentru petrecerea timpului liber.
Se pot practica și alte forme ale turismului care încă sunt slab
exploatate. Turismul vini-viticol poate diversifica activitățile și conduce la o
creștere a atractivității. De asemenea turismul etnografic și gastronomic au
potențial și trebuie exploatate.

Provocări:

• Obiectivele turistice consacrate nu

• Numărul de turiști este scăzut

reușesc să crească atractivitatea

• Localitatea nu are un brand turistic

regiunii

care să atragă turiști

• Potențialul turismului verde nu

• Investițiile sunt insuficiente

este exploatat corespunzător

• Valorificarea resurselor nu este

• Lipsa unei infrastructuri turistice

exploatată la potențialul maxim

adecvate
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- constituirea și întreținerea unei
Măsuri:
•

baze publice de date și informații

Reabilitarea,

modernizarea

și

asupra

resurselor

turistice

ale

echiparea afacerilor agroturistice

orașului

•

- realizarea de cercetări și studii

Valorizarea

gastronomice,

resurselor
viticole

pentru

periodice

de

piață:

studii

de

promovarea ca destinație turistică

diagnostic și fezabilitate, sondaje,

• Dezvoltarea si punerea în valoare a

chestionare etc., în vederea stabilirii

infrastructurii turistice publice

atractivității turistice a orașului

• Investiții în tabere sau/și în centre

- definirea unui brand local

de agrement

- elaborarea de materiale locale de

• Punerea în valoare a patrimoniului

promovare (tematice sau diversi-

natural

ficate, în limba română și alte limbi

în

scopul

dezvoltării

ecoturismului

de circulație internațională): postere,

• Dezvoltarea unor rute turistice,

broșuri, materiale informative, ca-

culturale și de agrement integrate

taloage cu produse și servicii, hărți,

• Dezvoltarea serviciilor conexe

calendare ale evenimentelor etc

• Investiții integrate care să pună în

- diseminarea materialelor de pro-

valoare principalele elemente de

movare prin centre de informare

patrimoniu cultural, investiții în

turistică locale și naționale

facilități pentru petrecerea timpului

- promovare on-line

liber

Prioritate 2. Valorificarea patrimoniului cultural
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Obiectiv: Punerea în valoare a patrimoniului cultural pentru creșterea
atractivității și dezvoltării sustenabile

Patrimoniul cultural este o resursă pentru viitor, care trebuie protejată,
dezvoltată și promovată și care aduce plus valoare mediului în care se află și
devine un motor al creșterii calității vieții.
În ultimii ani, viziunea asupra patrimoniul construit s-a concentrat mai
mult pe conservarea și mai puțin pe o exploatare care să îi asigure continuarea
existenței sau să aducă beneficii socio-economice localității. Neglijența și
întreținerea sa deficitară au determinat în timp o degradare sau chiar distrugere
a multor elemente de patrimoniu.
Și mai puțină atenție au primit peisajele ce conferă identitate localității,
ducând la pierderi cauzate de degradare.
Așadar, este de dorit elaborarea unei strategii de conservare a
patrimoniului

în care să se facă identificarea valorilor de patrimoniu,

identificarea deficiențelor și propunerea unui set de măsuri pentru punerea în
valoare a patrimoniului.

Fiecare etapă trebuie să aibă o componentă

participativă, cu scopul însușirii patrimoniului de către localnici. Procesul
participativ va fi asigurat prin implicarea societății prin localnici, ONG-uri, unități
școlare.

Provocări:

•

Conservarea,

restaurarea
valoare
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•

Conservarea

peisajelor,

a

•

Reabilitarea

obiectelor

de

identității și autenticității localității

patrimoniu de importanță locală cu

• Generarea de dezvoltare locală

potențial turistic

durabilă

•

și

sustenabilă

prin

Crearea unui portofoliu de

intermediul patrimoniului

evenimente

•

• Sprijin pentru organizarea de

Exploatarea

patrimoniului

industrial

evenimente, festivaluri, expoziții,

• Lipsa unor specialiști în reabilitarea

târguri care sporesc vizibilitatea

monumentelor istorice

localității în plan cultural.

• Conștientizarea populației asupra

-

Activități

de

marketing

și

importanței și valorii patrimoniului

promovare turistică a obiectivului

cultural.

restaurat,

Măsuri:

acestuia, în cadrul proiectului.

•

Cercetarea,

reabilitarea

conservarea
obiectelor

și
de

inclusiv

digitizarea

• Crearea unei infrastructuri
turistice prin:

patrimoniu

- înființarea unor pensiuni în

• Punerea în valoare a clădirilor cu

localitățile componente ale orașului

scopul de a promova identitatea

- crearea unui cicuit turistic de

culturală și de a ridica atractivitatea

vizitare a unor crame, cu posibilități

zonei

de degustare și achiziționare a

• Refuncționalizarea patrimoniului

vinurilor specifice zonei

industrial pentru conservarea și

- înscrierea orașului într-un circuit

exploatarea în scop economic

turistic zonal
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-construcția unor toalete publice în

meșteșugărești, artizanele.și a celor

zonele vizitate de turiști

agricole, cu ocazia sărbătorii

- construcția unor parcări în zona

orașului și nu numai

Mănăstirii Jercălăi și la Muzeul

- crearea și extinderea

Conacul Bellu

infrastructurii de agrement, inclusiv

- dezvoltarea de facilități pentru

a utilităților aferente

persoanele cu handicap și

- amenajarea obiectivelor turistice

semnalizarea acestora

naturale de utilitate publică precum

- modernizarea și intreținerea

și crearea/ modernizarea

spațiilor verzi și obiectivelor

infrastructurilor conexe de utilitate

turistice

publică

- modernizarea și semnalizarea

- dezvoltarea de infrastructuri

punctelor de intrare în oraș

publice la scară mică pentru

- construirea unor chioșcuri

valorificarea atracțiilor turistice

speciale, din lemn, pentru

-

comercializarea produselor

promovare turistică a orasului.

activități

de

marketing

Proiecte propuse Pilonul 5: Sustenabilitate prin cultură și turism

- Amenajare parcare si curte interioară Casa de Cultură

- Amenajare și dotare Parc Bellu

- Înființare centru turistic
96
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- Lucrări de modernizare și ecologizare a Parcului Bellu, aici vor fi
create locuri pentru picnic și agrement

- Realizarea unei zone de promenadă în centrul orașului

- Realizarea unui parc de distracții și recreere (în actuala locație a
Oborului)

Crearea unui cicuit turistic de vizitare a unor crame, cu posibilități de
degustare și achiziționare a vinurilor specifice zonei

Construcție toalete publice
Modernizarea și semnalizarea punctelor de intrare în oraș

Construire chioșcuri pentru comercializarea produselor meșteșugărești,
artizanele și a celor agricole
Definire și promovare brand local
Realizare și diseminare materiale de promovare prin centre de informare
turistică locale și naționale
Implementare program de promovare on-line
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Restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea monumentelor istorice, a
bisericilor și altor monumente de for public

Restaurarea, protecția, conservarea și realizarea picturilor interioare,
frescelor, picturilor murale exterioare
Restaurarea și remodelarea plasticii fațadelor
Dotări interioare (instalații, echipamente și dotări pentru asigurarea
condițiilor de climatizare, siguranță la foc, antiefracție)

Dotarea pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural mobil și imobil
Realizarea de activități de marketing și promovare turistică a obiectivului
restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului

Pilonul 6: Adaptarea la
schimbările climatice și tranziție verde
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Unde suntem?

Unde dorim să ajungem?

• Urlati este deservit de sistem public

În localitate s-au creat obișnuințe de

alimentare cu apă

consum transformate, astfel încât să

• În localitate există sistem public de

se

canalizare

consumul excesiv de resurse de bază:

• Rețele apă - canal subdezvoltate

apă și energie.

• Rată scăzută de reciclare a deșeurilor

• Sisteme de apă si apă uzată care

și rate

asigură accesul tuturor locuitorilor la

ridicate de

depozitare

a

evite

generarea

de

deșeuri,

deșeurilor

servicii de moderne

• Tipare de consum neadaptate

• Nivel de emisii de gaze cu efect de

economiei circulare

seră în limitele acceptate de UE

• Zone verzi care nu sunt puse suficient

pentru încadrarea în obiectivul de

în valoare sau conservate

neutralitate climatică

• Consum ridicat de energie in

•

clădiri publice și rezidențiale

reciclează selectiv

Locuitorii

și

mediul

economic

• Confort termic a crescut și consumul
energetic a fost optimizat în clădiri
publice și private
• Rezistență crescută la schimbări
climatice și capacitate crescută de a
face față riscurilor
Pilon 6
Adaptare la condițiile

Priorități

Obiectiv specific

Prioritate 1
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climaterice și

energetice și a energiei

tranziție verde

din surse regenerabile
Îmbunătățirea
confortului termic și
scăderea
costurilor cu energia
prin creșterea eficienței
energetice

Prioritate 2

Promovarea adaptării la
schimbările climatice
Îmbunătățirea capacității de
previziune

și

intervenție în

situațiile

de risc climatic

și

de mediu
Prioritate 3

Extinderea

și

modernizarea
infrastructurii de mediu
Acces crescut la servicii
edilitare de calitate prin
investiții în infrastructura de
alimentare cu apă, apă
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uzată, reciclarea și
valorificarea
deșeurilor

Prioritate 1: Îmbunătățirea eficienței energetice
Obiectiv: Îmbunătățirea confortului termic și scăderea costurilor cu
energia prin creșterea eficienței energetice

Una din măsurile principale ale obiectivului de creștere a eficienței
energetice a României prevăzute în Planul Național Integrat în domeniul Energiei
și Schimbărilor Climatice 2021-2030, prevede valorificarea potențialului de
eficiență energetică în sectorul clădirilor, prin programe de izolare termică în
sectorul public, al blocurilor de locuințe și al comunităților afectate de sărăcie
energetică. Conform Strategiei Naționale de Renovare pe Termen Lung, se
estimează că aproximativ 77% din suprafața totală a fondului de clădiri va trebui
renovată sau reconstruită până în 2050, pentru a se atinge obiectivele de
eficiență energetică. Sectorul clădirilor este unul dintre cei mai importanți
consumatori de energie. Consumul final de energie în sectorul de construcții
reprezintă 42% din totalul consumului final de energie, din care 34% reprezintă
clădiri rezidențiale, iar restul (aproximativ 8%) clădiri comerciale și publice.
Sectorul rezidențial are cea mai mare pondere a consumului de energie
(aproximativ 81%), în timp ce toate celelalte clădiri la un loc (birouri, școli, spitale,
spații comerciale și alte clădiri nerezidențiale) reprezintă restul de 19% din
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consumul total de energie finală. De asemenea, sectorul clădirilor emite și cele
mai multe emisii cu gaze de efect de seră.
Astfel, investițiile în renovarea fondului existent de clădiri în vederea
creșterii performanței energetice permite importante economisiri de energie și
reducerea vizibilă a gazelor cu efect de seră și reprezintă una dintre cele mai
semnificative investiții care poate fi realizată în sprijinul tranziției către o
economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon.
Orașul Urlați are un fond de locuințe

construite înainte de 1989

important, caracterizate prin confort redus și prin eficiență energetică extrem de
scăzută conform standardelor actuale. Fondul de locuințe construite în ultimii
ani este mult mai scăzut, iar în cazul construcțiilor în perioada dezvoltării
imobiliare, după anul 2010, acestea respectă din faza de execuție un nivel ridicat
de eficiență datorat materialelor disponibile, cât și experienței privind creșterea
costurilor cu încălzirea.

Provocări:
•

Poluare

• Eficiență energetică scăzută în
datorată

eficienței

întreprinderi

și

energetice scăzute în clădiri publice,

consumatori

private, comerciale

• Slaba utilizare a energiei din
regenerabile

la

marii

• Clădiri publice și private

surse

renovate în vederea eficienței

cogenerare

energetice

publică, în clădiri de locuințe și

în

și

din

infrastructura

în sistemele de încălzire și răcire
a temperaturii.
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•
Măsuri:
•

de

eficiență

energetică

Renovarea

existent

Proiecte

în

fondului
vederea

locativ

•

creșterii

Folosirea

de

sisteme

de

încălzire cu surse regenerabile

eficienței energetice

sau din cogenerare

• Renovarea infrastructurilor

• Schimbarea paradigmei de

publice în vederea creșterii

consum energetic a populației

eficienței energetice

Prioritate 2: Promovarea adaptării la schimbările climaterice
Obiectiv: Îmbunătățirea capacității de prevenire și intervenție în situații
de risc generate de schimbările climatice

În utimii ani, schimbările climatice sunt evidente și reprezintă o
realitate, efectele negative fiind resimțite atât în plan economic, cât și social.
Modificările climatice care au loc în prezent reconfigurează lumea și amplifică
riscurile de instabilitate. Ultimele două decenii au inclus 18 cei mai calzi ani care
s-au înregistrat vreodată. Uniunea Europeană consideră esențial să se
întreprindă acțiuni imediate și decisive în direcția combaterii schimbărilor
climatice.
În afara riscurilor imediate, ne confruntăm cu tendințe climaterice cu
efecte pe termen lung. Acestea pot accentua anumite efecte climatice:
103

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE 2021 – 2027
Document de lucru al Primăriei Orașului Urlați

fenomenul de deșertificare poate fi un factor care accentuează efectele lipsei
precipitațiilor într-un an an, creșterea temperaturii poate afecta sistemul verde,
generând implicit creșteri suplimentare de temperatură.
Din punct de vedere al rezilienței și capacității de adaptare, este nevoie
de planificare atentă pentru a face față impactului schimbărilor climatice.
Capacitatea de adaptare cuprinde totalitatea instrumentelor, resurselor și
structurilor necesare implementării în mod eficient a măsurilor de adaptare.
Creșterea capacității de adaptare la efectele actuale și potențiale ale schimbărilor
climatice, presupune monitorizarea impactului provocat de schimbările climatice,
precum și a vulnerabilității sociale și economice asociate.

Provocări:

inclusiv

a

intervențiilor

• Pericol de inundații

integrate, în cazuri de urgență

• Intensificarea fenomenelor
climatice,

meteorologice

extreme:

precipitații,

temperaturi
puternic,

extreme,

căderi

masive

Măsuri:
• Investiții în infrastructura verde

vânt

• Investiții în sisteme noi sau

de

modernizate de monitorizare, de

zăpadă etc

pregătire, de alertă și de reacție în

• Existența unor zone cu deficit

caz de dezastre

de apă și degradare de terenuri

•

• Necesitatea de a reduce

reacție

durata minimă de intervenție,

meteorologice extreme
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•

Îmbunătățirea

capacității

privind

educației

și

reducerea

atenuarea

impactului

și

alerta

timpurie

schimbărilor climatice, adaptarea,

Prioritate 3: Extinderea și modernizarea infrastructurii de mediu
Obiectiv: Acces crescut la servicii de calitate prin investiții în
infrastructura de alimentare cu apă, canalizare, valorificare și reciclare deșeuri

Rămâne o mare provocare felul în care se dezvoltă infrastructura de
mediu, astfel încât să aibă loc reducerea poluării și ameliorarea factorilor de
mediu, și în același timp să fie satisfăcute nevoile populației și desfășurarea în
condiții optime a activităților economice.
Există nevoi în ceea ce privește extinderea rețelelor. De asemenea, este
nevoie de extinderea sistemului de colectare a apelor uzate.
În ceea ce privește managementul deșeurilor, nu se colectează și nu se
valorifică cantitățile de deșeuri reciclabile, conform angajamentelor, deși sunt în
curs de realizare sisteme de management integrat al deșeurilor.
Lipsa valorificării unor deșeuri, precum cele biodegradabile, a
deșeurilor din construcții, depozitarea deșeurilor pe sol și menținerea activă a
unor zone de depozitare necontrolată care vor ridica probleme de mediu,
reprezintă priorități.
Toate aceste probleme au consecințe negative directe nu doar asupra
mediului înconjurător, ci și asupra sănătății populației.
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Provocări:
•

• reabilitarea sistemelor de

Existența

gospodăriilor

neracordate
alimentare

la
cu

sisteme
apă,

sistem

încă

transport și distribuire a apei

de

destinate consumului uman și apă

de

uzată

canalizare și tratare a apelor uzate

• extinderea rețelei de canalizare și

• Poluarea apelor subterane sau

modernizarea a stațiilor de epurare

a râurilor din cauza evacuărilor

a apelor uzate care asigură

de ape uzate slab sau deloc

colectarea și epurarea încărcării

epurate

organice biodegradabile

• Lipsa infrastructurii adecvate

• consolidarea și extinderea

pentru valorificarea deșeurilor

schemelor de gestionare a

menajere biodegradabile

deșeurilor și a sistemelor integrate

• Nivelul scăzut al colectării

de management al deșeurilor

selective

• investiții în infrastructura de

și

a

reciclării

deșeurilor reciclabile

colectare și sortare deșeuri,

• Poluare datorată depozitării

compostarea deșeurilor

în locuri nepermise a deșeurilor, biodegradabile
uneori și a celor care conțin

- extinderea rețelei de alimentare

substanțechimice

cu apă a orașului, până la un grad
de acoperire de 100% a populației;

Măsuri:

- extinderea rețelei de canalizare,

• continuarea acțiunilor integrate de

pana la un grad de acoperire de

dezvoltare a sistemelor de apă/apă

100% a populației;

uzată,
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- eliminarea foselor septice, pentru

• Realizarea unor studii privind

a reduce gradul de poluare a solului

potențialul local în producerea de

și subsolului;

energie regenerabilă din diferite

- reabilitare și modernizare stației

surse (eoliană, solară etc).

de epurare a apelor uzate;

• Realizarea de parteneriate public -

- apărarea împotriva efectelor

private sau stimularea investitorilor

distructive ale apei prin înființarea

privați pentru utilizarea energiilor

și realizarea lucrărilor de îndiguiri

regenerabile

de maluri și regularizări ale

• Proiect de valorificare a energiilor

cursurilor de ape;

regenerabile pentru instituții

- asigurarea calității surselor de

publice prin înlocuirea sau

apă prin realizarea sistemelor de

completarea sistemelor clasice de

canalizare a apei uzate și epurarea

încălzire.

acestora la parametrii prevăzuți în
standardele actuale

Proiecte propuse pentru Pilonul 6: Adaptarea la
schimbările climatice și tranziție verde
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- Extinderea rețelelor de iluminat public eficiente și modernizarea
celor existente cu lămpi economice tip led

- Sprijinirea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei
în infrastructura de iluminat public Urlați

- Forare puțuri apă, 3 foraje, parc Bellu

- Sprijinirea eficienței energetice în sectorul locuințelor - anvelopare
100 apartamente blocuri

- Organizare de campanii de informare și conștientizare a populației
în ceea ce privește schimbările climatice și răspunsul la situațiile de risc
Alinierea sistemelor publice de alimentare cu apa si canalizare la obiectivele
europene privind furnizarea apei potabile si epurarea apelor uzate (extinderea,
reabilitarea și modernizarea rețelei de alimentare cu apă a orașului, extinderea
rețelei de canalizare, reabilitare și modernizare stație de epurare)
Realizarea lucrărilor de îndiguiri de maluri și regularizări ale cursurilor de ape

Mentinerea unui sistem integrat de management al deseurilor si promovarea
unui mediu curat (realizarea unei statii de sortare pentru recuperearea deseurilor, efectuarea de cercetări privind posibilitatile de recuperare si reciclare a
deseurilor menajere si industriale)
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Achiziționarea de echipamente pentru măturat stradal
Achiziționarea de echipamente pentru deszăpezire
Dezvoltarea unui program pentru a stimula agenții economici din oraș să
deruleze acțiuni de protecția mediului
Derularea de campanii de informare în școli și grădinițe și promovarea în
cadrul zilelor “verzi”, prin desfășurarea de acțiuni de ecologizare a unor
zone limitrofe orașului și/sau de plantare de pomi
Reducerea consumului de energie convențional si promovarea
utilizării surselor conventionale/ regenerabile de energie, prin construcția unei centrale fotovoltaice pentru alimentarea cu energie regenerabilă
a unor instituții publice, realizarea unor studii privind potențialul local în
producerea de energie regenerabilă
Realizarea de parteneriate public - private pentru stimularea investitorilor
privați pentru utilizarea energiilor regenerabile
Înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire din
surse regenerabile, în instituțiile publice
Reabilitarea termică a unităților de învățământ și de sănătate
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Implementarea de programe de informare a cetățenilor privind “Casa verde”,
în vederea accesării fondurilor nerambursabile destinate utilizarii energiei
regenerabile în gospodării
Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea clădirilor publice
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Pilonul 7: Accesibilitate
Unde suntem?

Unde dorim să ajungem?

• Localitatea este aflată pe DN 1B

Urlați este o localitate conectată

Ploiești – Buzău

prin rețele de transport sigure,

• Orașul este situat la o distanță de 6

modernizate

Km de Gara Cricov, fapt ce facilitează

europene

accesul persoanelor, dar și transportul

•

mărfurilor

infrastructura

• Cele mai multe dintre clădiri nu au

persoanelor cu dizabilități

sisteme

• Toate zonele localității dispun

de

acces

facil

pentru

la

Localitatea

standarde

dispune

de

necesară

persoanele cu dizabilități

de locuri amenajate pentru copii

• 80% gospodării acces broadband

• Conectivitate îmbunătățită prin

• Nu există în toate zonele orașului

intermediul drumurilor

parcuri de joacă pentru copii

• Acces crescut la broadband și
internet pentru toți locuitorii
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Pilon 7

Priorități

Accesibilitate

Prioritate 1

Obiectiv specific
Continuarea

investițiilor la

infrastructura

necesară
persoanelor cu
deficiențe motorii
Îmbunătățirea
infrastructurii care să
conducă la creșterea
mobilității

Prioritate 2

Dezvoltarea
infrastructurii de
telecomunicații,
interoperabile și sigure

Prioritate 1: Prioritate 1 Continuarea investițiilor la infrastructura
necesară persoanelor cu deficiențe motorii
Obiectiv: Îmbunătățirea infrastructurii care să conducă la creșterea
mobilității
Viața persoanelor cu dizabilități este deseori afectată de lipsa de acces
la informație, transport sau clădiri. Când vorbim despre o localitate accesibilă, ne
referim la: drumuri, borduri, uși, parcări, rampe de acces, indicatoare. Deseori,
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drumurile și trotuarele prezintă o adevărată provocare pentru persoanele cu
dizabilități, iar bordurile înalte fac imposibilă traversarea drumului. Bordurile la
trecerile de pietoni sau intrările de pe carosabil pe trotuar nu trebuie să
depășească înălțimea de 2 cm și trebuie să aibă elemente tactile și contrastante
vizuale de orientare.
Cel puțin un loc într-o parcare cu peste 5 locuri trebuie să fie marcat și
semnalizat pentru persoanele cu dizabilități.
Clădirile fără rampe sau marcaje fluorescente reprezintă o barieră în
calea accesului la educație sau muncă. O rampă de acces construită corect are
un unghi de înclinare care nu depășește 5 grade și are o lățime de 0,9 m – 1 m,
dispune de bare de suport instalate pe ambele părți la o înălțime de cel mult 90
cm. Suprafața acesteia trebuie să fie antiderapantă, iar la fiecare 4 m lungime să
fie amplasată o zonă de odihnă.
Ușile de intrare și ușile din interiorul clădirilor sunt considerate
accesibile dacă sunt marcate cu culori contrastante și au lățimea minimă a
trecerii prin golul ușii de 90 cm, iar pragurile nu sunt mai înalte de 2,5 cm sau
dispun de treceri cu un unghi de înclinare care să nu depășească 5 grade. În fața
ușii trebuie să existe o platformă de minim 1,20 m x 1,20 m sau un spațiu suficient
pentru a asigura manevra fotoliului rulant.

Prioritate 2: Dezvoltarea infrastructurii de telecomunicații și
internet
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România ocupă unul din ultimele locuri la nivel european în toate cele
5 domenii luate în calcul: conectivitate, capitalul uman, utilizarea internetului,
integrarea tehnologiei digitale) și serviciile publice digitale. În ce privește
conectivitatea (toate tipurile de rețele-fixe, mobile, rapide și ultrarapide),
România, cu un scor general de doar 55 puncte, ocupa locul 22 din 28 state ale
Uniunii Europene. Acoperirea rețelelor fixe de internet era de 88% la nivel
național (urban și rural) și de doar 80% în mediul rural, România ocupând astfel
locul 26 din cele 28 state europene analizate.
În orașul Urlați, un procent de 80% din gospodării au acces la internet.
Chiar dacă există acces la internet, calitatea conexiunii este foarte importantă,
accesul la o conexiune de bandă largă (broadband) oferind viteze superioare ale
transferului de date.
Asigurarea conexiunii la servicii de telecomunicații de calitate pentru
cetățeni, interoperabile și sigure, concomitent cu digitalizarea instituțiilor publice
va conduce la creșterea calității vieții și competitivității economice.

Provocări:
Asigurarea
broad-band

Măsuri:
unei

conexiuni

cu

•

viteze

Dezvoltarea

și

extinderea

infrastructurii de bandă largă

superioare ale transferului de

(broadband)

date și inter-operabile pentru

• Dezvoltarea rețelelor de Wi-Fi

toate zonele localității

gratuit pentru cetățeni

Proiecte propuse Pilonul 7: Accesibilitate
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- Internet gratuit pentru tineri în toate parcurile și zonele publice din
oraș prin introducerea unui sistem WIFI

- Înființarea de noi parcuri de joacă în cartierele orașului

- Realizarea de sisteme de accesibilitate în toate zonele orașului, la
instituții publice

Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea clădirilor publice
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Capitolul VI: Importanța conceptului de
dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunității
În cadrul procesului de elaborare al strategiei de dezvoltare, au fost
derulate următoarele tipuri de activități de consultare publică:
- consultare publică prin intermediul sondajelor de opinie;
- consultarea publică prin intermediul chestionarelor nestructurate;
- consultarea publică prin intermediul întâlnirilor publice;
În ceea ce privește activitățile concrete de consultare publică derulate
menționăm
- sondajul de opinie în rândul mediului de afaceri și a instituțiilor
publice cu privire la problemele, necesitățile și prioritățile de dezvoltare;
- chestionarea reprezentanților instituțiilor publice, ai societății civile și
mediului de afaceri cu privire la prioritățile de dezvoltare. Rezultatele acestei
consultări au stat la baza elaborării propunerilor de viziune, obiective strategice
și direcții de dezvoltare.
- consultări publice cu reprezentanții instituțiilor publice, precum și cu
reprezentanții societății civile în vederea prezentării și analizei rezultatelor.
- auditul situației actuale și stabilirea viziunii de dezvoltare. În cadrul
acestei întâlniri, la care au participat reprezentanți ai instituțiilor publice locale,
au fost analizate principalele probleme ale comunității în vederea stabilirii
priorităților de dezvoltare socio-economică.
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- obiectivele de dezvoltare și propunerile de proiecte. Rezultatele
acestei consultări au stat la baza configurării portofoliului de proiecte.
- întâlnire publică cu reprezentanții instituțiilor publice de la nivel local,
precum și cu reprezentanții societății civile, ai comunității, în vederea prezentării
și analizei variantei draft al planului de dezvoltare strategică. În cadrul acestei
întâlniri, la care au participat reprezentanți ai instituțiilor și segmentelor mai sus
menționate, a fost prezentată și dezbătută varianta strategiei de dezvoltare
pentru următorii ani.
Toate rezultatele consultărilor publice au fost integrate în elaborarea
prezentei lucrări. Procesul de consultare publică a avut o contribuție notabilă în
stabilirea profilului strategic al localității, în formularea priorităților de dezvoltare,
precum și în identificarea de proiecte concrete în domeniul dezvoltării sociale și
economice a localității.
În planul atingerii obiectivelor generale ale proiectului, consultările
publice au constituit un foarte bun exercițiu al administrației publice locale în
domeniul planificării strategice, cât și un prilej de identificare a unor posibile
viitoare partaneriate public-private.
Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității este o
noțiune utilizată de Comisia Europeană pentru a descrie o abordare care
inversează politica de dezvoltare tradițională „de sus în jos”. În cadrul dezvoltării
locale, populația locală preia controlul și formează un parteneriat local care
elaborează și pune în aplicare o strategie de dezvoltare integrată. Strategia este
concepută astfel încât să valorifice punctele forte sau „atuurile” sociale, de mediu
și economice ale comunității, mai degrabă decât să compenseze problemele cu
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care se confruntă aceasta. În acest scop, parteneriatul beneficiază de finanțare
pe termen lung și deține puterea de decizie cu privire la modul în care sunt
cheltuite fondurile.
Nu este întâmplător faptul că aplicarea principiilor care stau la baza
dezvoltării locale plasată sub responsabilitatea comunității s-a răspândit în
ultimii ani de la un mic grup de proiecte-pilot la aproximativ 2600 de
parteneriate, acoperind aproape fiecare colț al Europei rurale.
Principiile dezvoltării locale plasată sub responsabilitatea comunității
nu doar s-au consolidat, ci s-au și multiplicat de peste zece ori pe parcursul
perioadelor de finanțare UE consecutive. Această experiență a arătat când și în
ce situații abordările privind dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea
comunității funcționează cu succes, cât și modul în care acestea pot aduce
valoare adăugată programelor naționale și regionale.
De asemenea, au fost expuse limitele dezvoltării locale plasată sub
responsabilitatea comunității și domeniile de activitate în care este mai greu să
se obțină rezultate.
În acest context, există o oportunitate majoră de a extinde abordarea
dezvoltării locale plasată sub responsabilitatea comunității și de a o utiliza
pentru a dezvolta soluții locale la unele dintre cele mai presante probleme
sociale și de mediu cu care se confruntă cetățenii europeni în prezent.
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Capitolul VII: Context pandemic
Turismul, transporturile și domeniul ospitalității și al restaurantelor au
fost doar primele sectoare lovite dur de criza provocată de noul coronavirus.
Unda de șoc se resimte și în alte domenii, dar România va avea o imagine exactă
a impactului abia în acest an, când este așteptat ca numărul îmbolnăvirilor să
scadă, în condițiile în care campania de vaccinare va avea efectul pe care îl
așteaptă specialiștii. Unele analize indică totuși faptul că peste un milion de
angajați din economia autohtonă riscă să intre în șomaj sau să fie disponibilizați.
Închiderea granițelor și restricțiile de călătorie către statele europene
au redus mobilitatea persoanelor, pe toate căile – aerian, terestru sau cu feroviar
– și prin urmare, efectele negative pentru aceste domenii s-au făcut imediat
resimțite.
Potrivit unui studiu al Consiliului Național pentru Întreprinderile Mici
și Mijlocii, printre principalele efecte pe care le simt antreprenorii ca urmare a
pandemiei de coronavirus sunt
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-scăderea vânzărilor
-suspendarea temporară a activității
-disponibilizări
-restrângerea activității
-întârzieri la plata furnizorilor
- închiderea unor firme.
Mai mult, în timp, hotelurile și restaurantele închise temporar, dar
frecvent, din cauza fluctuațiilor numărului de infectări, refuză acum să-și reia
activitatea, din cauza lipsei predictibilității.
Analiștii economici atrag atenția că toate sectoarele care acoperă
domeniul servicii vor fi afectate de noul coronavirus. Pe de altă parte, nici
companiile din producție nu se simt mai bine. Aceste companii vor ajunge întrun cerc vicios: pe de-o parte, vor încerca să limiteze răspândirea coronavirusului
în rândul angajaților, pe de altă parte pot avea probleme pe partea de
achiziționare de materii prime, iar în cele din urmă, în contextul în care populația
stă mai mult în casă, nici nu vor mai găsi ușor o piață de desfacere.
În general, o să fie afectată toată economia pentru că spre deosebire
de crizele de până acum, care erau crize generate de consum, în sensul în care
consumul scădea brutal, posibilitățile de a produce nu scădeau. Dar această criză
are două componente: atât componenta de consum, care scade mult pentru că
oamenii nu mai ies din casă, sunt speriați, dar scade și partea de furnizare pentru
că se așteaptă ca, pe termen lung, poate doi ani, o mare parte din populație va
fi afectată de acest coronavirus.
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Mediul de afaceri așteaptă sprijinul statului, adaptând activitatea din
mers. Deocamdată, în contextul în care lupta statului este dublă - pe de-o parte,
combaterea pandemiei și pe de alta o reacție rapidă pentru ajutoarrea mediului
de afaceri - nu se poate ști cu exactitate care va fi impactul asupra economiei
românești.
Pandemia a afectat toate segmentele societății: resursele umane și
locurile de muncă, învățământul, cultura, sistemul sanitar, autoritățile locale fiind
puse în situația de a căuta resurse pentru adaptarea comunităților la pandemie.

Școala
Pandemia de COVID-19 a dus la închiderea școlilor în 20 de țări și la
închiderea unităților preșcolare în 19 țări din Europa și Asia Centrală. Acest lucru
a afectat un număr total de 49,8 milioane de copii, începând de la preșcolari
până la liceeni, care au avut parte de un ultim semestru școlar foarte perturbat
(în cazul în care acesta a existat totuși), care a culminat cu închiderea școlilor.
Pandemia a afectat profund educația și a agravat inechitățile sociale existente în
regiune. Copiii din familii cu venituri reduse, copiii care locuiesc în zonele rurale
cu infrastructură deficitară, copiii din cadrul minorităților etnice și lingvistice,
copiii cu dizabilități, copiii migranți și refugiați, copiii aflați în conflict cu legea,
copiii și tinerii care nu frecventează instituțiile educaționale, cei care locuiesc în
condiții dificile sau în cămine abuzive se confruntau deja cu bariere semnificative
pentru participarea la educație și învățare și aveau parte de educație și de
avantaje sociale mai reduse decât cei de aceeași vârstă. Școlile nu sunt doar un
loc pentru educație academică, ci și pentru învățarea abilităților sociale și
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emoționale, interacțiune și sprijin social. Închiderea școlilor nu numai că a
perturbat procesul de educație a copiilor, ci și accesul la mese oferite în cadrul
școlii, sprijin pentru bunăstare și referire la servicii medicale și sociale de bază.
Provocarea care îi așteaptă pe profesori, directori de școli, responsabili din
sistemul de educație și factori de decizie este semnificativă. Dacă nu se va face
față acestei provocări, impactul asupra copiilor, tinerilor, familiilor, comunităților
și societăților la un nivel mai larg se va resimți pe tot parcursul vieții, atât din
punct de vedere social, cât și economic. De aceea, îmbunătățirea rezilienței
sistemului educație, prin planificarea unei educații incluzive de calitate pentru
cei mai marginalizați copii, ar trebui să fie o prioritate maximă pentru
următoarele luni și ani și ar trebui să fie principiul de bază al reconstruirii unui
învățământ mai bun și al unor școli mai bune.
Principalele riscuri:
• Creșterea numărului de copii care nu frecventează școala: copiii care
nu se înscriu în clasa I, care nu trec în următorul ciclu de educație, în special în
ciclul gimnazial, copiii care abandonează școala sau educația nonformală;
• Riscurile abandonului școlar, specifice pentru fete și băieți: căsătoria
între copii și căsătoria timpurie, accesul la igienă adecvată, contribuția la
veniturile familiei, discriminarea odată cu intrarea pe piața muncii;
• Costurile de școlarizare împiedică familiile să-și trimită copiii înapoi
la școală; creșterea numărului de copii care muncesc;
• Frica și reticența părinților și a comunității de a trimite copiii înapoi
la școală;
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Absența dispozitivelor digitale, care împiedică copiii și comunitățile
marginalizate să participe la învățarea mixtă;
• Monitorizarea deficitară a prezenței la școală; monitorizarea
deficitară a implicării în opțiunile de învățare.

Locurile de muncă
În această perioadă este foarte evident că absolut toate afacerile și
deci toate locurile de muncă sunt puse sub semnul întrebării, indiferent de
dimensiunea companiei și de brandul acesteia. Chiar dacă proiectele la care
lucrăm

funcționează,

chiar

dacă

societatea

economică

are

scăderi

nesemnificative sau inexistente, psihologic toți angajații au în această perioadă
senzația de incertitudine.
Efectele pandemiei se reflectă și asupra angajaților din marile
companii active pe piața locală, mai ales prin scăderi salariale sau chiar
concedieri.
Pentru a contracara pandemia COVID-19, angajatorul trebuie:
- să monitorizeze recomandările oferite de către autoritățile naționale
și locale, inclusiv cu privire la aranjamentele de muncă și să comunice informații
critice forței de muncă;
- să evalueze sursele potențiale de risc pentru afacerea în cauză;
- să revizuie sau să întocmească un Plan de continuitate a afacerii, în
concordanță cu liniile directoare, oferite de autoritățile naționale și locale pentru
a spori reziliența afacerilor și pentru a sprijini lucrătorii și familiile acestora;
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- să identifice și să atenueze potențialele riscuri la care ar putea fi
expuși angajații și alte persoane conectate la locul de muncă, care rezultă din
expunerea la COVID-19;
-

să promoveze igiena locului de muncă și să aplice măsurile și

principiile distanțării sociale (denumite și distanțare fizică) la locul de muncă; să
evalueze răspunderea întreprinderilor pentru alocarea compensațiilor salariaților,
în special în sectoarele cu expunere sporită la infecția cu COVID-19;
-

să solicite asistență și sprijin din partea EOBM-urilor, care pot

redirecționa preocupările către guvern și pot elabora măsuri politice propice
pentru reziliența și sustenabilitatea afacerilor.

Sănătate
Dincolo

de

implicațiile

sociale,

economice

sau

demografice,

ȋmbolnăvirea ȋn masă a populației globului pune în dificultate sistemele de
sănătate publică. Răspunsul, în primul rȃnd, depinde de infrastructura sa, de
resursa umană medicală atȃt numeric, cȃt și calitativ. Răspunsul este, de
asemenea, condiționat de performanța sistemului de sănătate ȋnainte de
declanșarea pandemiei. Cei mai mulți dintre acești parametrii fac referire la
capacitatea de fond a sistemelor de sănătate publică.

Capitolul VIII: Accesul la fonduri extrabugetare,
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o posibilitate de completare a fondurilor previzionate
Ca urmare a acordului Parlamentului European din 16 decembrie 2020,
Consiliul UE a adoptat la 17 decembrie 2020 regulamentul privind noul Cadru
Financiar Multianual (CFM) 2021-2027 și pachetul de relansare economică Next
Generation EU (NGEU). Regulamentul prevede un buget pe termen lung de
1.074,3 miliarde EUR pentru UE27 (cele 27 de state membre rămăse ca urmare a
Brexit-ului) în prețurile din 2018, inclusiv integrarea Fondului european de
dezvoltare. Împreună cu NGEU, în valoare de 750 de miliarde EUR, va permite UE
să furnizeze o finanțare fără precedent de 1,8 trilioane EUR în următorii ani
pentru a sprijini recuperarea din pandemia COVID-19 și prioritățile UE pe termen
lung în diferite politici/zone.
Cele 1.074,3 miliarde euro aferente Cadrului financiar 2021-2027 vor fi
împărțite între 7 capitole de buget:
Capitole de
CFM

NGEU

TOTAL

buget
1. Piața
unică,
inovare și
sectorul

132,8 miliarde

10,6 miliarde 143,4

EUR

EUR

digital

125

miliarde EUR

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE 2021 – 2027
Document de lucru al Primăriei Orașului Urlați

2. Coeziune,
reziliență și
valori
3. Resurse
naturale și
mediu

377,8 miliarde

721,9

EUR

miliarde EUR

356,4 miliarde

17,5 miliarde

EUR

EUR

1

miliarde
EUR
373,9
miliarde
EUR

4. Migrație
și

22,7

gestionarea

EUR

miliarde

22,7
-

miliarde
EUR

frontierelor
5. Securitate

13,2

și apărare

EUR

miliarde

-

6.
Vecinătate și

98,4

întreaga

EUR

miliarde

7.
Administrați

EUR

13,2

miliarde

EUR

98,4
-

miliarde
EUR

lume

73,1

099,7

miliarde

73,1
-

miliarde
EUR
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a publică
europeană

TOTAL CFM

1 074,3 miliarde

750 miliarde

EUR

euro

1

824,3

miliarde
EUR

Toate sumele sunt exprimate în miliarde EUR, în prețuri constante din 2018.
*Sumele includ suplimentarea cu 15 miliarde EUR a fondurilor pentru zece dintre
programe (față de acordul din 21 iulie 2020). Este vorba despre următoarele
programe: Orizont Europa, Erasmus+, „UE pentru sănătate”, Fondul de
gestionare integrată a frontierelor, „Drepturi și valori”, Europa creativă, InvestEU,
Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, „Ajutor
umanitar”.
Sursă: Comisia Europeană

O nouă politică de coeziune
În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027,
Comisia propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de
investiții a UE.
Cele cinci priorități investiționale:
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Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2.
Acestor priorități li se vor aloca 65% - 85% din resursele FEDR și ale Fondului de
coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre.
- O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare
economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii
- O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului
de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile
și combaterea schimbărilor climatice
- O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale
- O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor
sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a
competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de
sănătate
- O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de
dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.

O abordare mai personalizată a dezvoltării regionale
Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a
trei categorii (mai puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de
alocare a fondurile se bazează încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor.
Se introduc noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație,
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schimbări climatice și primirea și integrarea migranților), pentru a reflecta mai
bine realitatea de pe teren.
Regiunile ultra-periferice vor beneficia în continuare de sprijin special
de la UE. Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare
conduse la nivel local și să autonomizeze gestionarea fondurilor de către
autoritățile locale.
Crește și dimensiunea urbană a politicii de coeziune, prin alocarea a
6 % din FEDR dezvoltării urbane durabile și printr-un nou program de colaborare
în rețea și de consolidare a capacităților dedicat autorităților urbane, sub
denumirea Inițiativa urbană europeană.
Simplificare: reguli mai scurte, mai puține și mai clare
Conform Comisiei Europene, pentru întreprinderile și antreprenorii
care beneficiază de sprijinul UE, noul cadru oferă mai puțină birocrație și
modalități mai simple de solicitare a plăților, prin utilizarea opțiunilor simplificate
în materie de costuri.
Pentru facilitarea sinergiilor, un cadru unic de reglementare acoperă în
prezent 7 fonduri UE implementate în parteneriat cu statele membre
(„gestionare partajată”).
Comisia propune, de asemenea, controale mai relaxate la programele
cu istoric bun, o mai mare încredere în sistemele naționale și extinderea
principiului „auditului unic”, pentru a evita suprapunerea verificărilor.

Un cadru mai flexibil
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Noul cadru reunește stabilitatea necesară planificării investițiilor cu
nivelul corespunzător de flexibilitate bugetară, pentru a face față unor
evenimente neprevăzute.
O evaluare intermediară va determina dacă este nevoie de modificarea
programelor pentru ultimii doi ani ai perioadei de finanțare, pe baza priorităților
emergente, a executării programelor și a celor mai recente recomandări specifice
fiecărei țări. În anumite limite, se vor permite transferuri de resurse în cadrul
programelor fără a fi necesară o aprobare oficială a Comisiei. O dispoziție
specifică facilitează mobilizarea de fonduri UE începând din prima zi, în caz de
dezastru natural.

O legătură mai strânsă cu Semestrul European și cu guvernanța economică a
Uniunii
Politica de coeziune sprijină reformele pentru crearea unui mediu
favorabil investițiilor, în care întreprinderile pot să prospere.

Se va asigura

deplina complementaritate și coordonare cu Programul de sprijin al reformei, în
forma sa nouă și consolidată. În perioada bugetară, recomandările specifice
fiecărei țări (RST) formulate în contextul semestrului european vor fi luate în
considerare de două ori: la început, pentru conceperea programelor din cadrul
politicii de coeziune, și apoi în cadrul evaluării intermediare.
Pentru a stabili condițiile propice creșterii economice și creării de locuri
de muncă, noile condiții favorizante vor contribui la înlăturarea obstacolelor din
calea investițiilor. Aplicarea lor va fi monitorizată pe întreaga perioadă financiară.
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Mai multe oportunități pentru sinergii în setul UE de instrumente bugetare
Cadrul de reglementare unic care acoperă fondurile politicii de
coeziune și Fondul pentru azil și migrație vor facilita crearea de strategii de
integrare a migranților la nivel local sprijinite prin resurse UE utilizate în sinergie;
Fondul pentru azil și migrație se va concentra pe nevoile pe termen scurt ale
migranților în momentul sosirii, în timp ce politica de coeziune va sprijini
integrarea lor socială și profesională. În afara cadrului unic de reglementare, vor
fi facilitate sinergii cu alte instrumente UE, cum ar fi politica agricolă comună,
Orizont Europa, programul LIFE sau Erasmus +.

Interreg: eliminarea obstacolelor transfrontaliere și sprijinirea proiectelor
interregionale pentru inovare
Cooperarea interregională și transfrontalieră va fi facilitată de noua
posibilitate ca o regiune să utilizeze părți din propria alocare pentru a finanța
proiecte în altă parte a Europei, împreună cu alte regiuni.
Noua generație a programelor de cooperare interregională și
transfrontalieră („Interreg”) va ajuta statele membre să depășească obstacolele
transfrontaliere și să dezvolte servicii comune. Comisia propune un nou
instrument pentru regiunile de frontieră și pentru țările dornice să-și armonizeze
cadrele juridice, denumit Mecanismul transfrontalier european.
Pornind de la succesul acțiunii pilot din 2014-2020, Comisia propune
crearea Investițiilor interregionale pentru inovare. Regiunile cu active
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corespunzătoare de „specializare inteligentă” vor fi sprijinite mai mult pentru
alcătuirea clusterelor pan-europene în sectoare prioritare precum datele masive
(big data), economia circulară, sistemele avansate de fabricație sau securitatea
cibernetică.

Norme consolidate pentru investițiile UE cele mai performante
Toate programele își vor menține cadrul de performanță cu obiective
cuantificabile (numărul de locuri de muncă create sau accesul suplimentar la
rețele în bandă largă). Noul cadru instituie un bilanț anual al performanței, sub
forma unui dialog politic între autoritățile programului și Comisie. Performanța
programelor va evaluată și cu ocazia evaluării intermediare.
Din motive de transparență și pentru ca cetățenii să poată urmări
progresele înregistrate, statele membre vor trebui să raporteze toate datele de
implementare o dată la două luni, iar platforma de date deschise privind
coeziunea va fi actualizată automat.

Utilizarea mai intensă a instrumentelor financiare
Conform Comisiei Europene, granturile pot fi eficient completate de
instrumentele financiare, care au efect potențator și sunt mai apropiate de piață.
În mod voluntar, statele membre vor putea să transfere o parte din resursele
politicii lor de coeziune către noul fond InvestEU gestionat la nivel central, ca să
acceseze garanția furnizată de bugetul UE. Va fi mai ușor să se combine
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granturile și instrumentele financiare. Noul cadru include și dispoziții speciale
pentru a atrage mai mult capital privat.

Implementarea politicii de coeziune 2021 - 2027 în România
Programele pentru următorul exercițiu financiar:
1.Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ)
2.Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
3.Programul Operațional Transport (POT)
4.Programului

Operațional

Creștere

Inteligentă,

Digitalizare

și

Instrumente Financiare (POCIDIF)
5.Programul Operațional Sănătate (POS)
6.Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO)
7.Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS)
8.Programe Operaționale Regionale
9.Programul Operațional Asistență Tehnică

Next Generation EU
NextGenerationEU este un instrument temporar de redresare în valoare de 750
de miliarde EUR, menit să contribuie la repararea daunelor economice și sociale
imediate provocate de pandemia de coronavirus.
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Acesta are la bază trei piloni: instrumente de sprijinire a eforturilor depuse de
statele membre pentru a se redresa, pentru a remedia consecințele crizei și
pentru a ieși mai puternice din această încercare;

măsuri de stimulare a

investițiilor private și de sprijinire a întreprinderilor aflate în dificultate;
consolidarea principalelor programe ale UE pentru a valorifica învățămintele
desprinse din criză, pentru a spori soliditatea și reziliența pieței unice și pentru a
accelera dubla tranziție verde și digitală.

Defalcarea Next Generation EU

© Consiliul UE
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Mecanismul de Redresare și Reziliență
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Mecanismul European de Reziliență și Redresare este elementul central al
Instrumentului NextGenerationEU, cu împrumuturi și granturi în valoare de 672,5
miliarde de euro, disponibile pentru sprijinirea reformelor și a investițiilor
întreprinse de țările Uniunii Europene.

© Comisia Europeană
Scopul este de a atenua impactul economic și social al pandemiei și
de a face ca economiile și societățile europene să devină mai durabile, mai
reziliente și mai bine pregătite pentru provocările și oportunitățile oferite de
tranziția către o economie verde și de tranziția digitală.
Mecanismul va avea 6 direcții prioritare de finanțare:
•

Tranziția verde, inclusiv biodiversitatea

•

Transformarea digitală

•

Coeziunea economică și competitivitatea

•

Coeziunea socială și teritorială

•

Reacția la criză instituțională și pregătirea pentru criză

•

Politici pentru următoarea generație, copii și tineri, inclusiv educație

și abilități
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Alocarea pentru România este în valoare de 30,5 miliarde de euro.

Planul Național de Redresare și Reziliență
Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) reprezintă un
document strategic, elaborat în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență,
parte a pachetului de relansare economică Next Generation EU.
Planul urmărește 3 obiective strategice:
• Ameliorarea stării economice a României urmare a crizei pandemice
• Consolidarea capacității de reziliență
• Asigurarea unei creșteri economice pe termen lung
Principalele particularități ale PNRR sunt:
• Reprezintă un plan strategic complementar cu Politica de Coeziune
• Promovează investițiile în infrastructură
• Respectă viziunea de tranziție verde și digitalizare
• Promovează investiții în mediul de afaceri
• Alocă investiții în capacitatea de reziliență în criză
• Este complementar cu măsurile și politicile de coeziune socială
(educație și ocupare, incluziune și demnitate socială)
Cu un total alocat de 30,44 miliarde euro (prețuri 2018), respectiv de
33,009 miliarde euro (prețuri curente), planul este structurat pe trei piloni și 12
domenii prioritare pentru dezvoltarea României.
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Pilonul 1.Transport și schimbări climatice este distribuit în 5 domenii prioritare:

Pilonul 2.Servicii publice, dezvoltare urbană și valorificarea patrimoniului este
distribuit în 3 domenii prioritare:
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Pilonul 3.Competitivitate economică, digitalizare și reziliență, distribuit în 4
domenii prioritare astfel:

Cerința actuală din propunerea de Regulament aplicabil PNRR este ca din
suma aferentă granturilor, 70% să fie disponibilă până în 2022, iar restul de 30%
să se aloce, pe baza unei formule prestabilite, în funcție de evoluțiile
macroeconomice de la nivelul fiecărei țări.
În ceea ce privește mediul de afaceri, principalele reforme propuse sunt:
•

Acces la inovare și transfer tehnologic
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•

Digitalizare

•

Tranziție verde

•

Consolidarea poziției competițională pe piața unică europeană

•

Flexibilizarea accesului la surse de finanțare nebancare

Capitolul IX: Monitorizare

Activitatea de monitorizare-evaluare reprezintă principalul instrument
de feed-back concret al oricărui proces managerial de implementare a
dezvoltării, gradul de generalitate al acesteia variind în funcție de nivelul supus
analizei: program, axă de finanțare, proiect.
Activitatea de monitorizare presupune o măsurare curentă sau
imediată a indicatorilor urmăriți, iar evaluarea presupune intervenții transversale
de măsurare a efectelor obținute în raport cu cele asumate.
Dincolo de aceste chestiuni prezentate, activitatea de monitorizare –
evaluare reprezintă mai mult decât o provocare intelectuală și metodologică,
este un demers de publicitate și asumare publică în fața unui colectiv tehnic sau
politic a unor rezultate în vederea identificării de soluții de moment sau de
perspectivă.
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Se stabilește o metodologie de realizare a activității de monitorizare a
implementării Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Urlați, construind pe
experiența acumulată în perioadele anterioare de programare.

Activitatea de monitorizare și evaluare a implementării strategiei
urmărește:
• gradul de atingere al obiectivelor specifice ale priorităților propuse
• realizarea măsurilor incluse în strategie
• evaluarea gradului de îndeplinire a țintelor asumate
• evaluarea impactului per ansamblu a strategiei asupra localității
• semnalarea problemelor sau riscurilor
• identificarea și promovarea de proiecte pilot și de bune practici
• optimizarea pe parcurs a unor aspecte metodologice
• asigurarea diseminării rezultatelor la nivelul factorilor interesați
• facilitarea schimbului de informații între „actorii” dezvoltării locale și
beneficiari de proiecte.
Activitatea de monitorizare și evaluare se va desfășura în anul 2024 și
anul 2027 și va cuprinde următoarele etape: pregătirea, colectarea datelor,
analiza rezultatelor, elaborarea unui raport de monitorizare și prezentarea
rezultatelor.
Etapa de pregătire cuprinde selectarea instrumentelor de monitorizare
utilizate și identificarea ariei activității de monitorizare.
Colectarea datelor se realizează prin aplicarea instrumentelor selectate
în vederea completării tabloului cu indicatori.
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Analiza rezultatelor presupune prelucrarea tuturor datelor și stă la
baza întocmirii raportului de monitorizare.
Elaborarea raportului de evaluare se efectuează pe baza informațiilor
colectate. Aceste informații vor fi corelate cu măsurile, indicatorii și țintele
asumate prin strategie.
În cadrul raportului vor fi evidențiate:
• situația și evoluția socio-economică la nivelul localității
• realizările, problemele și perspectivele în ceea ce privește implementarea
strategiei
• orice propuneri de modificare a strategiei
• se vor face recomandări atât la nivelul procesului de monitorizare, cât și
la nivelul măsurilor și țintelor.

INDICATORI DE EVALUARE
CONDIȚII DE LOCUIRE
MEDIU
indicatori

modalitate de calcul

Spații verzi pe cap de locuitor

=Suprafața spațiilor verzi
amenajate / populație;
u.m.: m2/locuitor;
sursa: INS, DJS;

Ponderea spațiilor verzi din suprafața

=Suprafața spațiilor verzi

totală

amenajate
totală x 100;
u.m.: %;
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sursa: INS, DJS;
=Pasageri transportați cu
Transport public nepoluant

vehicule nepoluante / total
pasageri transportați x 100;
u.m.: %;
sursa: INS, DJS;

LOCUINȚE
indicatori

modalitate de calcul

Gradul de solicitare a teritoriului
pentru locuire

=Suprafața locuințelor /
suprafața

intravilană

x

1000;
u.m.: m2 / 1000 m2;
sursa: INS, DJS;

Densitatea locuințelor

=Număr

de

locuințe

/

suprafața intravilană;
u.m.: locuințe/km2;
sursa: INS, DJS;

Disponibilitatea locuințelor

=Suprafața

locuibilă

existentă / populație;
u.m.: m2 locuințe / locuitor;
sursa: INS, DJS;
Suprafața medie a unei locuințe

=

Suprafața

existentă

/

existente;
u.m.: m2;
sursa: INS, DJS;
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Număr mediu de camere al unei

= Camere pentru locuit

locuințe

existente

/

locuințe

existente;
u.m.: camere;
sursa: INS, DJS;

Suprafața

medie a unei camere

=

pentru locuit

Suprafața

locuibilă

existentă / camere pentru
locuit existente;
u.m.: m2;
sursa: INS, DJS;

DRUMURI
indicatori

modalitate de calcul

Densitatea străzilor
=Lungimea

străzilor

locale

/

suprafața totală;
u.m.: km drum/km2;
sursa: INS, DJS;

Gradul de modernizare a străzilor

=Lungimea străzilor modernizate /
lungimea străzilor x 100;
u.m.: %;
sursa: INS, DJS;

UTILITĂȚI
indicatori

modalitate de calcul

Densitatea rețelei de distribuție a apei

=Lungimea rețelei de distribuție a

potabile

apei / suprafața intravilană;
u.m.: km rețea/km2;
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sursa: INS, DJS;
Gradul de utilizare a capacității de
producere a apei

=Capacitatea totală de producere a
apei / cantitatea de apă consumată
x 100;
u.m.: %;
sursa: INS, DJS;

Gradul de conectare a localităților la

=Localități conectate la rețeaua de

rețeaua de gaze naturale

distribuție a gazelor naturale /
Număr localități;
u.m.: %
sursa: INS, DJS;

Gradul de epurare a apelor uzate

=Ape uzate epurate / Ape uzate
evacuate;
u.m.: %
sursa: INS, DJS;

DEMOGRAFIE ȘI FORȚĂ DE MUNCĂ
POPULAȚIE
indicatori

modalitate de calcul

Densitatea populației

=Populația / suprafața totală;
u.m.: locuitori/km2;
sursa: INS, DJS;

Rata de dependență demografică

=Numărul persoanelor în afara
vârstei legale de muncă / Numărul
persoanelor în vârstă legală de
muncă x 1000;
u.m.: ‰;
sursa: INS, DJS;

145

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE 2021 – 2027
Document de lucru al Primăriei Orașului Urlați
Rata sporului natural

=Soldul

sporului

natural

/

populație totală x 1000;
u.m.: ‰;
sursa: INS, DJS;
Rata de fertilitate

=Numărul nou-născuților

vii

/

populație feminină în vârstă fertilă
x 1000;
u.m.: ‰;
sursa: INS, DJS;

Rata sporului migrator intern

=Soldul schimbărilor de domiciliu /
populație totală * 1000;
u.m.: ‰;
sursa: INS, DJS;

FORȚĂ DE MUNCĂ
indicatori

modalitate de calcul

Rata de ocupare a forței de muncă

=Populația ocupată / resurse
de muncă;
u.m.: ‰;
sursa: INS, DJS;
=Numărul persoanelor sub vârsta

Rata de înlocuire a forței de munca

legală de muncă (0-14 ani) /
o treime din numărul
persoanelor aflate în vârstă legală
de muncă x 1000;
u.m.: ‰;
sursa: INS, DJS;

Rata șomajului

=Număr de șomeri
/ populație
activă;
u.m.: ‰;
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sursa: INS, DJS, AJOFM;
NIVEL DE TRAI
indicatori

modalitate de calcul

Durata medie a vieții

=numărul total de ani trăiți de
întreaga populație /
numărul de supraviețuitori
în vârstă de 0 ani;
u.m.: ani;
sursa: INS, DJS;

Vârsta medie a soților - feminin

=suma căsătoriilor înregistrate pe
fiecare vârstă ponderate cu
vârstele pentru care s-au
înregistrat căsătorii / suma
totală a vârstelor anuale
nupțiabile;
u.m.: ani;
sursa: INS, DJS;

Rata mortalității infantile

=numărul deceselor
infantile / numărul
născuților vii x 1000;
u.m.: ‰;
sursa: INS, DJS;

Gradul de dotare cu autoturisme

=numărul autoturismelor
înmatriculate /
populația x 100;
u.m.: %;
sursa: INS, DJS;

Suprafața medie a unei locuințe

= Suprafața locuibilă a unei

terminate

locuințe terminate
/ număr de locuințe terminate;
u.m.: m2;
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sursa: INS, DJS;

Consum casnic mediu lunar de apă

=Cantitatea de apă potabilă
distribuită lunar populației
/ populație;
u.m.: m3 / locuitor;
sursa: INS, DJS;

ECONOMIE
ACTIVITATE ECONOMICĂ GENERALĂ
indicatori

modalitate de calcul

Rezultatul financiar al mediului de

=Cifra de afaceri a unităților locale /

afaceri

populație;
u.m.: lei / locuitor;
sursa: INS, DJS;

Densitatea IMM

=Numărul total al IMM /
populație x 1000;
u.m.: ‰;
sursa: INS, DJS;

Ponderea sectorului privat în economia
locală

=Număr de salariați din sectorul privat /
Număr total de salariați x 100;
u.m.: %;
sursa: INS, DJS;

Ponderea populației ocupate în activități
neagricole din totalul populației ocupate

=Populație ocupată în activități
neagricole /
Populație ocupată x 100;
u.m.: %;
sursa: INS, DJS;

Ponderea consumului industrial de apă

=Consum industrial de apă / consum
total de apă x 100;
U.m. %;
148

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE 2021 – 2027
Document de lucru al Primăriei Orașului Urlați
sursa: INS, DJS;
CONSTRUCȚII
indicatori

modalitate de calcul

Locuințe noi

=Suprafața locuințelor pentru care
s-a obținut autorizație de
construcție /
populația locală x 1000;
u.m.: m2/1000 loc;
sursa: INS, DJS;

Clădiri noi, altele decât locuințe

=Suprafața clădirilor, altele decât locuințe,
pentru care s-a obținut autorizație
de construcție / populația locală x 1000;
u.m.: m2/1000 loc;
sursa: INS, DJS;

TURISM
indicatori

modalitate de calcul

Densitatea locurilor de cazare existente

=Capacitatea de cazare existentă /
suprafața intravilană;
u.m.: locuri/km2;
sursa: INS, DJS;

Indicele de utilizare netă a capacității de
cazare

=Capacitatea de cazare în funcțiune /
înnoptări turistice x 1000;
u.m.: %;
sursa: INS, DJS;

EDUCAȚIE
indicatori

Dotarea

modalitate de calcul

cu

TIC

a

unităților

de

învățământ

=Numărul PC-urilor deținute de unitățile
de învățământ / populația școlară x 1000;
u.m.: PC-uri / 1.000 elevi;
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sursa: INS, DJS;

Capacitatea unităților de învățământ

= Populația școlară / săli de clasă și
cabinete;
u.m.: elevi / sală;
sursa: INS, DJS, ISJ;

Gradul

de

solicitare

a

cadrelor

didactice

=Numărul elevilor din învățământul
primar și gimnazial / numărul
cadrelor didactice din învățământul
primar și gimnazial
u.m.: elevi / cadru didactic;
sursa: INS, DJS, ISJ;

CULTURĂ
indicatori

Indicele de cuprindere la lectură

Indicele de circulație a documentelor

=Volume eliberate / cititori în

Indicele de lectură a cititorilor

biblioteca x 100;
u.m.: %;
sursa: INS, DJS;

Capacitatea sălilor de evenimente

modalitate de calcul

=Numărul abonaților bibliotecii /
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populație;
u.m.: %;
sursa: INS, DJS;
indicatori

=Volume eliberate / volume
în bibliotecă x 100;
u.m.: %;
sursa: INS, DJS;
=Numărul autovehiculelor /

Vechicule de transport public

populație x 10.000;
u.m.: autovehicule / 10.000 locuitori;
sursa: INS, DJS;
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