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Dragi cetăţeni,
De la bun început am fost conştient că Administraţia Locală are obligaţia să
propună comunităţii programe pentru reabilitarea zonei. În aceste condiţii, de când
mi-aţi acordat încrederea dumneavoastră am făcut tot ce mi-a stat în putinţă să
modernizez aceasta comună şi sa o aduc la nivelul demn de a fi parte integrantă a
Uniunii Europene.
În contextul unei analize ample s-a putut observa că factorul uman a fost
elementul principal care a urmărit identificarea oportunităţilor şi tocmai de aceea
vreau sa vă mulţumesc că m-aţi sprijinit şi m-aţi ajutat de fiecare dată.
Obiectivul major al administrației locale pentru perioada 2021-2027 și implicit
al meu, ca ales al comunității, constă în găsirea de soluții la solicitările cetățenilor,
prin implicarea directă și promta în rezolvarea acestora, dar și continuarea dezvoltării
edilitare.
Desigur, mai sunt multe de făcut. Comunele sunt pentru oameni, de toate
felurile, cu diverse nevoi şi interese. A schimba un lucru în bine are mai multa valoare
decaât a încerca sa explici de ce alte lucruri nu sunt asa cum ar trebui să fie. Datoria
mea este ca tot ceea ce întreprindem sa fie în beneficiul intregii comunităţi.
Îmi doresc şi mi-am propus să fac tot posibilul ca fiecare cetăţean să ajungă
să traiască în condiţii decente, iar datoria mea este să sprijin toate proiectele ce au
ca finalitate beneficiul cetateanului.
Fiind un locuitor al comunei am realizat ca trebuie să cunosc mai bine
posibilităţile de dezvoltare economico-socială ale localităţii unde locuiesc şi unde îmi
desfăşor activitatea profesională. De aceea, pe baza analizei conditiilor geografice,
sociale, culturale actuale am elaborat o strategie de dezvoltare a comunei pe
perioada 2021-2027.
În plus, faţă de cele arătate în cadrul lucrării, putem vorbi de necesitatea
elaborării de noi proiecte prin accesarea de fonduri europene prin Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală. Proiectele pe care le-am întreprins până acum şi cele
viitoare sunt făcute pentru a îmbunătăţi viaţa locuitorilor comunei MĂNEŞTI. Aceasta
strategie de dezvoltare locală vizează o perioada de 7 ani şi poate fi realizată prin
voinţa dumneavoastră.
Vă reamintesc că scopul acestei strategii este de a demara şi finaliza
proiectele prin care vom reuşi să modernizăm comuna din care facem parte cu
mândrie. Astfel, împreuna ne vom bucura de o infrastructură stradală dezvoltată, vom
fi fericiţi să vedem cum copiii sau nepoţii noştri învaţă să lucreze cu tehnologia
modernă sau cum vom putea să folosim sistemul de canalizare şi epurare al apei
potabile. Ca primar al comunei MĂNEŞTI vă mulţumesc ca m-aţi sprijnit până acum
şi am încredere totală că şi de acum înainte vom forma o adevarată echipă şi
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împreună vom sărbători finalizarea oricărui proiect evidenţiat în strategia de
dezvoltare locală.
Adresez pe această cale mulţumiri tuturor celor care prin efortul lor au
contribuit la elaborarea acestei strategii de dezvoltare locală, prin idei şi opinii care
au dus la identificarea problemelor și la stabilirea priorităților. Toți cei care s-au
implicat activ în acest proces ne-au ajutat pe noi, administrația publică locală, să
regândim prioritățile comunei, să ne înțelegem mai bine rolul și rostul în viața
comunităţii noastre.
NIŢOI CONSTANTIN
Primarul comunei MĂNEŞTI
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Prezentare metodologică
Dezvoltarea durabilă este un obiectiv fundamental al Uniunii Europene.
Scopul abordării este îmbunătățirea continuă a calității vieții și a bunăstării
generațiilor prezente și viitoare, printr-o abordare integrată între dezvoltarea
economică, protecţia mediului și justiție socială.
La nivelul Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă a devenit obiectiv asumat
începând cu 1997, prin Tratatul de la Maastricht, în anul 2001 a fost adoptată
Strategia de Dezvoltare Durabilă la Gotheborg, iar în 2006 a fost adoptată Strategia
de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene revizuită. Atingerea obiectivelor
dezvoltării durabile nu se poate realiza fără o schimbare de mentalitate a oamenilor
și fără comunități capabile să utilizeze resursele în mod rational și eficient și să
descopere potențialul economic al economiei, asigurându-se prosperitate, protecția
mediului și coeziune socială.
Strategia de dezvoltare locală a comunei MĂNEŞTI prezintă caracteristicile
localității, o analiza amplă a resurselor și oportunităților comunei prezentând astfel
cadrul în care se va realiza progresul în următorii ani în vederea îmbunătăţirii calităţii
vieţii locuitorilor. Elaborarea strategiei de dezvoltare locală reprezintă unul dintre cei
mai importanţi paşi care susţin procesul de dezvoltare locală, deoarece o astfel de
strategie are ca scop stabilirea unor priorităţi pe termen mediu şi lung spre care se
orientează efortul de dezvoltare al comunităţii locale în viitor. Elaborarea strategiei a
fost realizată cu sprijinul colectivului Primăriei MĂNEŞTI. Toate datele au fost
preluate din cadrul departamentelor din Primărie, de la Direcţia Judeţeană de
Statistică Prahova ṣi de pe site-ul oficial al Primăriei Comunei MĂNEŞTI.
O strategie de dezvoltare locală prezintă diferite alternative de dezvoltare,
posibile scenarii de dezvoltare locală cu scopul de a maximiza potenţialul local. O
planificare strategică asigură prioritizarea proiectelor in funcţie de nevoile comunităţii
şi folosirea corectă a resurselor limitate de care aceasta dispune.
Scopul unei strategii de dezvoltare locală este de a analiza într-un mod
structurat şi coerent posibilitatea şi oportunităţile autorităţilor publice locale de a iniţia,
implementa şi de a susţine obiective trasate la nivel local. Strategia de dezvoltare
locală are la bază caracteristicile localităţii, o analiză asupra domeniilor de interes ale
localităţii (turism, cultură, investiţii, populaţie, infrastrusctură, sănătate) şi o analiză
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socio-economică amănunţită (identificarea resurselor, analiza structurii pieţei forţei de
muncă, stabilirea profilului populaţiei cât şi necesităţile populaţiei).
Bazându-se pe caracteristicile şi nevoile comunităţii, o strategie de
dezvoltare locală stabileşte scopuri, obiective, programe şi proiecte ce urmează a fi
urmate și dezvoltate. Acest lucru e realizabil prin minimalizarea punctelor slabe, prin
exploatarea avantajelor locale (turism, infrastructura, poziţie geografică), prin
identificarea şi găsirea unor soluţii în eventualitatea unor ameninţări viitoare
(inundaţii, înzăpeziri, buget local insuficient etc.), analiza oportunităţilor viitoare
(atragerea de noi investitori, dezvoltarea turismului, surse de energie regenerabilă
etc.), identificarea provocărilor teritoriale ce trebuie abordate.
Luând în calcul şi contextul European favorabil diminuării disparităţilor de
dezvoltare socială și economică existente între România şi statele membre ale
Uniunii Europene prin finanţarea zonelor mai puţin dezvoltate, strategia de dezvoltare
locală poate genera resurse prin elementele sale noi în domeniul etnic, managerial
sau financiar. Fondurile structurale și de coeziune sunt un real sprijin pentru
dezvoltarea comunităţilor locale dar pentru a le obţine este nevoie de proiecte care
acţionează și furnizează rezultate, proiecte ce nu risipesc resurse ci care vor fi
direcţionate către investiţii ce pot stimula creşterea economică.
Strategia de dezvoltare locală asigură ierarhizarea investiţiilor, pentru a
obţine un impact maxim şi o valoare adaugată maximă din obiectivele ce le propune
comunităţii locale.
Este important ca acest document să asigure o sustenabilitate de lungă
durată și să deservească atât interesele administrației publice locale, intereselor
private dar și intereselor personale ale locuitorilor localității. Strategia de dezvoltare
locală a comunei MĂNEŞTI este parte integrată a strategiei județului Prahova, inclus
în strategia de Dezvoltare Regională (Regiunea Sud-Muntenia), inclusă la rândul său
în Programul Național de Dezvoltare al României. Este important ca aceste entități să
fie precizate deoarece orice accesare ulterioară de fonduri Europene a comunei
MĂNEŞTI depinde de alocările ce s-au făcut pentru România și bineînțeles pentru
Regiunea Sud-Muntenia. Înainte de a elabora documentele de programare prevăzute
de proiectele de regulamente, autorităţile române trebuie să stabilească viziunea
strategică de dezvoltare a României pe termen mediu şi lung, dar cel puţin până în
2027, respectiv obiectivele ce se urmăresc a fi atinse, precum şi mijloacele necesare.
Conceptul de dezvoltare durabilă poate fi caracterizat din mai multe puncte
de vedere, prin următoarele elemente :
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 economie: eficiența economiei prin o bună gestionare a resurselor
disponibile, indiferent de natural lor; creșterea economică creată de un progres,
stabilitatea economică prin menţinerea nivelului de dezvoltare ;
 societate: nivel de trai ridicat pentru locutori; echitate ṣi egalitate de
ṣanse pentru cetăţeni ṣi susţinerea categoriilor defavorizate; dialog social și
delegarea responsabilitaților prin implicare activă a cetăţenilor la dezvoltarea propriei
comunități; protejarea culturii/patrimoniului prin promovarea ṣi protejarea valorilor
culturale;
 ecologie: conservarea și protejarea resurselor naturale, biodiversitate
prin promovarea acţiunilor ce protejează echilibrul ecosistemului, evitarea poluării
prin măsuri de ecologizare ṣi de minimalizare ale efectelor tehnologiei.
Pentru ca dezvoltarea să devină durabilă la baza celor trei elemente
enumerate mai sus se stabilesc obiectivele: obiective economice, obiective sociale și
obiective de mediu. Obiectivele principale cuprinse în strategia de dezvoltare a
Uniunii Europene se bazează pe:


creștere inteligentă prin inovare,educație și societatea digitală menită

să accelereze dezvoltarea rețelelor de internet de mare viteză și să permită
gospodăriilor și întreprinderilor să beneficieze de avantajele pieței unice digitale;
 creștere durabilă bazată pe competitivitate,climă ,energie și mobilitate;
 creștere favorabilă incluziunii care să creeze competențe și locuri de
muncă precum și combaterea sărăciei.
Din punct de vedere al dezvoltării, zonele rurale înregistrează un decalaj
semnificativ faţă de zonele urbane ce se caracterizează prin: deficienţe structurale
persistente (numărul mare al populaţiei ocupate în agricultură, îmbătrânirea
populaţiei, un număr mare de exploataţii de subzistenţă etc.); valoare adăugată
scăzută a produselor agro-alimentare; randamentele şi productivitatea muncii
scăzute în special în agricultura de semisubzistenţă; spirit antreprenorial slab pentru
dezvoltarea activităţilor economice, acces redus la credite; o piaţă a terenurilor
nefuncţională; o modestă orientare către export; investiţii insuficiente în cercetare şi
dezvoltare; accesul la servicii şi infrastructură cu mult în urma zonelor urbane;
creşterea continuă a disparităţilor regionale; o pondere ridicată a populaţiei expuse
riscului de sărăcie şi excluziune socială; o administraţie publică ineficientă; o serie de
riscuri pentru oameni.
Spațiul rural este expresia efortului îndelungat al omului pentru a pune în
serviciul său componentele fizico-geografice ale spațiului, ale naturii. Este un spațiu
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pe care omul l-a modelat în funcție de nevoile sale, pe care l-a creat prin munca sa și
l-a umplut cu creațiile sale de natură antropică, fiind deci o adevărată “capodoperă
rustică” a omului.
Dezvoltarea, în esență, este o acțiune cu caracter strategic, ce are ca scop
creșterea durabilă a productivității individuale, comunitare și instituționale, ceea ce
poate duce la asigurarea unor venituri mai mari pentru indivizi. Programele de
dezvoltare au în vedere schimbarea condițiilor fundamentale, ceea ce necesită un
timp îndelungat, iar problemele rurale sunt foarte complexe și nu pot fi rezolvate prin
acțiuni pe termen scurt fiind necesare programe succesive, cu efecte durabile.
Realizarea acestui document strategic este rezultatul voinţei comunităţii
locale din MĂNEŞTI, care are la bază colaborarea dintre membrii comunităţii şi
reprezentanţii administraţiei publice. Obiectivul acestei Strategii este de a susţine
eforturile viitoare de dezvoltare ale comunei, prin stabilirea unor direcţii strategice
care au la bază analiza a 4 factori importanţi: resurse, puncte slabe, oportunităţi şi
ameninţări cu care se confruntă comuna.
Strategia de dezvoltare locală a Comunei MĂNEŞTI reprezintă instrumentul
de lucru al administrației publice locale și este agreat de întreaga comunitate locală.
Astfel se va orienta gândirea, decizia și acțiunea către obiective superioare sau către
premisele obiectivelor. Totodată prin acest mijloc se vor evita abaterile datorate
urgențelor, avantajelor și dezavantajelor ce pot interveni în anumite momente. În
aceste condiții, toți factorii interesați de progresul economico-social al comunei vor
beneficia de acest ghid de prezentare al tuturor obiectivelor de dezvoltare, prin care
se indică atât direcțiile de dezvoltare specifice, cât și acțiunile punctuale ce se vor
constitui ca viitoare proiecte ale administrației publice locale.
Utilizarea instrumentelor de consultare a comunității locale a determinat
adaptarea tuturor propunerilor de acțiuni pentru că se dorea ca la final strategia de
dezvoltare locală să fie în consens cu aspirațiile locuitorilor comunei MĂNEŞTI.
Importanța acestui aspect este dată atât de certitudinea implicării viitoare a
comunității în implementarea strategiei de dezvoltare locală, cât și de posibilitatea
asumării depline și conștiente a acesteia.
Acest material a fost conceput ca un instrument care să vină în ajutorul
tuturor membrilor comunităţii locale, adresându-se deopotrivă administraţiei publice,
mediului de afaceri, instituţiilor publice, organizaţiilor neguvernamentale, dar şi
cetăţeanului simplu interesat de evoluţia viitoare a comunităţii sale. Se prevede că
acest instrument va fi deosebit de util în programarea viitoarelor investiţii dar și în
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atragerea resurselor financiare (naţionale și europene) pentru realizarea unor
proiecte de anvergură pentru Comuna MĂNEŞTI.
Metodologia folosită în elaborarea Strategiei respectă următoarele principii:
 validitate ştiinţifică – procesul de elaborare a documentului trebuie să
respecte cerinţele tehnice ale planificării strategice;
 principiul coerenţei – acesta se referă la corelarea strategiei locale cu
documentele de planificare de rang superior precum şi cu documente locale;
 principiul parteneriatului – dezvoltarea unei relaţii de colaborare între
administraţie şi membrii comunităţii locale, element deosebit de important atât în
etapa de elaborare a strategiei cât si în cea de implementare;
 implicarea comunităţii - procesul trebuie să fie deschis tuturor celor
interesaţi din comunitate;
 transparență și obiectivitate - procesul trebuie să fie transparent şi să
reflecte interesele comunităţii ca întreg;
 coerență și continuitate - construcţia documentului de planificare nu
înseamnă finalizarea procesului strategic; acest document trebuie să rămână deschis
ideilor și completărilor viitoare (adaptarea periodică a documentului în funcţie de
modificările care se produc la nivelul comunităţii).
Viziunea de dezvoltare a comunei MĂNEŞTI trebuie să înglobeze
materializarea în timp a unor politici benefice comunității locale și cetățenilor
comunei, ca viitori cetățeni europeni. În aceste conditii, comuna MĂNEŞTI trebuie să
se dezvolte ca o comună europeană, cu standarde de calitate aferente fiecarui
domeniu cheie - infrastructura, industrie, agricultura, servicii publice și comerciale,
resurse umane, asistența socială, educație, sănătate, siguranţa cetăţeanului etc, dar
şi să se integreze şi să mobilizeze activ la nivel regional potențialul existent.
Valorificarea acestuia în paralel cu inițierea, susținerea și materializarea unor
demersuri acționale și investiționale se poate realiza prin atragerea de surse publice
și private. Astfel, se propune impunerea comunei MĂNEŞTI ca un actor local
important.
Orice comunitate deţine caracteristici specifice care o diferenţiază de alte
comunităţi similare. Procesul de Planificare Strategică trebuie structurat în funcţie de
aceste caracteristici. Întrebările cele mai importante sunt: ce diferenţiază Comuna
MĂNEŞTI de alte comune asemănătoare din judeţul PRAHOVA, din România şi
din regiune (Europa Centrală şi de Est)? Care sunt elementele strategice
pozitive şi negative care pot fi identificate la nivelul comunei noastre?
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Studiul fizionomiei comunei Măneşti constă în analiza aspectului exterior dar
şi a texturii şi structurii reţelei de căi de comunicaţii şi a densităţii locuinţelor, a
construcţiilor în general, sub influenţa factorilor fizico-geografici şi economico-sociali.
Astfel, topografia reliefului incluzând izolarea sau legătura cu aşezările vecine, dar şi
tradiţiile au o influenţă hotărâtoare asupra aspectului general al comunei.
Comuna MĂNEŞTI este alcătuită din 5 sate: Măneşti (reşedinţa de comună),
Băltiţa, Coada Izvorului, Gura Crivăţului şi Zalhanaua.
Sistemul aşezărilor rurale determină structura teritorială a producţiei
materiale şi oferă premise pentru dezvoltarea ulterioară a producţiei, respectiv zone
de amplasare a unităţilor economice, resurse de muncă şi infrastructură socială.
Forma exterioară este datorată suprafeţei topografice pe care s-au dezvoltat, precum
şi condiţiilor istorice.
Din punct de vedere administrativ Comuna Măneşti este situată în zona de
sud-est a judeţului Prahova, la o distanta de 25 km distanță față de municipiul
Ploieşti, 38 km faţă de municipiul Târgovişte si la 56 km de municipiul București.
Localităţile comunei Măneşti sunt caracterizate de anumite funcţii specifice
unui teritoriu administrativ, în care se desfăşoară anumite activităţi economice,
culturale, în care se desfăşoară viaţa. Principala funcţie a celor cinci sate este cea
agricolă dată de majoritatea populaţiei ce lucrează în această ramură economică.
Majoritatea populaţiei este implicată direct sau indirect în agricultură. Aceştia
din urmă produc necesarul agricol pentru consumul propriu în gospodării, nefiind
salariaţi ai unei asociaţii agricole sau ai unei ferme de exploatare agricolă.
Funcţia comercială este de asemenea prezentă în toate localităţile prin
aceasta se asigurându-se necesarul de produse locuitorilor, prin intermediul
magazinelor universale, în majoritate alimentare.
Funcţia sanitară a localităţilor este foarte importantă. În localitate
functionează trei cabinete medicale. De asemenea, la nivelul comunei exista şi o
farmacie.


Funcţia culturală este determinată de desfăşurarea activităţilor de

învăţământ, culturale şi de recreere intelectuală. Există patru grădiniţe (Grădinița cu
program normal Băltiţa, Grădinița cu program normal Coada Izvorului, Grădinița cu
program normal Măneşti, Grădinița cu program normal Zalhanaua), patru şcoli
gimnaziale (Şcoala gimnazială „Gheorghe Dibos” sat Măneşti cu următoarele unităţi
şcolare în componenţa sa: Şcoala primară Băltiţa, Şcoala primară Zalhanaua şi
Şcoala primară Coada Izvorului).
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De asemenea, comuna dispune de un cămin cultural, de patru biserici de cult
ortodox şi obiserica adventistă:
 Biserica ortodoxa Adormirea Maicii Domnului – satul Măneşti;
 Biserica ortodoxa Sfântul Ierarh Nicolae – satul Băltiţa;
 Biserica ortodoxa Adormirea Maicii Domnului – satul Coada Izvorului;
 Biserica ortodoxa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe – satul Zalhanaua;
 Biserica Adventista de ziua a şaptea;
La nivelul comunei funcționează şi îşi desfasoara activitatea o Biblioteca
publică.
Funcţia administrativă a comunei este deţinută de satul MĂNEŞTI. Tot aici
se află şi sediul Poliţiei. În concluzie comuna MĂNEŞTI oferă oportunități foarte bune
pentru dezvoltarea de activități economice în comerț, constructii sau agricultură. Este
nevoie de personal calificat în toate domeniile. Numai așa putem ridica
productivitatea la calitatea cerută de piața unică europeană.
Funcţia economică este o funcţie complexă care cuprinde un număr mare de
activităţi (pluriactivităţi), în sensul că, spaţiul rural nu mai este conceput ca o zonă
eminamente agricolă, ci ca o structură economică diversificată cu implicaţii sociale
complexe care se referă, în principal la: posibilităţi de plasare a forţei de muncă în
activităţi agricole, stabilitatea populaţiei şi, în special, menţinerea tineretului în spaţiul
rural prin oferta de activităţi neagricole dar conexe acesteia, garantând în acest mod
surse de venituri suplimentare pentru populaţia rurală, precum şi folosirea mai
eficientă a timpului de muncă secundar (parţial) al salariaţilor în exploataţiile agricole.
Comuna MĂNEŞTI face parte din Asociaţia Grupul de Acţiune CricovProviţa-Prahova care a fost înfiinţată legal în data de 13 septembrie 2016 iar în data
de 12 decembrie 2016 a fost semnat contractul de finanţare în cadrul Axei LEADER
din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.
Asociaţia Grupul de Acţiune Cricov-Proviţa-Prahova este o entitate ce
reprezintă un parteneriat public–privat, care reuneşte 29 de parteneri (10 autorităţi
publice; 19 reprezentanţi ai sectorului privat şi ai societăţii civile) din zona sud-est a
judetului Dâmboviţa si zona sud-est a judetului Prahova (comunele: Dărmănești,
Gura Ocniței, I.L.Caragiale, Vlădeni din judetul Dâmbovița), Cocorăștii Colț, Gorgota,
Mănești, Șirna, Târgșoru Vechi, Tinosu din judeţul Prahova), acoperind un teritoriu cu
10 unități administrativ-teritoriale, exclusiv din mediul rural, cu o suprafață de 389,34
km2

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

la Recensământul populației și locuințelor din 2011. Trebuie să investim în viitor, în
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generația de mâine și să exploatăm avantajele competitive pe care le avem:
poziționarea geografică și asocierea intercomunitară pentru dezvoltare locală,
terenuri extravilane și intravilane.
Un instrument principal al dezvoltarii durabile și coerente a comunei este
Planul de Urbanism General care este refăcut și actualizat, astfel încât dezvoltarea
pe care o vizam să nu afecteze mediul, să nu producă dezechilibre sociale sau să
afecteze arhitectura tradițională a comunei.
Strategia ne ajută să construim viitorul. Un viitor mai bun pentru noi și copiii
nostri. Un viitor în care fiecare locuitor iși va găsi locul unde se poate dezvolta și
performa pe piata muncii, iși va găsi locuința dorită, va beneficia de servicii sociale
de calitate și va găsi plăcerea spațiilor publice pentru recreere și refacere.
De abilitatea si determinarea noastra în procesul de punere în practica a
acestui document depinde atingerea obiectivului final: o comună ospitalieră mai
curată și mai sigură.
În urma analizelor şi dezbaterilor organizate a fost creionată o viziune de
dezvoltare a comunei pornind de la următoarele elemente: importanţa regională a
comunei, afirmarea comunei ca centru de inovaţie şi oportunităţi, importanţa
contrucţiei unei comunităţi primitoare, a unui mediu local plăcut pentru locuitori şi
pentru vizitatori (creşterea calităţii vieţii), afirmarea comunei MĂNEŞTI ca şi
comunitate financiar-economică, necesitatea structurării unei administraţii locale
eficiente, eficace, transparente şi responsabile la nevoile comunităţii, importanţa
activismului la nivelul cetătenilor, ca factor de stimulare a dezvoltării comunitare şi, în
fine, dezvoltarea unui mediu de afaceri bazat pe antreprenoriat, dinamism şi
implicare în viaţa comunităţii.
Viziunea propusă pentru comună este: Comuna MĂNEŞTI va fi un centru al
inovaţiei şi oportunităţilor, un loc plăcut în care să trăieşti, să munceşti şi să studiezi;
o comună cu autorităţi locale responsabile şi deschise, cu cetăţeni activi şi o
comunitate de afaceri dinamică şi implicată. Această viziune a rezultat în urma unor
întâlniri organizate şi facilitate de Primăria comunei MĂNEŞTI cu reprezentaţi ai
ONG-urilor şi ai unor instituţii de stat şi private din comuna noastră.
Etapele metodologice principale ale Procesul de Planificare Strategică sunt
următoarele:
1. Realizarea analizei preliminare.
Planificarea strategică presupune o analiză preliminară a caracteristicilor
comunităţii vizate. Această analiză cuprinde elemente diverse:
13
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 elemente de istorie a comunităţii;
 analiza de mediu (fişa de localitate, elemente socio-economice, elemente
de infrastructură, etc);
 analiza cadrului strategic la nivel naţional, regional şi judeţean. Principala
misiune a analizei preliminare se referă la structurarea mediului în care se plasează
comunitatea şi la identificarea capacităţilor reale deţinute de aceasta.
2. Stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii.
Pasul al doilea se referă la stabilirea unei viziuni asupra dezvoltării strategice
a comunei MĂNEŞTI. Această viziune trebuie să ţină seama de elementele
principale ale analizei preliminare.
3. Analiza sectorială a domeniilor strategice principale.
Această analiză se realizează pe domenii. În cadrul fiecărui domeniu au fost
elaborate sinteze de lucru pe baza cărora au fost organizate dezbateri publice.
Domenii strategice principale:
 dezvoltare şi competitivitate economică;
 dezvoltare rurală şi infrastructură (urbanism, transport, mediu etc);
 dezvoltarea resurselor umane (educaţie, pregătire continuă, relaţia cu
unităţile de învăţământ, etc);
 dezvoltare comunitară (cultură, tineret, sport, ong-uri, social, sănătate).
Metodologia presupune următoarele elemente principale:
 analiza SWOT (puncte slabe, puncte tari, oportunităţi, ameninţări);
 identificarea problemelor strategice pe baza analizei SWOT;
 elaborarea de strategii sectoriale care să răspundă problemelor strategice
identificate;
 modalităţi de evaluare a rezultatelor pe termen mediu şi lung.
Toate sintezele de lucru au fost supuse dezbaterii publice, la care au fost
invitate să ia parte toate părţile interesate. Sintezele au fost modificate pe baza
acestor dezbateri publice, pentru că ele trebuie să reflecte realitatea şi să reprezinte
dorinţele şi interesele comunităţii.
4. Articularea documentului strategic.
Acest document strategic principal a fost elaborat în urma definirii strategiilor
sectoriale bazate pe sintezele de lucru şi dezbaterile publice. Acesta este necesar să
fie analizat de Consiliul Local, de partidele politice şi de societatea civilă din
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MĂNEŞTI forma lui finală putând fi asumată ca document de planificare strategică
pentru comunitate.
Principii de bază în elaborarea proiectului de planificare strategică a comunei
MĂNEŞTI:
 validitate ştiinţifică (procesul trebuie să respecte cerinţele tehnice ale
planificării strategice);
 implicarea comunităţii (procesul trebuie să fie deschis tuturor celor
interesaţi din comunitate);
 transparenţă şi obiectivitate (procesul trebuie să fie transparent şi să
reflecte interesele comunităţii ca întreg);
 coerenţă şi continuitate (construcţia documentului de planificare nu
înseamnă finalizarea procesului strategic; acest document trebuie să rămână deschis
ideilor şi completărilor viitoare).
Strategia de Dezvoltare Locală va fi instrumentul de lucru al administraţiei
publice locale care va orienta gîndirea, decizia şi acţiunea către obiectivele
superioare sau către premisele obiectivelor, fără ca pe parcurs să existe abateri
datorate urgenţelor sau avantajelor şi dezavantajelor ce pot interveni în anumite
momente.
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Capitolul 1. Context de dezvoltare
1.1 Contextul european
Arhitectura programelor operaționale, prin intermediul cărora va fi administrat
bugetul alocat României în perioada 2021-2027 va fi semnificativ modificată față de
actualul sistem.

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia
Europeană propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții
a UE. Se preconizează cinci priorități investiționale:
1. O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare
economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii
2. O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a
Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse
regenerabile și combaterea schimbărilor climatice
3. O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale
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4. O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor
sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a
incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate
5. O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de
dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.

OP 1 O Europă mai inteligentă
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OP 2 O Europă mai verde

18
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI MĂNEŞTI 2021-2027

19
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI MĂNEŞTI 2021-2027

20
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI MĂNEŞTI 2021-2027

OP 3 O Europă mai conectată
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OP 4 O Europă mai socială

22
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI MĂNEŞTI 2021-2027

23
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI MĂNEŞTI 2021-2027

24
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI MĂNEŞTI 2021-2027

OP 5 O Europă mai aproape de cetățenii săi

Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2.
Acestor priorități li se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR și ale Fondului de
coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre.
Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3
categorii (mai puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a
fondurile se bazează încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc
noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, schimbări climatice și
primirea și integrarea migranților), pentru a reflecta mai bine realitatea de pe teren.
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Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin special de la UE.
Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel
local și să autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. Crește și
dimensiunea urbană a politicii de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR dezvoltării
urbane durabile și printr-un nou program de colaborare în rețea și de consolidare a
capacităților dedicat autorităților urbane, sub denumirea
Principalele caracteristici ale noului cadru pentru Politica de Coeziune 20212027:
Concentrare tematică
- 35% din FEDR pentru OP1 (O Europă mai inteligentă)
- 30% din FEDR pentru OP2 (O Europă mai verde)
- FEDR să contribuie cu 30% la obiectivele de schimbări climatice
- FC să contribuie cu 37% la obiectivele de schimbări climatice
- Min. 6% din FEDR, pentru dezvoltare urbană
- 2% din FSE+ pentru susținerea materială a persoanelor cele mai
defavorizate
- 25% din FSE+ pentru incluziune socială
- 10% din FSE+pentru sprijinul pentru tinerii care nu au un loc de muncă
Aspecte financiare (CFM)
- Forma principală de finanțare - granturile
- Cofinanțarea la nivel național: 70% pentru regiunile mai puțin dezvoltate și
pentru Fondul de Coeziune;40% pentru regiunile mai dezvoltate.
- Prefinanțare anuală - 0,5% din valoarea totală a sprijinului din partea
fondurilor
- TVA nu este eligibilă pentru o contribuție din partea fondurilor, cu excepția
operațiunilor al căror cost total este mai mic de 5000000 euro.
- Dezangajarea - regula „N+2”.
Conform unor documente publicate recent de Ministerul Fondurilor Europene
(MFE), următoarea perioadă financiară aduce schimbări importante atât în structura
instituțională, cât și în cea strategică.
În cadrul politicii de coeziune Ministerul propune 9 tipuri de programe,
Programul Operațional Regional urmând a fi gestionat descentralizat la nivelul
Agențiilor de Dezvoltare Regională din fiecare dintre cele 8 regiuni ale țării (pe model
polonez):
1.Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
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2.Programul Operațional Transport (POT)
3.Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID)
4.Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS)
5.Programul Operațional Capital Uman (POCU)
6.Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD)
7.Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond)
(PODTI)
8.Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8
POR)
9.Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT)
Actualul Program Operațional Infrastructură Mare (care are cea mai mare
alocare financiară în 2014-2020) se va întoarce la structura din 2007 – 2013,
intervențiile din domeniul Mediului urmând a fi preluate de Programul Operațional
Dezvoltare Durabilă, iar cele din domeniul Transportului urmând a trece sub o
Autoritate de Management din cadrul Ministerului de Transport. Se vor crea
oportunități separate pentru ITI Delta Dunării și ITI Valea Jiului.
În premieră, Fondul Social European nu va mai finanța un Program dedicat
creșterii capacității administrative, această intervenție regăsindu-se conform
ministerului printre direcțiile viitorului Program Operațional Capital Uman.
Va fi creat un Program Național de Sănătate care ar urma să finanțeze
infrastructura pentru 3 spitale regionale (faza 2), construcția și dotarea Institutului
National de Hematologie, construcție și dotare pentru un Laborator de Referință
National, precum și alte intervenții în domeniul medical.
MADR va gestiona în continuare finanțările prin intermediul Politicii Agricole
Comune și prin cea a Pescuitului. MAI va gestiona fondurile aferente domeniului
afaceri interne (Fondul azil, migrație și integrare, Fondul securitate internă,
Instrumentul pentru mangementul frontierei și vize).
Conform propunerii făcute publice de autorități, companiile vor putea accesa
în următoarea perioadă financiară granturi/instrumente financiare prin intermediul mai
multor programe:
Programele operaționale regionale se vor axa pe „smart specialization”, transferul
tehnologic, inovarea, sprijinirea IMM și digitalizare. Programul Operațional Creștere
Inteligentă și Digitalizare va pune la dispoziție instrumente financiare. Prin Programul
Operațional Dezvoltare Teritorială Integrată se vor finanța intervenții în domeniul
turismului, culturii și patrimoniului cultural.
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Capitolul 2. Analiza socio-economică a
Comunei MĂNEŞTI
2.1. Scurt istoric
Prima atestare documentară asupra localităţii dateaza de mai mult de o
jumatate de mileniu. Este vorba de hrisovul emis de Vlad Dracula, la 23 aprilie 1441.
Satele ce compun astazi comuna Măneşti sunt rezultatul unor mutatii
succesive (deplasarea vetrelor, reorganizarea si extinderea acestora) datorate
alinierilor si lotizarilor, consecinte ale improprietaririlor succesive.
In harta Specht se remarca forma vetrei satului Măneşti care se dezvolta
perpendicular pe drumul principal, concentrandu-se in partea vestica a soselei, dar
se remarca si o zona de locuinte dispusa in partea estica a soselei, la nordul unei
forme de relief specifice(o colina puternic marcata in harta). Este evident ca asezarea
se dezvolta adiacent soselei si nu in lungul ei.
Pe locul actualului sat Baltita apare asezarea denumita Lipoveni care
aminteste prin forma configuratia actuala a satului Baltita.
La vest de Măneşti apar doua sate cu aceeasi denumire, anume „Mihaita”
(dupa numele proprietarului, Mihai Filipescu), unul cu o vatra alungita, altul, mai spre
vest, cu o vatra compusa din mai multe trupuri izolate. Apare si satul Baltita cu o
vatra situata la mare distanta de vatra satului Lipoveni (astazi Baltita). Harta din 1904
infatiseaza o situatie modificata radical. Satul Măneşti apare aliniat si tras la sosea
(dezvoltat in lungul drumului), satul Mihaita poarta acum numele de Coada Izvorului;
satul Lipoveni si-a schimbat numele in Baltita in timp ce vatra satului Baltita din 1791
a disparut; s-a dezvoltat si satul Gura Crivatului.
Putem afirma ca intre 1791 si 1904, satele actualei comune Măneşti au
suferit transformari si reformulari datorate atat reglementarilor de dupa Regulamentul
Organic, cat si generate de schimbarile repetate de proprietari. Este foarte probabil
ca aspectul pastrat de harta din 1791 sa surprinda ipostaze tarzii ale habitatului
traditional, cu vetre cu matricea datorata tipului de sate mosnenesti. Configuratia
actuala a vetrelor satelor Măneşti, Coada Izvorului, Gura Crivatului şi Zalhana este
rezultatul reformulari!or si extinderilor de la mijlocul secolului al XlX-lea. Chiar daca
asezarile si-au pastrat in mare locul vetrei, configuratia este specifica satelor
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aliniate.Singurul sat care aminteste de vatra figurata in harta austriaca este Baltita
(numita la origine Lipoveni) si intr-o oarecare masura si Gura Crivatului.
Evolutia statutului administrativ
Componenta actuala a comunei Măneşti a fost reglementata prin Legea nr.
84 din 5 aprilie 2004, publicata in MO 310 din 7 aprilie 2004, prin care s-a infiintat
comuna Măneşti, cu satele Băltiţa, Coada Izvorului, Gura Crivăţului, Măneşti
(resedinta de comuna) şi Zalhanaua. Comuna se situeaza in partea de sud-est a
judetului Prahova, la granita cu judetul Dambovita. La inceputul sec. XIX (1831/35)
satele Măneştii Ungureni, Maneştii Pământeni si Coada Izvorului au facut parte din
plasa Filipesti, judeţul Prahova, iar satul Baltita a facut parte din plasa lalomita, jud.
Dambovita. In anul 1897, comuna rurala Măneşti, infiintata in conformitate cu Legea
administrativa din 1864, era inscrisa in plasa Targsor, judetul Prahova, satul Baltita
continuand sa faca parte din judetul Dambovita. La inceputul sec. XX, satul Baltita
din jud. Dâmboviţa a intrat in componenta judeţului Prahova. Componenta comunei
Măneşti a variat de la înfiintarea ei.
Dupa 1864, odata cu organizarea administrativa pe comune rurale si urbane,
comuna rurala Măneşti cuprindea satele Măneşti, Coada Izvorului, Crivatul si
Comanacul (sat cu 14 locuitori, numit de locuitori si Catinca, care se afla pe mosia lui
N. I. Niculescu). In urma reorganizarii administrative din sec. XIX, satul Zalhanaua a
trecut din comuna Vladeni Margineni in teritoriul administrativ al comunei Măneşti, iar
la inceputul secolului urmator, satul Baltita, din judetul Dambovita, a fost si el inclus in
teritoriul administrativ al comunei.
Chiar daca primele documente referitoare la Măneşti dateaza de la 34 sec.
XVI asezarea de la Măneşti, aceasta fiind prima mentionata documentar din teritoriul
studiat, este anterioara realitatilor acestor mentiuni. Aceste documente nu fac
trimitere la acte mai vechi.
Evolutia ocupatiilor populatiei
La sfarsitul sec. XIX, ocupatia predominanta a locuitorilor din comuna
Măneşti era agricultura. Dintre acestia, cei din satul Coada Izvorului produceau varul
alb.Conform hartii din 1791, drumul comercial „drumul cel mare al Brasovului"
strabatea Campina, Calinesti, Filipestii de Targ, Bratasanca, traversa apoi localitatile
Măneşti si Lipoveni (unde se afla resedinta boierilor Lipoveni) traversa apoi raul
lalomita pe la Podu Valeni, mergand spre sud, spre Bucuresti.
Asezarile de la Măneşti si Lipoveni s-au dezvoltat de-a lungul acestui drum
comercial. De altfel, la inceputul sec. XIX, de-a lungul acestui drum functionau mai
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multe hanuri (4) si carciumi. Fiecare proprietar de mosie detinea un astfel de han. La
sfarsitul sec XX, Comuna Măneşti s-a dezvoltat pe aceleasi componente traditionale,
functiunea economica predominanta fiind agricultura relationata cu zootehnia.
Sectorul primar s-a dezvoltat permanent in sistem privat. Dupa 1990 s-au
construit si s-au modernizat sedii pentru principalele servicii necesare pentru o buna
dezvoltare a unei localitati: magazine, scoli, asezamante de cultura si asistenta
medicala.
Municipiul Ploiesti a ramas principalul furnizor de servicii si locuri de munca
pentru localitatea Măneşti. Functiunea economica dominanta este agricultura si linia
directoare prin care incearca localitatea sa activeze economia locala este industria la
care se adauga si turismul. Localitatea Măneşti face parte dintr-un areal bogat in
vestigii istorice de mare importanta, aceasta conferindu-i o serie de oportunitati din
punctul de vedere al atractivitatii turistice.
Caracteristici semnificative ale teritoriului si localitatilor, repere in
evolutia spatiala a localitatii
Conform Legii nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, localităţilor
rurale de rang IV satul reşedinţă de comună, nivelul de dotare minim obligatoriu
necesare în vederea servirii tuturor satelor din cadrul comunei respective sunt:


sediu de primărie: situat în centrul satului Măneşti, cu acces din DJ



grădiniţă, şcoală primară şi gimnazială: şcolile în funcţiune se află în

101A
satele Măneşti, Băltiţa, Coada Izvorului şi Zalhanaua; şcoala din Gura Crivăţului este
dezafectată.


dispensar medical, farmacie sau punct farmaceutic:



dispensar în zona centrală a satului Măneşti (medicină de familie şi

stomatologie);


dispensar în satul Băltiţa (medicină de familie);



poştă, servicii telefonice: oficiul poştal este amplasat în centrul satului

Măneşti; servicii telefonice existente: telefonie fixă şi mobilă;


sediu de poliţie şi de jandarmerie: sediul poliţiei se află în centrul

satului Măneşti;


cămin cultural cu bibliotecă: cămine culturale se află în satele

Măneşti şi Gura Crivăţului;
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magazin general, spaţii pentru servicii: magazine mixte în toate

satele comunei, concentrare mai mare în zona centrală a satului Mănești, fără dotări
satul Gura Crivățului


teren de sport amenajat: toate satele comunei dispun de terenuri de

sport amenajate, mai puțin Gura Crivățului;


parohie: în toate satele, mai puțin Gura Crivățului;



cimitir: se află în satele Mănești, Zalhanaua, Băltița și Coada Izvorului;



staţie/haltă C.F. sau staţie de transport auto: există 10 stații de

transport în comun, de-a lungul traseelor de autobuz, respectiv la DJ 101A, DC 109B
și DC 25A, care traversează satele Băltița, Mănești, Zalhanaua și Coada Izvorului;


dispensar veterinar: în satul Coada Izvorului;



sediu al serviciului de pompieri;



puncte locale pentru depozitarea controlată a deşeurilor;



alimentare cu apă prin cişmele stradale: alimentare cu apă în satul

Mănești (2.2km) executată, în celelalte sate în execuţie.
Componenta actuală a comunei Măneşti a fost reglementata prin Legea nr.
84 din 5 aprilie 2004, publicată în MO 310 din 7 aprilie 2004, prin care s-a înfiintat
comuna Măneşti, cu satele Băltiţa, Coada Izvorului, Gura Crivăţului, Măneşti
(resedinta de comuna) şi Zalhanaua.
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2.2. Situaţia economică, socială şi administrativă
România, prin programele pe care le promovează vizează o serie de
obiective care sprijină creşterea competitivităţii sectoarelor agro-alimentare şi
forestier, îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale, diversificarea economiei rurale,
demararea şi funcţionarea iniţiativelor de dezvoltare locală.
Satele aparţinătoare comunei sunt:


Satul MĂNEŞTI– reşedinţǎ de comunǎ;



Satul Băltiţa – sat aparținător;
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Satul Coada Izvorului – sat aparținător;



Satul Gura Crivăţului – sat aparținător



Satul Zalhanaua – sat aparținător.
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Comuna Măneşti se învecinează:


la Nord cu comuna Filipeşti de Târg şi comuna Ariceştii Rahtivani ;



la Est cu comuna Târgşoru Vechi şi comuna Cocorăştii Colţ;



la Sud cu judeţul Dâmboviţa (comuna Finta);



la Vest cu judeţul Dâmboviţa (comuna Dărmăneşti).

Denominaţia aşezării îşi trage seva de la antroponimul Manea cu sufixul –
eşti (cu valoare posesivă), care apare în documentele Ţării Româneşti de pe la
mijlocul sec. al XV – lea (DRH, I, 364 – 365), dar sub forma „ Moeneşti”.
Stema comunei se compune dintr-un scut tăiat. În cartierul superior, pe fond
de azur, se află o pasăre de argint stând pe o lună tot de argint, răsturnată.
În al doilea cartier, pe fond de argint, se află o cetate zidită de culoare roşie,
având un turn crenelat poziţionat central, flancat în dextră de un steag albastru cu
lancea de aur, iar în senestră de o acvilă neagră cu aripile deschise; pe cetate
broşează un cavaler în armură de argint stând pe zidul de la intrare al cetăţii. Cetatea
este deschisă de o poartă de aur.
Pasărea stând pe lună face referire la stema Smarandei Mănescu,
descendenta familiei boierilor Mănescu, a cărei existenţă este legată de localitatea
Măneşti – care le poartă numele, iar cetatea face trimitere la stema familiei
Văcărescu, cel care s-a căsătorit cu Maria Mănescu şi al cărui nume este legat de
comună prin construcţiile ridicate aici: conacul şi biserica.
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Agricultura era activitatatea de bază a locuitorilor comunei Măneşti. În
prezent, importanţa economică a acestei activităţi este mult scăzută, fiind activitatea
auxiliară a unei părţi din locuitori. La nivelul gospodăriilor individuale se practică
cultura legumelor.
De asemenea locuitorii se ocupă şi de creşterea animalelor, iar industria
comunei are şi ea câteva sectoare: exploatarea materiilor prime, mica industrie
prelucrătoare, construcţiile. La acestea se adaugă serviciile şi transporturile, iar
exploatarea materiilor prime este reprezentată de diverse balastiere.
Forţa de muncă din comuna Măneşti, este cuprinsă din angajaţii Consiuliului
Local, angajaţii societăţilor comerciale din comună (buticuri), şi celelalte societăţi mai
importante (CABRAWORLD PROMOTION SRL, DARY COMARGO SRL, DUET
COMPANY SRL, WZF FIBER OPTIC CORPORATION SRL, BETTINI AGRO SRL, ENDO

ARIES SRL, ROTARY DRILLING CONSULTING SRL, ALBERTINO FOREXIM SRL,
IRISIR GABU PREST SRL, RUDIFLOR STARCONSTRUCT SRL).

Comuna Măneşti este deservită de o reţea de drumuri judeţene şi comunale
a căror stare de funcţionare este considerată ca fiind bună.
Teritoriul comunei este traversat de linia CFR Ploieşti – Târgovişte – cu halta
Brătăşanca.
Suprafaţa teritoriului administrativ al comunei este de 4.833 ha, însemnând
48.33 km2, ceea ce reprezintă aproximativ 1,024 % din suprafaţa totală a judeţului
Prahova (4.716 km2).
Comuna Măneşti este deservită de o reţea de drumuri judeţene şi comunale
a căror stare de funcţionare este considerată ca fiind bună.
Drumurile care trec prin comună sunt:


DJ 101A traversează comuna şi leagă DN 72 cu DN 1A;



DC 109A – Măneşti - Gura Crivăţului;



DC 109B – Măneşti – Băltiţa – limita judeţului;



DC 25A – Măneşti – Vlădeni;



DC 111A – Zalhanaua – Vlădeni.

Teritoriul administrativ al comunei MĂNEŞTI cuprinde o suprafaţă de 4.833
ha, având o populaţie de 3.889 locuitori (la nivelul anului 2019). Din suprafaţă totală
a comunei terenurile agricole reprezintă 2.946 ha (60,95%), iar terenurile având altă
categorie de folosinţă (neagricole) reprezintă 1.887ha (39,05%).
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Tabelul 1: Repartiţia populaţiei comunei MĂNEŞTI pe grupe de varstă
Comuna MĂNEŞTI
0- 4 ani
5- 9 ani
10-14 ani
15-19 ani
20-24 ani
25-29 ani
30-34 ani
35-39 ani
40-44 ani
45-49 ani
50-54 ani
55-59 ani
60-64 ani
65-69 ani
70-74 ani
75-79 ani
80-84 ani
85 ani si peste
Total

Populaţie (2019)

Masculin

Feminin

177
181
221
267
254
244
282
245
313
354
329
218
182
175
136
132
114
75

92
101
107
137
135
128
144
122
156
193
177
125
95
79
66
50
35
28

85
80
114
130
119
116
138
123
157
161
152
93
87
96
70
82
79
47

3.899

1.970

1.929

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

Pe raza comunei se află câteva unităţi economice cu profil de activitate
diversificat ceea ce denotă preocuparea cetăţenilor pentru creşterea permanentă a
veniturilor, respectiv îmbunătăţirea condiţiilor de trai. Gama activităţilor este variată,
de la activităţi comerciale la prestǎri servicii, alimentaţie publicǎ.
Structura pe ramură a agenţilor economici privaţi este determinată de
activităţile comerciale. Locuitorii comunei MĂNEŞTI se ocupă cu agricultura şi cu
creşterea animalelor. Comuna dispune de asemenea de alimentare cu apă,
alimentare cu energie electricǎ şi cu gaze, serviciu de salubritate şi canalizare,
telefonie fixă şi cablu Tv.
Ca instituţii publice, pe raza comunei Măneşti, putem aminti:


Primăria Măneşti;



Poştă şi Poliţie;



4 şcoli şi 4 grădiniţe;



2 cabinete medicale;



Căminul cultural;



Biblioteca comunală.
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Capitolul 3. Analiza situaţiei existente
3.1. Aşezare şi relief
Din punct de vedere geografic comuna Măneşti este localizată la 440 52
latitudine nordică, 250 51 longitudine estică. Comuna Măneşti este situată în Câmpia
Ploieşti, la 26 km de municipiul Ploieşti şi 6 km de Cocorăşti Colţ.

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

Geomorfologic localitatea este situată pe interfluviul văii Prahova şi valea
Cricovului Dulce, în zona centrală a câmpiei Ploieşti, cu o orientare generală nord –
vest către sud – est.
Teritoriul administrativ al comunei este situat pe o suprafaţă unde se
întrepătrund trei forme de relief respectiv:


Zona câmpiei înalte a Cricovului în partea sud – vest;



Zona de câmpie piemontană a ploieştilor în parte de nord – est;
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Zona de terasă şi de luncă a văii Prahovei şi văii Cricovului Dulce care

străbate teritoriul administrativ al comunei la limita estică, a cărei terasă vine în
contact direct cu zona de deal şi câmpie.
Geomorfologic, localitatea este situată pe malul drept al văii Prahova, în
Câmpia piemontană a Ploieştilor.

Caracteristicile reliefului
Comuna MĂNEŞTI este aşezată în partea de sud vest a judeţului Prahova,
în Câmpia Ploieşti, la aproximativ 25 km vest de municipiul Ploieşti – reşedinţa
judeţului Prahova.
Comuna se compune din 5 sate: MĂNEŞTI (reşedinţa de comună),
BĂLTIŢA, COADA IZVORULUI, GURA CRIVĂŢULUI ŞI ZALHANAUA.
Comuna Măneşti se învecinează:


la Nord cu comuna Filipeşti de Târg şi comuna Ariceştii Rahtivani ;



la Est cu comuna Târgşoru Vechi şi comuna Cocorăştii Colţ;



la Sud cu judeţul Dâmboviţa (comuna Finta);



la Vest cu judeţul Dâmboviţa (comuna Dărmăneşti).

Teritoriul administrativ al comunei se înscrie între următoarele coordonate
geografice: 44°52’0’’ latitudine Nordică şi 25°51’0’’ longitudine estică.
Câmpia Ploieştilor este o campie de tip piemontan, relativ plana, slab
fragmentata cu vai si terase slab individualizate. Campiile piemontane s-au format la
iesirea unor rauri (Arges, Ialomita, Dambovita, Prahova, Buzăul, Râmnicul Sarat,
Putna) dintr-o zona mai inalta (piemontul Getic sau Subcarpaţii Curburii), unde
datorita nivelului de baza local şi rupturii de pantă are loc o depunere bruscă a
aluviunilor mari, transportate în reţeaua hidrografică sub forma unor câmpii de
împrăştiere (sau delte continentale) cu aspect piemontan.
Desi este o zona stabilă din punct de vedere al proceselor geomorfologice în
timpul averselor puternice de vară, partea superficiala de la suprafata solului este
macinata si transformata în particule finede praf supuse eroziunii eoliene.
Comuna MĂNEŞTI se situează din punct de vedere geomorfologic în marea
unitate de relief Câmpia Română, subunitatea Câmpia Piemontană a Ploieştilor
erodată de albia râului Prahova. Din punct de vedere geologico – structural teritoriul
comunei aparţine flancului intern al avanfosei carpatice, respectiv zona cutelor
diapire atenuate care alcătuiesc structura Ploieşti.
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Formaţiunile sedimentare care alcătuiesc relieful comunei sunt sprijinite de
fundamentul şisturilor cristaline rezultate din metamorfozarea unor sedimente foarte
vechi. La sfârşitul jurasicului, soclul cristalin s-a scufundat în nord – estul judeţului
astfel încât a favorizat un intens proces de sedimentare. În eocen, marea se retrage
spre sud la exteriorul arcului carpatic, pe fundul ei s-au depus noi sedimente, care au
condus la o colmatare accentuată a geosinclinalului, contribuind la micşorarea
adâncimii fundului mării unde s-au depus maluri organogene ce au dat naştere
şisturilor menilitice şi disodilitice, generatoare de hidrocarburi, exploatate intens în
judeţul Prahova.
La sfârşitul paleogenului, în mişcările din aquitanian, se depun noi
sedimente: conglomerate, gresii, tufuri, marne, sare, gips, indicând prin acest proces
că ar fi existat un climat cald şi arid.
La marginea lacului din Câmpia Română, în cuaternar s-a început procesul
de colmatare, încât aluviunile deplasate din munţi şi dealuri s-au îmbrăţişat sub forma
conurilor de dejecţie, a apelor împrăştiate în mod haotic, cu multe meandre.
Mişcările tectonice repetate au determinat cutarea formaţiunilor sedimentare pe
direcţia nord – est, sud – vest şi est – vest, precum şi apariţia a numeroase falii de
dimensiuni mari şi de încălecări de strate. Câmpia piemontană a Ploieştilor s-a
format structural în halocenul superior prin depuneri sedimentare aluviale şi pluviale
ale râurilor Prahova, Proviţa şi Teleajen peste „Stratele de Cândeşti”, care sunt bine
dezvoltate în zonă şi au o granulaţie diferenţiată spre câmpie, de la grosieră la fină.
Pleistocenul superior este reprezentat de proluviile de pe terasa superioară a
acestor râuri, litologic fiind reprezentate prin depozite loessoide (prafuri argiloase,
argile nisipoase, nisipuri prăfoase argiloase) şi nisipuri cu pietrişuri.
Halocenul este reprezentat de depozitele aluvionare ale acestor râuri formate
din pietrişuri, bolovănişuri şi nisipuri, iar pe terasele joase apar depozite loessoide.

3.2. Reţeaua hidrografică
Reţeaua hidrografică de pe teritoriul administrativ al comunei Măneşti este
alcătuită din:


cursuri permanente de apă;



cxursuri temporare;



canale de irigaţii.

Cursurile permanente de apă au direcţia de curgere de la nord – vest la sud
– est, iar afluenţii sunt văi tinere în care albiile sunt puţin adâncite.
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Reţeaua hidrografică de pe teritoriul comunei aparţine sistemului hidrografic
Ialomiţa cod cadastral XI -1, al cărei afluent principal Prahova, străbate judeţul de la
nord – vest la sud – est aducând un important aport de debite.
Râul Prahova constituie limita nord – estică a teritoriului şi colectează apele
din zonă, cu un bazin hidrografic cu o suprafaţă de 3738 km 2, are o lungime de 193
km, din care cca 5,5 km pe teritoriul administrativ al comunei .
În nordul localităţii părăseşte Subcarpaţii Prahovei, trecând în Câmpia
piemontană a Ploieştilor, unde împreună cu râul Teleajen formează un vast con de
dejecţie. În apropiere de vărsare, Prahova are un debit mediu anual de 23,8 m3/s.
Pârâul Cricovul Dulce traversează teritoriul administrativ al comunei, în zona
central – sud-vestică, cu direcţia de curgere de la nord – vest spre sud – est şi
colectează apele din zonă. Acesta este afluentul de dreapta a râului Prahova,
confluenţa fiind în dreptul localităţii Adânca. Cricovul Dulce are un bazin hidrografic
de 544 km2 şi un debit multianual de 2,60 m3/s.
Afluenţii de dreapta ai Pârâului Cricovul Dulce sunt:


Pârâul Izvorul;



Iazul Morilor (vechi braţ al Râului Prahova, captat de Cricovul Dulce,

datorită depunerilor de aluviuni în conul de dejecţie al Prahovei).
Denumirea provine de la faptul că în zonă locuitorii şi-au făcut iazuri pe
versantul drept încă din secolul al XVI-lea, aşa cum ne mărturisesc documentele,
pentru a putea fi folosit debitul apei, la punerea în mişcare a morilor.
Afluentul de stânga este Pârâul Crivăţului ce îşi adună apele din zona
Câmpiei înalte a Cricovului Dulce.
Caracteristicile afluenţilor sunt: debite scăzute în condiţii normale de
precipitaţii, eroziune laterală, coeficient de meandrare ridicat datorită pantei scăzute.
Cursurile de apă de pe teritoriul comunei îşi modifică debitele în condiţiile de
precipitaţii abundente şi datorită drenajului insuficient apar zone cu umiditate ridicată.

3.3. Factori de risc natural şi antropic
3.3.1. Riscuri naturale şi antropice
Pe teritoriul comunei, conform elementelor cadrului natural şi a fenomenelor
de risc natural şi antropic, apar o serie de disfuncţionalităţi astfel:
Risc seismic
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Conform STAS 11 100/1993, comuna se situează în interiorul izoliniei de
intensitate macroeconomică I = 92 (nouă) pe scara MSK, unde indicele 2 corespunde
unei perioade medii de revenire de 100 ani.
Conform normativului P 100 /1-2006, referitor la protecţia seismică a
construcţiilor, teritoriul administrativ al comunei Măneşti se caracterizează prin
următoarele elemente:


Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare ag pentru

cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR = 100 ani:
ag = 0,28 g


Perioada de colţ Tc a spectrului de răspuns:

Tc = 1,00 s
Cea mai mare parte a teritoriului comunei este situată pe un teren bun
de fundare şi de aceea nu au fost semnalate avarii la construcţii în urma
seismelor.
Risc de inundabilitate
Datorită depozitelor litologice neconsolidate din terasă,

se manifestă cu

mare intensitate eroziunea de mal, săpând în terasă până la 20 – 50 m în ultimii ani.
Pentru determinarea efectelor inundaţiilor se recomandă amenajarea hidrografică şi
execuţia de podeţe dimensionate corespunzător, funcţie de volumul precipitaţiilor
calculat pentru perioadele cu volume excepţionale.
Ca măsură de protecţie se propune regularizarea şi recalibrarea prin tăieri de
meandre a pârâului Cricovul Dulce pentru a diminua efectelor negative ale eroziunii
de mal.
Risc de instabilitate
A fost evaluat pe baza criteriilor pentru estimarea potenţialului şi probabilităţii
de producere a alunecărilor de teren din „Ghid pentru identificarea şi monitorizarea
alunecărilor de teren şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie asupra terenurilor
pentru prevenirea şi reducerea efectelor acestora în vederea satisfacerii cerinţelor de
siguranţă în exploatarea construcţiilor, refacere şi protecţie a mediului”, indicativ
GT006 – 97, caseta 17. Fiind o zonă de şes aluvionar cu aspect plan şi o înclinare
mică spre sud – est, are stabilitatea generală a terenului asigurată.
Fenomenul de risc este eroziunea torenţială de pe versanţi la precipitaţii
maxime şi eroziunea de mal.
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Riscul geotehnic
Conform Indicativului GT 035/2002, s-a determinat riscul geotehnic prin
amplasarea construcţiilor, după cum urmează:
Zona bună de construit


Condiţii de teren – terenuri bune – punctaj 2;



Apa subterană – fără epuismente – punctaj 1;



Clasificarea construcţiei după categoria de importanţă normală –

punctaj 3;


Vecinătăţi – risc redus – punctaj 1;



Zona seismică – punctaj 2.

Categoria geotehnică pe baza celor enumerate mai sus este de risc redus,
dar la limita maximă. În cazul construcţiilor de importanţă normală sau deosebită, sau
în cazul în care sunt necesare epuismente la săparea gropilor pentru fundaţii
categoria geotehnică va trece în una superioară respectiv de risc moderat.
Riscuri antropice
Localitatea Măneşti este traversată de reţele de utilităţi precum cablu
telefonic, linii de curent, magistrala de transport gaze, conducte de transport ţiţei,
gazolină.
Aceste reţele prezintă un risc în situaţia avarierii lor şi de aceea la
amplasarea construcţiilor se va avea în vedere distanţa impusă de reglementările în
vigoare faţă de aceste reţele.
Pe teritoriul administrativ există sonde de ţiţei la care trebuie respectată zona
de protecţie conform legislaţiei în vigoare.
La sistematizarea teritoriului se va ţine cont de traseele de utilităţi şi zonele
de protecţie ale diferitelor obiective din zonă, mai ales acolo unde aceste trasee au o
densitate mare, iar la autorizarea proiectelor de construcţie se va solicita avizul de la
instituţiile competente (Apele Române, Electrica S.A.).
Se vor păstra zonele de protecţie conform legislaţiei în vigoare a reţelelor
edilitare ( conducte, gaz, LEA, staţii de transformare, etc.).

3.4. Clima
Teritoriul administrativ al comunei Măneşti este situat într-o zonă cu climat
temperat – continental la limita dintre subtipul climatului cu nuanţe de continentalism
accentuat şi subtipul climatului continental de tranziţie din zona centrală sudică a
Câmpiei Române. Aşezarea geografică şi relieful sunt principalele elemente care
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influenţează în mod direct repartiţia şi evoluţia factorilor radiativi şi climatici. De
distribuţia cantitativă şi calitativă a acestora depinde sensul de evoluţie al tuturor
elementelor climatice, care la rândul lor se află într-o strânsă interdependenţă cu
ceilalţi factori fizico - geografici ai mediului local.
Altitudinea relativ mică, în medie de 180 m se remarcă climatic în diferenţe
mai atenuate ale temperaturilor din succesiunea anotimpurilor, într-o distribuţie
anuală uniformă a elementelor dinamice şi într-o repartiţie omogenă a radiaţiei
solare.
Clima la nivelul comunei analizate este temperat continentală, cu
următoarele caracteristici:
-

temperatura medie anuală : 10,6°C

-

temperatura minimă absolută : -30°C

-

temperatura maxima absoluta : 39,4°C

-

radiatia solara globala: 125 Kcal/m2/an;

-

durata de stralucire a soarelui, 2.150 ore/an;

-

precipitaţii medii anuale (mm): 588;

-

nebulozitate (zecimi anual): 5.5-6;

-

zile de ninsoare/an: 30-70;

-

adâncime de îngheţ (m): 0,80-0,90;

-

frecvenţa medie a zilelor de îngheţ T≤00 (zile/an): 101.2;

-

viteza medie a vântului (m/sec.): 2.3-3.1

Umiditatea reprezinta un element care intensifica poluarea. Particulele
solide din aer constituie nuclee în jurul carora vaporii de apa se condenseaza, ceea
ce duce la aparitia cetii si la ridicarea gradului de poluare în straturile joase ale
atmosferei.
Umiditatea aerului este in ianuarie de 88% iar in iulie mai mica de 64%.
Vântul
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Vânturile sunt unul din principalii parametric meteorologici care determina
transportul poluantilor în plan orizontal. Cunoasterea directiilor dominante ale vântului
ajuta la stabilirea sensurilor pe care e posibil sa se realizeze transportul unei mari
cantitati de impuritati, deci a sectoarelor cele mai expuse poluarii.
Vântul are directii si intensitati diferite in functie de relief, inaltime si asezarea
zonei studiate.
Regiul eolian indica o frecventa mai mare a vanturilor din sectorul nordest(14,9%)si est(13,3%).Vitezele medii anuale,variaza intre 2,3 si 3,1 m/s la scara
Beufort.Calmul inregistreaza valoarea procentuala de 25,8%.
Precipitatiile
Precipitatiile cresc in mod gradat de la sud spre nord.
Este de stiut ca precipitatiile se desfasoara si in functie de plasarea maselor
de aer. Cele mai mari precipitatii din tara noastra se desfasoara la sfarsitul lui mai inceputul lui iunie: in 1972, la statia meteorologica Ploiesti s-au inregistrat in medie
880 mm.
Regimul precipitatiilor indica valori medii anuale mult mai ridicate în judetul
Prahova, în comparatie cu anul 2004.
Tendinţa generală este de creştere a cantităţilor anuale începând din anul
2002.
Cantităţile de precipitatii cazute au fost neuniform repartizate pe durata
anului alendaristic: lunile caracterizate prin ploi abundente,dar de scurta durata au
fost aprilie, mai, august. Cantitatea medie anuala pe 10 ani a fost de 588 mm/m 2.
Topoclimatul regiunii de câmpie se caracterizează prin cea mai lunga durata
de stralucire a soarelui: 2100 ore/an,din care 1500 ore in semestrul cald si cea mai
mare cantitate de radiatie globala 115 kcal/cmp din care 100 kcal/cmp numai in
semestrul cald al anului.
Precipitatiile solide din timpul iernii cad in mod neuniform la diferite altitudini,
asigurand un strat de zapada in grosimi variate care dureaza in functie de
temperaturile inregistrate in zona. In regiunea de campie, durata stratului de zapada
este intre 30-70 de zile.

3.5. Solul
Învelişul de soluri din teritoriul administrativ al localităţii Măneşti este
reprezentat de soluri cu fertilitate naturală variată, de la soluri cu fertilitate bună
(cernoziomuri cambice şi argice, rendzine şi preluvosoluri tipice şi roşcate), la soluri
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cu fertilitate medie spre redusă (luvosoluri albice-stagnice, eutricambosoluri şi
aluviosoluri) şi soluri improprii pentru utilizarea ca arabil (antrosoluri erodice).
În arealul de luncă întâlnim aluviosoluri entice şi eutrice, la care se adaugă,
pe terasele de luncă, eutricambosoluri aluvice şi gleice. Pe treapta următoare de
relief, întâlnim cernoziomuri argice freatic umede. Rendzinele şi cernoziomurile
cambice pararendzinice sunt soluri specifice conurilor de dejecţie, respectiv conului
de dejecţie al Prahovei.
Pe câmpul înalt apar soluri evoluate din clasa Luvisoluri, respectiv
preluvosoluri tipice, roşcate şi albice. Versanţii puternic înclinaţi sunt ocupaţi de
antrosoluri erodice, soluri foarte puternic afectate de eroziunea hidrică.
In funcţie de condiţiile şi factorii care au contribuit la formarea învelişului de
sol, pe teritoriul cercetat au fost identificate următoarele soluri la nivel de clasă:
protisoluri, cernisoluri, cambisoluri, luvisoluri, şi antrosoluri, mai jos fiind descrise
succint unităţile de sol aparţinând fiecărei clase în parte.
Din punct de vedere a claselor de calitate teritoriul este constituit din:


Clasa l-a terenuri de calitate foarte bună



Clasa ll-a terenuri de calitate bună

- 1284 ha



Clasa lll-a terenuri de calitate mijlocie

- 425 ha



Clasa IV-a terenuri de calitate slabă

- 320 ha



Clasa V-a terenuri de calitate foarte slabă

-

- 150 ha.

Pe teritoriul comunei sunt următoarele tipuri de soluri:


Aluvial tipic;



Brun argiloiluvial tipic;



Brun eumezobaic tipic;



Protosol aluvial litic;



Protosol aluvial tipic;



Protosoluri;



Aluvial molic.

3.6. Vegetaţie şi fauna
Vegetaţia
Acestei regiuni îi corespunde zonei de silvostepă.
Silvostepa, considerată ca făcând trecerea de la zona de stepă la cea de
păşune, ocupă o suprafaţă restrânsă. Se prezintă sub forma unor spaţii împădurite,
răspândite în petice printre suprafeţele ocupate de culturile agricole.
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Pădurile de stejari submezofili termofili, cunoscute şi sub numele de păduri
de cer şi garniţă, formează areale restrânse. Subcarboretul, bine dezvoltat în pădurile
de cerete, cuprinde arbuşti ca: măceş, porumbar, vonicer, corn, soc, sânger, lemn
râios, lemn câinesc. În pădurile de garniţă, care apar ca păduri pure, stratul arbusiv
are o largă dezvoltare, în componenţa căruia apar speciile menţionate la cerete.
Poienile sunt invadate de păiuşuri, firuţa de livadă, golomatul, fraga de câmp,
iarba fiarelor. În lunca văilor se întâlnesc plopul şi salcia. De-a lungul văilor cu exces
de umiditate, se întâlneşte stuful şi papura.
Pe teritoriul satelor comunei se întâlnesc o gamă largă de pomi fructiferi şi
anume: piersic, cais, pruni, meri, peri, cireşi, vişini, corcoduşi, gutui.
Culturile de cartof sunt inundate de mohor, ştir, troscot, iar în culturile de
lucernă, în mod frecvent, apare spanacul sălbatic, rostogul şi pălămida.
Fauna
Teritoriul comunei aparţinând zonei de silvostepă, cu un climat temperat
continental, are o faună diversificată reprezentată prin:
Rozătoarele, cel mai reprezentativ fiind popândăul, apoi şoarecii de câmp,
hârciogul, iepurele de câmp şi căţeii pământului;
Animale de pradă ca vulpea, pisica sălbatică, dihorul şi viezurele;
Căprioara, veveriţa şi mai recent mistreţul datorită expansiunii acestuia din
cadrul rezervaţiei cinegetice de mistreţi şi cerbi lopătari, de pe teritoriul comunei,
aflată în administrarea Ocolului Silvic Răcari, judeţul Dâmboviţa.
Dintre păsările ce constituie un vânat preţios se regăsesc prepeliţa şi
potârnichea, fazanul, iar dintre cele răpitoare uliul de diverse mărimi, în funcţie de
rasa din cadrul speciei.
Lumea animală a acestui biotip se completează pe timpul călduros odată cu
venirea primăverii cu păsările migratoare, venite din ţările calde, cu specii de reptile
şi

batracieni,

insecte

şi

viermi,

formând

un

ecosistem

cu

un

echilibru

perfect.Înlocuirea vegetaţiei spontane cu culturi dirijate scopului uman a condus la
restrângereaariilor unor specii de vieţuitoare.

3.7. Resursele localitǎţii
Fondul funciar agricol constituie principala sursă naturală a teritoriului
comunei, funcţia dominantă în profilul economico – social, fiind dezvoltarea
agriculturii cu cele două ramuri principale: creşterea animalelor şi cultura vegetală.
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Resursele care se regăsesc în solul şi subsolul comunei sunt resurse proprii
(terenuri arabile, păşuni, fâneţe, păduri, produse animaliere şi vegetale).
Tabelul 2: Structura fondului funciar în comuna MĂNEŞTI
Structura fondului funciar

Hectare

%

Intravilan
Extravilan
Suprafaţă totală
Teren arabil
Păşuni

337
4.496

6.97
93.03
03
100

Livezi şi pepiniere pomicole
Fâneţe
Suprafaţă agricolă totală
Păduri
Ape/bălţi

4
1
2.946
1.322
93

0.13
0.03
100
70.06
4.93

401
40
31

21.25
2.12
1.64

1.887

100

Construcţii
Cǎi de comunicaţii și căi ferate
Terenuri degradate si neproductive
Suprafaţă neagricolă

4.833
2.559
382

86.87
12.97

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

După cum se poate vedea în tabelul de mai sus şi figura de mai jos,
suprafața agricolă ocupă 2.946 ha, reprezentând un procent de 60,95% din suprafaţa
totală administrativă.
Graficul 1: Structura fondului funciar şi schema suprafeţei totale

Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Tabelul 3: Componentele suprafeţei agricole în comuna MĂNEŞTI
Suprafaţa agricolă

2019

Suprafaţa arabilă (ha)
2.559
Păşuni (ha)
382
Livezi și pepiniere pomicole
4
Fâneţe
1
TOTAL
2.946 ha
Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table

Graficul 2. Componentele suprafeţei agricole în comuna MĂNEŞTI

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

3.8. Infrastructură
O componentă importantă a spațiului rural și un element de prim ordin al
resurselor dezvoltării rurale este infrastructura, prin cele două laturi ale sale:
infrastructura fizică și infrastructura socială, care au un impact direct asupra gradului
de civilizație și de dezvoltare a satelor.
3.8.1. Infrastructura de transport rutier
O problemă semnificativă, care trebuie soluționată în vederea promovării
incluziunii sociale și a dezvoltării economice locale în general, este reprezentată de
infrastructură. În zonele rurale, drumurile locale au un rol cheie în asigurarea
accesului la rutele de comunicare naționale și, prin urmare, reprezintă principalele
centre economice, sociale și culturale ale județului și obiective de interes local.
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Dezvoltarea economică și socială durabilă a zonelor rurale depinde în mod esențial
de îmbunătățirea infrastructurii rurale și a serviciilor de bază existente. În perspectiva
viitorului, zonele rurale trebuie să se plaseze într‐o poziție competitivă pentru
investiții, oferind în același timp populației locale standarde adecvate de viață în
comunitate și servicii sociale corespunzătoare. Drumurile, în mediu rural, reprezintă
principala cale de transport. Dezvoltarea și implicit calitatea acestora și a traficului ce
se desfășoară pe aceste drumuri mai au mult de recuperat până a ajunge la ceea ce
reprezintă normalitate la nivelul Uniunii Europene.
Deși infrastructura de bază a zonelor rurale (drumurile, alimentarea cu apă și
infrastructura canalizării) a fost susținută în ultimii ani atât prin fonduri naționale, cât
și prin fonduri UE, aceasta este încă subdezvoltată, limitând creșterea economică și
gradul de ocupare a forței de muncă, și afectează negativ calitatea vieții populației
rurale.
Comuna Măneşti este deservită de o reţea de drumuri judeţene şi comunale
a căror stare de funcţionare este considerată ca fiind bună.
Drumurile care trec prin comună sunt:


DJ 101A traversează comuna şi leagă DN 72 cu DN 1A;



DC 109A – Măneşti - Gura Crivăţului;



DC 109B – Măneşti – Băltiţa – limita judeţului;



DC 25A – Măneşti – Vlădeni;



DC 111A – Zalhanaua – Vlădeni.

La acestea se adauga reteaua de drumuri comunale, de interes local,
neclasificate, distribuite in satele componente.
Drumurile comunei au imbracaminte asfaltica si se prezinta in general in
stare de viabilitate buna si medie.
Comuna Măneşti are o rețea de drumuri locale în lungime de 42,5km.
Reţeaua stradală are formă neregulată şi este modernizată în proporţie de
aproximativ 90%.
Scurgerea apelor pluviale se realizează de-a lungul străzilor, prin şanţuri care
uneori sunt colmatate; în caz de precipitaţii abundente apele băltind până la
evaporare.
Pentru dezvoltarea corectă a localităţii şi articularea zonelor funcţionale ale
localităţii sunt primordiale dezvoltarea sistemului de circulaţii pietonale, rezolvarea
problemelor generate de circulaţia rutieră – ierarhizarea tramei stradale, separarea
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fluxurilor tranzitorii şi de destinaţie şi nu în ultimul rând dezvoltarea localităţii în baza
unei structuri polinucleare de interes public accesibile la nivel pietonal.
Rețeaua stradală a comunei MĂNEŞTI prezintă o serie de disfuncționalități.
Dintre cele mai importante amintim: lipsa unor trasee amenajate pentru deplasarea
utilajelor agricole, care să evite tranzitul localităților, precum și evitarea drumurilor
județene;

lipsa

spațiilor

amenajate

pentru

circulația

pietonală;

amenajarea

necorespunzătoare și parțială a unor intersecții rutiere.
Reabilitarea drumurilor comunale, extinderea şi modernizarea trotuarelor în
comună, fac parte din proiectele prioritare ale comunei în următoarea perioadă și
trebuie să se facă în concordanță cu extinderea rețelelor de utilități.
Un obiectiv important de infrastructură, care se află încă în faza de proiect, îl
reprezintă îmbunătăţirea reţelei de drumuri, prin modernizarea şoselelor şi
amenajarea de trotuare pietonale.
Transportul în comun
Transportul în comun, în comuna MĂNEŞTI se realizeaza de către companii
private ce au curse între localitatile importante din judet.
3.8.2 Circulatia feroviara
Comuna este traversatade calea ferată simpla, secundara, neelectrificata CF
302 Ploieşti - Târgovişte, cu staţie la Ploieşti Vest şi cu haltă la Brătăşanca.

3.8.3. Utilităţi publice
3.8.3.1. Alimentare cu apă
Comuna Măneşti se află situată în bazinul hidrografic de ordinul I al râului
Ialomiţa ( codB.H.- XI- 1). Reţeaua hidrografică din zona comunei este dominată de
râul Prahova, aflat la limita estică şi nord - estică a teritoriului administrativ şi care are
sensul de curgere de la nord - vest către sud - est. Teritoriul comunei este traversat
de pâraiele Crivăţ, Cricov, Iazul Morilor şi Viroaga.
Suprafaţa comunei cuprinde bazinele hidrografice - în ordinea codificării lor ale pâraielor Crivăţ (cod B.H. - XI - 1.15), Cricov (cod B.H. - XI - 1.16), Iazul Morilor
(cod B.H. - XI - 1.16.5), ale râului Prahova (cod B.H. - XI - 1.20) şi ale afluentului său,
pârâul Viroaga (cod B.H. - XI - 1.20.10).
Lucrările hidrotehnice de gospodărire a apelor de pe teritoriul comunei
Măneşti sunt reprezentate de lucrările de regularizare a pârâului Cricov, aval de
localitatea Coada Izvorului, pe un sector în lungime de cea. 4,0 km.
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Resursele de apă subterană sunt reprezentate de acviferul freatic şi de
acviferul de adâncime. Orizontul acvifer freatic, care în prezent este utilizat pentru
alimentarea cu apa a majoritatii populatiei, nu este corespunzătoare din punct de
vedere calitativ, situaţia cea mai defavorabilă întâlnindu-se în satele Măneşti şi
Zalhanaua.
Din punct de vedere hidrogeologic comuna se situeaza in zona de influenta a
raurilor Prahova si Cricovul Dulce, iar alternanta straturilor cu permeabilitati diferite
formeaza un sistem etajat de panze freatice de ape subterane in adancime, datorita
conului de dejectie format pe interfluviul acestor cursuri de apa.
Comuna Măneşti se afla deasupra corpului de apa subterana Cod: IL6 ce
reprezinta Campia de divagare din lunca Prahovei si Ialomitei.
Forajele executate pe teritoriul comunei arata existenta unei alterante de
pietrisuri, nisipuri si argile pana la adancimea de 120 m. Sub aceasta adancime s-au
intalnit numai marne si argile cu intercalatii de nisipuri fine.
Forajele cunoscute au pus in evidenta existenta a doua acvifere, respectiv
stratul acvifer freatic si stratul acvifer de medie adancime.
Datele hidrogeologice existente conduc la concluzia ca in Campia de
divagare orizontul acvifer freatic este cantonat la nivelul pietrisurilor si nisipurilor
grosiere ce apar la adancimea de cca. 3m dar care in zona de nord a teritoriului
comunei se efileaza pana la disparitie.
Masuratori ale adancimii nivelului hidrostatic au indicat valori ce variaza de la
4 m la 10 m (de la sol). Directia generala de curgere a curentului subteran în zona
este N – NV->S-S-E cu o valoare medie a pantei hidraulice de 4%. Datele
hidrogeologice referitoare la acviferul de adancime furnizate de foraje arata ca
stratele acvifere interceptate sunt reprezentate litologic prin argile foarte nisipoase cu
elemente de pietris, pietris cu nisip grosier, nisip argilos. Analizele fizico-chimice
incadreaza apa in domeniul potabil, cu treceri in mediocru, prin valorile atinse de PH,
fier si sodiu.
Apa de medie adâncime este corespunzatoare calitativ, un foraj de cea. 40 –
60 m adâncime putând debita aproximativ 3 - 5 l/s de apă potabilă.
Apa subterană de mare adâncime cantonată în nisipurile pliocene, este
exploatată în forajul existent în curtea şcolii din satul Măneşti printr-un foraj de cca.
360 m adâncime, care debitează artezian cca. 2 l/s.
Comuna dispune de un sistem public de alimentare cu apă numai în satul
Măneşti. În celelalte sate alimentarea cu apă a gospodăriilor individuale şi a dotărilor
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social-culturale se realizează prin captări individuale ale apei subterane freatice şi de
medie adâncime, prin intermediul puţurilor săpate sau forate.
Pentru unele obiective economico-sociale au funcţionat sisteme individuale
de alimentare cu apă potabilă, bazate pe exploatarea apei subterane de medie
adâncime şi într-o mică măsură, de mare adâncime: sistem bazat pe exploatarea
apei subterane de medie adâncime la fostul Preventoriu TBC (conacul MănescuVăcărescu-Calimachi), care distribuia gravitaţional dintr-un castel de apă metalic, apa
necesară pentru preventoriu, cât şi pentru primărie, poliţie, cămin cultural, dispensar,
cooperaţia de consum şi restaurant.


foraje de medie adâncime în incintă şi un castel de apă Agrozootehnica

Pucheni (fost I.A.S.).


foraj de medie adâncime şi un rezervor de inmagazinare la Abator.

Sistemul centralizat de alimentare cu apă din satul Măneşti este format din
gospodăria de apă, conductă de aducţiune 38 ml şi reţele distribuţie cu o lungime
totala 1895 ml.
Gospodăria de apă. Sursa de apă pentru sistemul realizat este puţul existent
(F1) amplasat în curtea şcolii, cu o adâncime de 360 m şi un debit de 7,2 mc/h. Puţul
a fost echipat cu cabină subterană de 1,8 m x 1,9 m, H=2,0 m, din beton armat
integral prefabricată. Electropompa submersibilă are următoarele caracteristici:
Q = 6 mc/h; H = 30 mCA; P = 1,5 kV; n = 2900 rot/min.
Zona de protecţie sanitară instituită are dimensiunile de 20 m x 15 m.
Sistemul de clorinare s-a montat într-un cămin din beton armat prefabricat şi
are dimensiunile interioare 1,5 m x 1,5 m, H = 1,5 m şi este compus din pompă de
dozare cu membrană, rezervor de stocare din PE pentru soluţia de hipoclorit şi
analizor de clor rezidual în apă.
Conducta de aducţiune. Apa din puţ este transportată prin conducta de
aducţiune Dn 50 mm, din țeavă de polietilenă de înaltă densitate PEHD, PE80, SDR
17,6, Pn 6, în conducta principală de distribuţie Dn 250 mm PEHD, PE80, SDR 17,6,
Pn 6, ce este amplasată pe trotuarul drumului de acces DC 25A. Lungime conductei
de aducţiune este de 38 m.
Reţele de distribuţie apă. Reţelele de distribuţie apă s-au dimensionat
conform Normativului NP133/2013 „Normativ privind proiectarea, execuţia şi
exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor” şi SR 13431/2006 pentru un debit orar maxim de 22,98 l/s+5 l/s, ce cuprinde consum menajer şi
consum pentru hidranţi exteriori, pentru toată comuna Măneşti.
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Reţelele de distribuţie s-au executat în două etape:


în etapa 1.a s-au realizat reţele de distribuţie în lungime de 1375 ml

(conducte cu diametre nominale între 110 mm şi 250 mm)


în etapa 1.b s-au realizat reţele de distribuţie în lungime de 520 ml

(conducte cu diametre nominale între 110 mm şi 160 mm).
Pe tronsoanele de reţea s-au prevăzut hidranţi supraterani de incendiu Dn 80
mm amplasaţi la cca 100 m distanţă unul faţă de celălalt.
Reţeaua de distribuţie în sistem centralizat are lungimea de cca. 2.2km. În
total, prin intermediul sistemului centralizat de alimentare cu apă sunt deservite 50 de
gospodării la nivelul comunei MĂNEŞTI, cu aproximativ 2 mii de mc la nivelul anului
2019 (din care jumatate 1 mie de mc pentru uz casnic). (conform fişei localităţii
actualizată 2020). Operatorul este SC HIDRO PRAHOVA.
3.8.3.2. Canalizare
În prezent, în comuna Măneşti nu există un sistem centralizat de colectare şi
epurare a apelor uzate menajere. Apele uzate menajere provenite de la gospodării
sunt colectate individual în fose vidanjabile, puţuri absorbante sau latrine uscate.
Dintre agenţii economici doar abatorul dispune de o staţie de epurare.
Canalizarea apelor meteorice se face prin şanţuri şi rigole deschise de-a
lungul drumurilor, cu pantă naturală, cu deversare în reţeaua hidrografică a comunei.
De asemenea Primăria Măneşti are în plan realizarea proiectului privind
colectarea şi epurarea apelor uzate menajere.
Pentru ridicarea continuă a standardului de viaţă a locuitorilor din zona,
Consiliul Local al comunei Măneşti doreşte să implementeze un important proiect
privind sistemul de canalizare apă uzată menajeră şi staţie de epurare pentru
comuna MĂNEŞTI. Reteaua de canalizare trebuie dimensionată astfel încât sa poata
suporta o extindere pentru a putea prelua toate gospodariile si institutiile publice ale
satului. Lucrarile prevazute in proiect sunt:


retea canalizare stradala principala;



statii de pompare + cond. refulare;



subtraversari;



racordari la retea stradala principala;



statie epurare.

3.8.3.3. Alimentare cu energie electrică
Reteaua de transport de inalta tensiune
53
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI MĂNEŞTI 2021-2027

Teritoriul administrativ al comunei Măneşti este străbătut de o serie de reţele
de transport a energiei electrice (400 şi 200 KV) şi repartiţie (110 KV). Astfel din
staţia de evacuare a puterii electrice din termocentrala Brazi Vest, o linie LEA 400 KV
se îndreaptă în direcţia sud către staţia Domneşti (400/110 KV), străbătând comuna
pe direcţia NE - SV. Tot din staţia Brazi Vest mai pornesc două linii LEA 220 KV -una
către staţia Târgovişte (220/110 KV) pe direcţia V
E şi una către staţia Fundeni (220/110 KV) pe direcţia NV - S.
Liniile de repartiţie de 110 KV sunt alimentate din staţia CET Brazi. Una din
ele (pe
direcţia NV - S) alimentează staţia Păstârnacu (110/20 KV), iar în aproierea
satului Cocorăştii Colţ este o ramificaţie spre NV care constituie axa de alimentare a
staţiilor de transformare (110/20 KV) de pe Valea Prahovei.
O altă linie LEA 110 KV, plecată în paralel din staţia CET Brazi se îndreaptă
din dreptul satului Cocorăştii Colţ spre sud către staţiile aflate pe axa CET Brazi Fundeni (Tâncăbeşti, Căciulaţi, Afumaţi, Pipera).
Reţeaua de distribuţie aeriană pe medie tensiune - LEA 20 KV este de tip
aerian cu rezervă pe staţii de transferare diferite (Păstârnacu şi Brazi). Posturile de
transformare sunt de tip aerian, de puteri cuprinse între 100 KVA şi 250 KVA.
Reţeaua este pozată pe stâlpi de beton tip RENEL. Conductoarele au predominant
secţiuni de 50 şi 35 mmp OLA1.
Reţeaua de joasă tensiune (0,4 KV) este de tip aerian cu distribuţie radială.
Ea este destinată alimentării consumatorilor casnici, celorlalţi consumatori (unităţile
eponomice şi sectorul terţiar), precum şi reţelei de iluminat public.
Pozarea reţelei de joasă tensiune este realizată pe stâlpi de beton, tip
RENEL, destinaţi acestui tip de reţea. Aceşti stâlpi sunt utilizaţi şi pentru circuitele de
iluminat public. Conductoarele reţelei de joasă tensiune au secţiuni de 35 - 95 mmp.
Alimentarea reţelelor de distribuţie de joasă tensiune (0,4 KV) se face din posturile de
transformare de tip aerian. Satul de Sus este alimentat din reţeaua de joasă tensiune
din Cheşnoiu (nu are post de transformare). Posturile de transformare au un grad de
încărcare ridicat (75 %).Reţeaua de iluminat public este realizată cu lămpi cu vapori
de mercur.
Reteaua de iluminat public este echipată cu lampi cu vapori de mercur sau
sodiu. Strazile au prevazute retele de iluminat public in proportie de 95%. ( Măneşti –
11 km, Coada Izvorului - 11 km, Zalhanaua – 13 km, Băltiţa – 12km şi Gura Crivăţului
(conform fisei localitatii actualizata 2020).
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3.8.3.4. Alimentare cu gaze naturale
Alimentarea cu gaze naturale a localităţilor alimentate din comuna se
realizează prin racordarea la conductele de transport de înaltă presiune care
traversează localitatea, prin intermediul Staţiilor de reglare măsurare predare
(SRMP) înalta / medie / redusa presiune.
Operator de gaze în comuna este DISTRIGAZ SUD RETELE SRL – ENGIE
ROMANIA SA.
Distribuţia gazelor se realizează atât prin conducte din oţel, cât şi conducte
de polietilenă de înaltă densitate (PEID), existând tendinţa de a se înlocui conductele
din oţel cu cele din PEID pe măsura expirării duratei normale de viaţă.
Teritoriul administrativ al comunei Măneşti este străbătut de o serie de
conducte magistrale de transport gaze naturale de înaltă presiune, medie presiune,
precum şi de conducte de gazolină.
Serviciul de alimentare cu gaze naturale este cesionat de S.C. ENGIE
ROMÂNIA SRL şi deserveşte satele Măneşti, Zalhanaua şi Coada Izvorului,
respectiv 743 de abonaţi.
Lungimea reţelei de distribuţie a crescut continuu între anii 1990 (când
existau doar 1.8km) şi 2019 (19.4km), reflectând astfel creşterea numarului
abonaţilor în prezent la 743 gospodării (conform fisei localitatii actualizata 2020), dar
şi posibilitatea de extindere a reţelelor pentru alimentarea unor consumatori din noile
zone de dezvoltare. Lungimea reţelei de alimentare cu gaze naturale este, la nivelul
anului 2020 de aproximativ 28.88km. (conform fisei localitatii actualizata 2020)
Aceastǎ utilitate edilitarǎ face parte din proiectele prioritare ale comunei în perioada
2021 – 2027. La nivelul anului 2019 din totalul de 921 mii mc de gaze distribuite
comunei Măneşti aproximativ 821 mii mc de gaze au fost pentru uzul casnic al
locuitorilor.
3.8.3.5. Salubrizare
Deseurile menajere sunt colectate de catre societatea S.C. ROSAL
PLOIEŞTI SRL si transportate la staţia de colectare, selectare si transfer din comuna,
unde sunt sortate şi valorificate. Numărul abonaţilor a crescut constant ajungând în
anul 2020 la 1.130 contracte. (conform fisei localitatii actualizata 2020)
3.8.4. Locuinţe
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Având în vedere că fondul locuibil este intr-o stare medie si indicii de locuire
indica un confort sub media de judet, se apreciaza ca populatia va continua
imbunatatirea nivelului de confort al locuintelor existente prin:
•

Reparare, consolidare, modernizare;

•

Extinderi cu camera de locuit;

•

Extinderi cu dependinte si anexe;

•

Extinderea lucrarilor de alimentare cu apa;

•

Introducerea canalizarii.

Necesităţile de teren pentru constructii de locuit se pot satisface eficient doar
prin asigurarea unui flux productiv de funciar in toate zonele intravilanului, care sa
furnizeze permanent investitorilor terenuri aflate in proprietate particulara.
Extinderile in suprafete mari pe terenuri agricole introduce in intravilan fara
retea stradala se vor face pe baza unor studii (P.U.Z. – specificate in reglementarile
urbansitice). Zona de locuit este prevazuta a fi protejata de zonele producatoare de
disconfort.
Suprafaţa ocupată de locuinţe în intravilanul comunei este de circa 69.125
mp. Din datele furnizate de către Consiliul Local MĂNEŞTI și din datele prelucrate de
la Institutul Național de Statistică, putem afirma că numărul de locuinţe din comună
se ridică la 1.598 (la nivelul anului 2019).
Tabelul nr. 4: Situaţia suprafeţei locuibile şi a sistemului de locuinţe
Caracteristici
Locuinţe existente - total - număr

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1545

1553

1555

1538

1573

1577

1587

1598

1

1

1

1576

1586

1597

6786
3
20

6848
5
20

6914
5
20

Locuinţe în proprietatea majoritară
1
1
1
1
1
de stat - număr
Locuinţe în proprietatea majoritar
1544 1552 1554 1537 1572
privată - număr
Suprafaţă locuibilă – total - mp
6586 6643 6671 6727 6759
Suprafaţă locuibilă – proprietate
6
8
6
4
9
20
20
20
20
20
majoritară de stat - mp
Suprafaţă locuibilă – proprietate
65846 66418 66696 67254 67579
majoritar privată - mp
Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table

67843 68465 69125

Pentru grupa de indicatori privind spaţialitatea locuinţelor, în comuna
MĂNEŞTI, se înregistrează valori superioare sau comparabile cu cele ale mediei pe
judeţ sau pe ţară. Suprafaţa locuibilă este de 17.77 m²/persoană mai mică cu
5.64m²/persoană decât media pe țară care este de 23,41 m²/persoană.
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Alte grupe de indicatori analizaţi au fost numărul de persoane/gospodărie.
Ȋn comuna MĂNEŞTI s-a înregistrat în anul 2019: 2.43 persoane/ locuinţă, valoare
foarte apropiată de mediei pe ţară, care este de 2,44 persoane/locuinţă.
Tabelul nr.5: Situaţia construcţiilor de locuinţe în ultimii ani
Caracteristici

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

12

8

2

13

5

4

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

12

8

2

13

5

4

10

11

11

9

7

21

5

2

11

9

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

-

1

-

-

-

-

-

-

Autorizaţii
de
construire
eliberate
pentru
cladiri
administrative

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1503

1288

-

-

-

-

-

3404

Locuinţe terminate – total număr
Locuinţe
terminate
din
fondurile poblice - număr
Locuinţe
terminate
din
fondurile private – număr
Autorizaţii
de
construire
eliberate
pentru
clădiri
rezidenţiale (exclusiv pentru
colectivităţi) - număr

Autorizaţii
de
construire
3
2
1
eliberate pentru alte cladiri
Autorizaţii
de
construire
eliberate
pentru
clădiri
1605 1138 898
2918
801
276
rezidenţiale (exclusiv pentru
colectivităţi) - mp
Autorizaţii
de
construire
eliberate
pentru
cladiri
14
pentru comert cu ridicata si
cu amanuntul - mp
Autorizaţii
de
construire
eliberate
pentru
cladiri
270
administrative - mp
Autorizaţii
de
construire
eliberate pentru alte cladiri 251
1218
3404
mp
Sursa:http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=LOC101B

Fondul de locuinţe construite este unul dintre punctele forte ale spaţiului rural
analizat, care spre deosebire de alte elemente componente ale acestui spaţiu, a
înregistrat după 1990 o evoluţie favorabilă atât din punct de vedere cantitativ, cât şi
calitativ.
3.9. Populaţia
Populaţia reprezintă elementul de bază al potenţialului economic al unui
teritoriu, astfel cunoaşterea aspectelor privind numărul, structura şi evoluţia acesteia
în timp reprezintă punctul de pornire al tuturor analizelor. Populația rurală reprezintă
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cea mai dinamică componentă a spațiului rural și o resursă potențială deosebit de
importantă pentru dezvoltarea satelor, cu rol hotărâtor în definitivarea politicilor de
dezvoltare rurală.
Populaţia comunei MĂNEŞTI, reprezentată prin totalitatea oamenilor ce
locuiesc pe teritoriul acestui spaţiu geografic, diferă ca număr în decursul zecilor şi
sutelor de ani. Evoluţia demografică a comunei MĂNEŞTI, aşa cum rezultă din
statisticile vremii, reflectă atât dezvoltarea în timp a localităţii, cât şi procesul istoric
de formare a satelor acesteia. Numărul exact de locuitori, la o anumită dată, se poate
afla numai în urma recensămintelor. Este cunoscut faptul că spaţiul comunei
MĂNEŞTI a fost locuit încă din cele mai vechi timpuri, dar datele despre populaţia
aşezată aici nu sunt precise.
La nivelul anului 2020 comuna MĂNEŞTI are o populaţie totalǎ de 3.886
locuitori. Astfel, din punct de vedere procentual populaţia comunei MĂNEŞTI
reprezintǎ aproximativ 0,49% din populaţia totalǎ a judeţului Prahova (787.529
locuitori ). Nu se întrevăd evoluţii deosebite pe termen scurt şi mediu la acest capitol.
Singurele măsuri care pot influenţa în mod pozitiv evoluţia demografică sunt cele
legate de activităţile economice şi de echiparea tehnico-edilitară, măsuri ce depind
numai de administraţia locală.
Tabelul nr. 6: Situaţia populaţiei în decursul anilor 2013 – 2020
Populaţie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4034

4018

3987

3976

3956

3940

3899

-

2027

2016

1994

1982

1982

1991

1970

-

2007

2002

1993

1994

1974

1949

1929

-

4069

4030

4004

3973

3957

3966

3920

3886

2041

2020

2002

1985

1978

1997

1984

1962

2028

2010

2002

1988

1979

1969

1936

1924

Născuţi vii

41

28

32

34

44

41

33

-

Decedaţi

57
18
1

54
15
4

59
13
1

59
29
1

38
26
2

72
20
5

65
23
7

-

20

6

12

14

20

8

13

-

36

36

39

29

37

50

46

-

Spor

-16

-30

-17

-15

-17

-42

-23

-

Stabiliri cu domiciliul in
localitate

54

69

65

71

58

55

64

-

Populaţie totală – 1 iulie
(stabilă)
Populaţie la 1 iulie –
masculin
Populaţie la 1 iulie –
feminin
Populaţia totală la 1
ianuarie (stabilă)
Populaţia la 1 ianuarie –
masculin
Populaţia la 1 ianuarie –
feminin

Căsătorii
Divorţuri
Stabiliri de reședință în
localitate
Plecări cu reședință din
localitate
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Plecări cu domiciliul din
localitate

77

66

70

63

55

70

67

-

Spor

-23

+3

-5

-8

+3

-15

-3

-

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP107D
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP201
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP210D
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP212B

3.9.1. Indicatori demografici
În cadrul populaţiei comunei MĂNEŞTI nu a existat niciodată o egalitate
numerică între sexul masculin şi cel feminin. De exemplu, pentru perioada analizată,
structura populaţiei pe sexe, din comuna MĂNEŞTI apare conform tabelului următor:
Tabelul 7: Structura populaţiei pe sexe şi densitatea populaţiei
Indicatori
Populaţie total:
- masculin
- feminin

2013
4069
2041
2028

2014
4030
2020
2010

2015
4004
2002
2002

2016
3973
1985
1988

2017
3957
1978
1979

2018
3966
1997
1969

2019
3920
1984
1936

2020
3886
1962
1924

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

Structura pe sexe a populaţiei comunei este echilibrată, în anul 2019, conform
datelor oferite de Institutul Naţional de Statistică, din numărul total al locuitorilor 10.968,
5.551 persoane (50.61%) sunt bărbaţi şi 5.417 (49.39%) sunt femei.

Tabelul 8. Sporul natural în comuna, în perioada 2013-2019
Indicatori demografici
Numărul născuţilor vii
Număr persoane decedate

2013
41
57
-16

2014
28
54
-26

2015
32
59
-27

2016
34
59
-25

2017
44
38
6

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

2018
41
72
-31

2019
33
65
-32

Sporul natural este indicele demografic care caracterizează creşterea sau
scăderea numărului unei populaţii. Acesta reprezintă diferenţa dintre valorile
natalităţii, respectiv a numărului născuţilor vii şi valorile mortalităţii, respectiv a
numărului persoanelor decedate, în cursul unui an.
Mişcarea naturală, exprimată prin rata sporului natural (sporul natural la
1000 de locuitori), rezultă în solduri negative pentru seria de timp analizată. Cu o
evoluţie descendentă a ratei natalităţii, şi un trend oscilant dar crescător al mortalităţii
(dar superior valoric natalităţii), sporul natural înregistrează valori pozitive doar în
anul 2017.
Natalitatea a înregistrat, în intervalul analizat o evoluție oscilatorie în
perioada 2013-2019, cu valorea maximă în anul 2017 de 44 născuți vii. Scăderea
natalităţii şi creşterea mortalităţii constituie, în primul rând, efectul negativ al
transferului masiv de populaţie rurală spre oraş.
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Graficul 3. Evoluţia indicatorilor demografici în perioada 2013-2019

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP308A
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP308B

Deplasările cu caracter definitiv au transformat comuna analizată într-un
întins spaţiu exportator de forţă de muncă, reducând treptat vitalitatea biologică a
colectivităţii MĂNEŞTI.
Populaţia umană reprezintă un sistem dinamic supus în permanenţă
schimbărilor ca urmare a influenţei mişcării naturale (naşterile şi decesele) şi a
mişcării migratorii (imigrările şi emigrările). Conform Institutului Naţional de Statistică,
situaţia populaţiei comunei MĂNEŞTI, între anii 2013-2019, se prezintă astfel:
Tabelul 9. Evoluţia populaţiei în decursul anilor 2013 – 2019
Populaţie
Căsătorii

2013
18

2014
15

2015
13

2016
29

2017
26

2018
20

2019
23

Divorţuri

1

4

1

1

2

5

7

Stabiliri de reședință în localitate

20

6

12

14

20

8

13

Plecări cu reședință din localitate

36

36

39

29

37

50

46

Spor

-16

-30

-17

-15

-17

-42

-23

Stabiliri cu domiciliul in localitate

54

69

65

71

58

55

64

Plecări cu domiciliul din localitate

77

66

70

63

55

70

67

-23
+3
-5
-8
+3
-15
Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP307A
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP307B
Spor

-3

Structura populaţie pe sexe se poate observa în graficul de mai sus, putând
afirma că în perioada 2010-2017, ponderea din total populaţie este în favoarea
populaţiei feminine
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Grafic. 4. Evoluţia populaţie pe sexe, în comuna MĂNEŞTI în intervalul 20132020

Sursa:

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP308A
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP308B

Din punct de vedere al sosirilor şi plecărilor, la nivelul comunei MĂNEŞTI,
pentru perioada analizată (2013-2019) se constată o uşoară superioritate a celor
care pleacă cu reşedinţa din comuna, comparativ cu cei care se stabilesc cu
reşedinţa pe aceste meleaguri. În anul 2019 se înregistrează un număr de 47 plecări
cu domiciliu din localitate şi 64 stabiliri de domiciliu, rezultând astfel un spor
migratoriu negativ (-3 persoane) pentru comuna analizată.
Grafic. 5. Evoluţia stabilirilor şi plecărilor din localitate, în intervalul 2013-2019

Sursa:

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP308A
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP308B

Se poate afirma că migraţia, privită ca mişcare în spaţiu a unei populaţii,
reprezintă o componentă principală a acesteia, alături de natalitate şi mortalitate.
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Totuşi, importanţa mişcării migratorii este mai redusă, dacă avem în vedere procesul
reproducerii populaţiei, deoarece, prin intermediul acesteia se realizează numai o
deplasare a unor efective de populaţie dintr-o colectivitate în alta. Evoluţia în timp a
numărului şi structurii populaţiei este şi rezultatul mişcării migratorii. Mişcarea
migratorie desemnează forma de mobilitate geografică, care constă în schimbarea
statului rezidenţial. Datorită existenței și permanentizării fluxurilor de populație urbanrural s-a înregistrat, în ultimul deceniu, o creștere numerică și procentuală evidentă a
numărului de locuitori prezenți în comună.
3.10. Forţa de muncă
La nivelul comunei MĂNEŞTI îşi desfǎşoarǎ activitatea PF-uri, SRL-uri având
ca domeniu de activitate comerţ şi prestǎri servicii, alimentaţie publicǎ, construcţii.
Forţa de muncă din comuna MĂNEŞTI, este cuprinsă din angajaţii Consiliului
Local, angajaţii societăţilor comerciale din comună (buticuri), şi celelalte societăţi mai
importante.
3.11. Educaţie
Procesul de învăţământ în comuna MĂNEŞTI se desfaşoară în cadrul a 8
instituţii de învăţământ: 4 grădiniţe în satele Măneşti, Băltiţa, Zalhanaua şi Coada
Izvorului, o şcoală generală cu clasele I – VIII în satul Măneşti şi 3 şcoli cu clasele I
– IV în Băltiţa, Zalhanaua şi Coada Izvorului. În aceste instituţii îşi desfăşoară
activitatea un număr de 29 cadre didactice (la nivelul anului 2019 conform INSSE).
Infrastructura care asigură desfăşurarea procesului de învăţământ în comuna
Măneşti este adaptat nivelelor: prescolar, primar si gimnazial.
Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
pentru anul 2020-2021 la nivelul comunei Măneşti este următoarea:


Şcoala

gimnazială

„Gheorghe

Dibos”

sat

Măneşti,

unitate

de

învăţământ cu personalitate juridică. Funcţionează în construcţie proprie P, cu o
suprafata totala a incintei de 7.776 mp;.


Şcoala primară sat Băltiţa;



Şcoala primară sat Zalhanaua;



Şcoala primară sat Coada Izvorului;



Grădiniţa cu program normal sat Măneşti;



Grădiniţa cu program normal sat Băltiţa;



Grădiniţa cu program normal sat Zalhanaua;



Grădiniţa cu program normal sat Coada Izvorului.
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În satul Gura Crivăţului nu există dotări de învăţământ. Unitățile școlare sunt
în stare bună, adecvată funcțiunii lor.

Foto: Instituţii de învăţământ – comuna MĂNEŞTI
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Din păcate populaţia şcolară este în scădere la nivelul comunei, de la 516
elevi în anul 2013 la 404 elevi la nivelul anului 2019. Cauzele reducerii populaţiei
şcolare sunt multiple. Putem aminti scăderea natalităţii, fenomenul de migraţie,
precum şi dorinta părinţilor ca fii/fiicele lor să înveţe în Ploieşti. (distanţa fiind una
relativ mică şi deci uşor accesibilă)
Tabelul nr. 10: Situaţia învăţământului din comuna MĂNEŞTI
Învăţământ

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Populația școlară

516

487

449

435

433

415

404

Copii inscrisi in gradinite

116
400

91
396

80
369

85
350

99
334

86
329

94
310

400

396

369

350

334

329

310

202

196

189

172

176

179

158

198

200

180

178

158

150

152

400

396

369

350

334

329

310

Elevi inscrisi in invatamantul primar

202

196

189

172

176

179

158

Elevi inscrisi in invatamantul gimnazial

198

200

180

178

158

150

152

32

28

28

26

29

29

29

6

4

4

5

5

5

5

26

24

24

21

24

24

24

14

12

11

9

9

9

9

12

12

13

12

15

15

15

Invatamant primar si gimnazial

26

24

24

21

24

24

24

Invatamant primar

14

12

11

9

9

9

9

Invatamant gimnazial

12

12

13

12

15

15

15

Săli de clasă şi cabinete şcolare

12

17

17

16

16

16

18

Laboratoare şcolare

1

1

1

1

1

1

1

Săli de gimnastică - total

-

-

-

-

-

-

-

Terenuri de sport

-

-

-

-

-

-

-

37

32

31

36

36

23

21

Elevi inscrisi in invatamantul preuniversitar
Elevi inscrisi in invatamantul primar si
gimnazial (inclusiv invatamantul special)
Elevi inscrisi in invatamantul primar (inclusiv
invatamantul special)
Elevi inscrisi in invatamantul gimnazial
(inclusiv invatamantul special)
Elevi inscrisi in invatamantul primar si
gimnazial

Personal didactic
Invatamant prescolar
Invatamant primar si gimnazial (inclusiv
invatamantul special)
Invatamant primar (inclusiv invatamantul
special)
Invatamant gimnazial (inclusiv invatamantul
special)

PC-uri – total

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

3.12. Culte, cultură şi artă
În comuna MĂNEŞTI îşi desfǎşoarǎ activitatea un cǎmin cultural. În comunǎ
se mai aflǎ şi o bibliotecǎ publică.
Biblioteca sǎteascǎ înzestreazǎ comuna MĂNEŞTI cu 10.171 de volume
mândrindu-se cu 195 cititori activi la nivelul anului 2019.
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Cultura şi arta

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3
3
2
2
2
2
2
Biblioteci – total - număr
1
1
1
1
1
1
1
Biblioteci publice - număr
Volume existente în biblioteci 9.950 9.28 9.089 9.08 9.869 9.98 10.171
numǎr activi la biblioteci – numǎr
200
270
145
165
235
180
195
6
9
9
Cititori
735
1350
367
317
771
766
780
Volume eliberate – numǎr
1
1
1
1
2
2
2
Personal angajat în biblioteci
Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=ART107A

Căminul cultural funcţionează în construcţie P+1, înfiinţat în anul 1981, pe o
suprafaţă de 390 mp. Numărul de angajaţi este de o persoană, utilităţile sunt
reprezentate de racordarea la reţeaua publică electrică, iar încălzirea se face cu
gaze.
Spiritualitatea crestin-ortodoxa din comuna este reprezentata prin patru
parohii care au imprumutat unele elemente din cultul ortodox si din folclorul tracic al
inaintasilor noştri reuşind să se deosebească în linii mari şi să creeze astfel stilul
local original.


Biserica Ortodoxă cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”- Măneşti

Biserica Adormirea Maicii Domnului se află în comuna Măneşti, judeţul
Prahova. În anul 1775, pe locul actualei biserici a fost zidită o biserică din cărămidă,
acoperită cu şindrilă, pe cheltuiala şi osteneala lui Constantin Mănescu, împreuna cu
Ion Matasaru, Voicu Bogasierul cel Mic si Dinu Magureanu.
În anul 1892, din pricina stricării, biserica a fost dărâmată şi, pe locul ei, a
fost construită una noua, cu cheltuiala generalului Theodor C. Văcărescu, a soţiei
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sale Maria, nascută Mănescu, a fiului lor Neagoe Radu Văcărescu, cu soţia sa Elena,
preot slujitor şi ostenitor fiind Nicolae Preotescu.
Biserica a fost proiectată de arhitectul Paul Gottreau, din Paris, care a
întocmit planul bisericii, iar acesta a fost aprobat de arhitectul francez Andre Leconte
du Nouy, cel care a restaurat Manăstirea Curtea de Arges. Arhitect conducator al
şantierului a fost Rudolf Libert, iar constructor, meşterul Vasile Gavrilescu, din
Ploieşti. Lucrările de construcţie s-au desfăşurat între 18 octombrie 1892 şi 6
noiembrie 1898, iar sfinţirea a fost săvârşită în acelaşi an, de către mitropolitul
Ghenadie Petrescu, Primatul României.
Biserica din Mănesti este o clădire monumentală, construită în stil bizantin,
cu temelia din blocuri de piatră, în pridvor având stâlpi de piatră rotunzi şi sculptaţi în
partea superioară. Este din cărămidă şi învelită cu tabla de arama. Catapeteasma
este lucrata în lemn şi poleită, iar pictura este executată, în ulei, de pictorul francez
Nicolae Vermont, vitraliile fiind lucrate tot de el, la Paris.
În urma cutremurului din noiembrie 1940, biserica a suferit unele avarii, în
special la cele trei turle, unde toate geamurile s-au spart, ele fiind din bucăţi de sticlă
colorate, prinse în ramă de plumb. Florăria din ghips a fost distrusa, fiind reparată în
anul 1953. Sfântul lăcaş, monument istoric, a fost serios avariat şi în urma
cutremurului din anul 1977, iar în perioada de până în anul 1983, data fiind situaţia
politică din ţara, nu s-a putut efectua decât o consolidare primară a celor trei turle.
În prezent, turlele sunt încă avariate, fiind slabite de trecerea timpului si de
cutremurele din anii 1986 si 1990, astfel încât s-a intocmit documentaţia tehnica
pentru consolidarea lor si s-a obtinut autorizatia de constructie.
Preotul Nicolae Preotescu a fost cel care a infiintat Scoala Primara in
comuna unde a functionat si ca invatator. Dupa el, a urmat preotul Gafton Ionescu,
timp de trei ani, dupa care s-a mutat la Bucuresti. Dupa acesta, parohia a fost
suplinita de doi ieromonahi, Chiril Barbulescu si Hariton Mironescu, iar in anul 1931 a
fost numit aici preotul Constantin I. Popescu, pastorind pana in anul 1977. In
perioada anilor 1977-1987 a slujit aici preotul Constantin Niculescu, caruia i-a urmat
preotul Constantin Totan, care slujeste si in prezent.
In anul 1970, cu acordul dr. Zavoianu, directorul Preventoriului TBC Măneşti,
biserica a fost racordata la reteaua de gaze naturale a Spitalului, iar in anul 1993 a
fost racordata la reteaua stradala. Tot in aceasta vreme s-a extins cimitirul parohial
existent si s-a imprejmuit cu gard, iar casa parohiala a fost renovata. Biserica din
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cimitir, construita inaintea celei existente in prezent, a fost transformata in capela,
momentan fiind in reconstructie, in urma incendiului din anul 2002.


Biserica ortodoxa cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae din satul Băltiţa;

Biserica "Sf. Nicolae” (PH-II-m-A-16331) din satul Băltiţa a fost construită
cu cheltuiala lui Costache Lipoveanu, fiul lui Hrizea căpitanul în anul 1742.
Biserica satului Băltiţa, de sub pădure, fiind dărâmată de inundaţii şi
cutremure, a fost părăsită, iar locuitorii satului au ocupat actuala biserică. Aceasta,
conform inscripţiei pisaniei de la frontispiciu, a fost zidită şi pictată între anii 17101716 de soţii Nicolae Constantin şi Stanca Lipoveanu. Pisania ne informează că:
„Această sfântă şi dumnezeiască biserică s-au zidit din temelia ei şi s-au
înfrumuseţat precum se vede în zilele Domnului nostru Ion Constandin Neculae
Voievod de dumnealui jupân Constandin Lipoveanul dimpreună cu jupâneasa lui
Stanca Cioran, ca pentru slava lui Dumnezeu şi întru cinstea şi pomenirea Sfântului
Ierarhu Nicolae, spre vecinica pomenire a ctitorilor, săvârşindu-se iarăşi în zilele
Măriei Sale Ion Constandin Nicolae Voievod. Leat 7218”.
Biserica are formă de corabie, având pridvorul deschis, sprijinit pe coloane
din zid. Naosul este despărţit de pronaos, de asemenea, prin stâlpi din zid. Pictura
este ştearsă în parte, din cauza vechimii şi a cutremurelor. Nu are obiecte de valoare
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istorică, artistică sau documentară deosebite. În interiorul bisericii se mai găsesc
patru morminte ale ctitorilor şi ale altor membri ai familiei acestora (2 în pronaos şi 2
în naos).
Din datele pe care le deţinem în prezent, se pot face următoarele precizări:
ctitorii au fost Constantin Nicolae şi Stanca Lipoveanu, familie de boieri locali, iar la
parohie nu există documente cu privire la meşterii care au lucrat la construcţia
bisericii, nici cu meşterii zugravi sau iconari; de-a lungul timpului asupra picturii
bisericii au avut loc mai multe intervenţii, de cele mai multe ori neautorizate şi
neprofesioniste, care au afectat pictura originală.
Astfel, după cutremurul din 1802, s-au făcut tencuieli pe fisurile apărute
deasupra uşii de la intrare şi în alte locuri; după cutremurul din 1882 au apărut
aceleaşi crăpături peste cele vechi şi fiind chituite din nou; în anul 1932 oficiul de
paroh era ocupat de ieromonahul Hariton Mironescu care, din dorinţa de a avea o
biserică curată, a văruit registrul sfinţilor din Biserica Luptătoare. Tot în timpul
păstoririi preacuviosului Hariton, s-au acoperit cu var toate picturile exterioare; în anul
1934, pictura din biserică a fost spălată de praf şi fum cu apă, săpun şi leşie de
coceni, de către oamenii din sat, la iniţiativa părintelui Hariton; după cutremurul din
1940, au apărut mai multe fisuri în pridvor, în pronaos, în naos şi în Sfântul Altar. Ele
au fost reparate de un meşter nepriceput care a acoperit şi mari porţiuni din pictură.
Tot în acelaşi timp, biserica a fost consolidată cu bare de fier de către arhitectul
profesor Petre Antonescu, care avea un conac în apropierea bisericii; în anul 1970,
pictura a fost spălată din nou de oamenii satului, cu detergenţi; între anii 1977-1982,
are loc o restaurare amplă a bisericii, în timpul păstoririi vrednicului de pomenire
preot paroh Constantin Darie (paroh la Băltiţa timp de 40 de ani). Tot atunci se reface
şi gardul împrejmuitor din beton. Pictura este executată în tehnică fresco, stil
bizantin; în anul 2005 este restaurată şi clopotniţa din lemn a bisericii, de către
parohul din acea vreme, preotul Alexandrescu Ioan.
Deşi de la ultima restaurare, făcută sub conducerea domnului arhitect
Hoinărescu, au trecut aproape 30 de ani, un timp relativ scurt, biserica încă are
nevoie urgent de restaurare. Pictura este în proporţie de 50-60 % deteriorată, fresca
se macină şi cade din cauza umezelii care persistă în pereţi. Biserica este sub nivelul
actual de călcare cu aproximativ 30 de cm., lucru care favorizează infiltraţiile de apă.
Pereţii bisericii, groşi de 1 m, prezintă numeroase fisuri care se datorează atât
cutremurelor pe care sfântul locaş a fost nevoit să le îndure, cât şi traficului de mare
tonaj ce se desfăşoară pe artera rutieră din imediata apropiere. Ţinând cont de
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starea fizică a sfântului lăcaş, în prezent parohia a întocmit documentaţia pentru
proiectul de reconsolidare şi restaurare a bisericii.
Începând cu anul 2008, luna martie, de când actualul preot, din încredinţarea
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, ocupă postul de paroh, biserica noastră a fost
înzestrată cu odoare necesare cultului divin: Sfânt Chivot, cruci de binecuvântare,
sfeşnice, icoane împărăteşti, strană, veşminte, acoperăminte etc.
Ca proiect, se vizează construirea unei case praznicale în care să existe o
cantină socială, dezvoltând astfel concret lucrarea social-filantropică a parohiei, pe
lângă reconsolidarea şi restaurarea bisericii.


Biserica ortodoxa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din satul Zalhanaua;

Parohia cu hramul ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” este relativ recentă.
Iniţial, ea a funcţionat ca filială a parohiei Măneşti, până în anul 1977, când preotul
Popescu Constantin a ridicat o biserică de lemn, pentru o mai bună păstorire a
credincioşilor din Zalhana. După mutarea acestuia la cele veşnice, lucrarea va fi
continuată de către preotul Niculescu Costin. Biserica este construită sub formă de
navă cu trei turle, una centrală şi două la intrare, fără pictură, pe pereţi fiind aplicate
pânze pictate cu diverşi sfinţi.
În anul 1987, în 26 mai, în urma unui incendiu, biserica a ars până la temelie.
Sub îndrumarea preotului Ţoţan Constantin şi cu ajutorul enoriaşilor s-a ridicat pe
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aceeaşi temelie, cu aceeaşi formă, actuala biserică având hramurile ”Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe şi Sfânta Treime”.
Biserica a fost ridicată din materiale de construcţie moderne. Sfântul lăcaş
este împodobit cu pictură în stilul „tempera grasă”, executată de pictorul bisericesc
Ion C. Ene din Bucov, jud. Prahova, iar tâmpla şi stranele sunt sculptate din lemn de
stejar de către meşteri populari din Vânători, judeţul Neamţ.
La data de 3 noiembrie 1991, Preasfinţitul Nifon Ploieşteanul a sfinţit
biserica, în zilele arhipăstoririi Fericitului întru pomenire patriarh Teoctist, fiind
înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi în frunte cu părintele Protoiereu Costică
Dumitru.


Biserica ortodoxa Adormirea Maicii Domnului din satul Coada Izvorului

În secolul al XIV-lea avem cunoştinţă despre aşezările omeneşti care se
găseau în stânga şi în dreapta râului Cricovul Dulce. Aceste locuri aparţineau lui
Drăcea Armaşul, tatăl lui Mihnea cel Rău. Între satele Coada Izvorului şi Gura
Cricovului, mai există şi astăzi urme ale aşezării lui Drăcea numită Cetatea.
Numele de Coada Izvorului se pare că vine de la un izvor care curge
permanent spre Vlădeni, pe marginea satului şi se varsă în Cricovul Dulce. După
tradiţia locului, mai ştim că satul se numea Mihăţă, probabil de la Mihai Viteazul, care
avea oştiri şi în aceste împrejurimi.
Parohia Coada Izvorului, formată din satele Coada Izvorului şi Gura
Cricovului, aflate al o distanţă de 3 km. unul de celălalt, este circumscrisă
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administrativ comunei Măneşti, majoritatea enoriaşilor fiind de confesiune ortodoxă.
Se pare că aici a mai funcţionat o biserică, mai mică, însă datele pe care le deţinem
în legătură cu aceasta sunt foarte vagi. Singura informaţie concretă în acest sens,
este numele ctitorului ei, Dr. Silvestru. Este posibil să fie vorba despre o biserică
aflată pe moşia unei mănăstiri, de vreme ce aici slujeau sporadic ieromonahi.
Istoria propriu-zisă a parohiei Coada Izvorului debutează la începutul
secolului XX. În anul 1900 a început construcţia bisericii actuale, înlocuind-o pe cea
anterioară, proprietar al moşiei fiind Generalul Th. Văcărescu. Date fiind tulburările
provocate în ţară de Răscoala de la 1907, de teamă ca nu cumva sătenii să se
revolte şi să producă stricăciuni moşiei, Th. Văcărescu a intervenit la Mitropolitul
Primat Iosif Gheorghian, insistând ca satul acesta să devină parohie. Astfel, prin
temeiul 2209 din 4 mai 1907, se înfiinţează parohia Coada Izvorului, iar biserica este
finalizată în anul 1909, cu contribuţia şi osteneala enoriaşilor.
Arhitecţii bisericii au fost de origine italiană, iar pictura a fost executată tot de
meşteri italieni, în ulei, pe suport de tablă. În timp, în special din cauza suportului
perisabil, pictura s-a deteriorat, fiind îndepărtată, iar pereţii acoperiţi cu var.
Biserica este mare, în stil bizantin, are trei turle şi se află într-o poziţie
frumoasă, chiar în mijlocul satului, iar casa parohială se află în imediata apropiere a
sfântului lăcaş.


Biserica Adventistă de ziua a şaptea
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Astăzi, când facem parte din familia unită a ţărilor europene, când relaţiile
dintre aceste state, bazate pe încredere şi întrajutorare, sunt mult mai prietenoase,
când graniţele devin treptat doar imaginare, naţiunile pot dăinui în timp prin ce au mai
trainic şi mai valoros.
Pentru ca generaţiile care ne urmează să cunoască rădăcinile poporului şi
evoluţia sa pe treptele istoriei, este de datoria noastră, a celor cu misiunea de
educatori, să le lăsăm cât mai puţin alterată zestrea de care vorbeam, pentru a ne
recunoaşte şi a nu uita că am fost şi că suntem români. Oriunde, în Europa şi în
lume, oricâtă unitate în diversitate ar exista, ceea ce ne păstrează identitatea sunt
graiul, portul şi obiceiurile:
ETNOGRAFIE ȘI CULTURĂ
Tradiții și obiceiuri populare
Creațiile referitoare la ocupațiile folclorice sunt numeroase. În timpul
desfãșurării acestora, bărbații și femeile se distrează și cântă. De aceea, nu e de
mirare că în acest proces s-a promovat și perpetuat, de-a lungul vremilor, o întreagă
suită de obiceiuri și tradiții, în cadrul cărora creatorii populari locali și-au dovedit
sclipirile minții și inimii.
Claca. Prin clacă se înțelege o formă de întrajutorare a țãranilor la prestarea
unor munci agrare efectuate în comun (arat, semănat, secerat, treieriș, cules etc.), la
construirea caselor sau a dependințelor gospodărești (transport de piatră, lemne), la
prelucratul lânii (tors, țesut). Claca se organizează de un singur gospodar care invită
oamenii din sat să-i ajute la unele din muncile amintite mai sus. Cel care organizează
claca, are obligația de a asigura „mâncare și băutură pentru clăcași” și lăutari, când
claca se încheie cu petrecere și joc.
Șezătoarea. După tradiție și diversele credințe ce s-au perpetuat până în
zilele noastre, șezătorile se țineau numai în serile„mici” din cursul săptămânii (luni,
miercuri și joi). Există mai multe feluri de șezători: după vârstă, șezători de fete mici
(între 10-16 ani), șezători de fete mari (între 17-21 ani), și șezători de neveste;
șezători pe vecinătăți, grupuri, crânguri de case și ulișe. Modul de organizare este
destul de simplu. Dintre fete se aleg câteva mai „agere” care, împreună cu restul
fetelor stabilesc „casa” sau locul unde se va ține șezãtoare. Șezătoarea se ține în
fiecare seară în altă casă, „pe rând”, la toate fetele care alcătuiesc șezătoarea.
Folclorul. Întreaga viaţă a omului a fost si este marcată de obiceiuri si
ritualuri,datini, chiar dacă în forme mai mult sau mai puţin schimbate. Folclorul
reprezintă cartea vie de istorie a unui popor, scrisă direct în sufletele generaţiilor. În
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ziceri, în datini şi obiceiuri este tezaurul nostru naţional. Folcloristica a grupat, în
general, obiceiurile calendaristice în patru cicluri care corespund celor patru
anotimpuri: obiceiuri de primavară, de vară, de toamnă și de iarnă. Originea
obiceiurilor, riturilor şi ceremonialurilor a fost reportată iniţial, aproape exclusiv, la
credinţele cu substrat magic sau religios. De la obiceiuri primare s-a evoluat către
sisteme complexe, integrate tradiţiilor etnice ale fiecărui neam.
Obiceiurile care se mai practică și azi pe teritoriul folcloric românesc și care
prezintă forme interesante de integrare în cultura contemporană sunt cele din ciclul
Anului Nou, deosebit de ample și pline de semnificații pentru cultura noastră
populară.
Portul popular. Portul popular românesc este, incontestabil, unul dintre cele
mai importante elemente culturale și istorice pe care le poate deține un popor. Este o
dovadă a identității naționale, a diferențelor culturale într-o anumită arie geografică în
care s-a format o civilizație distinctă care a evoluat după propriile-i legi, adaptate unui
stil de viață aparte. În contextul evoluției uneltelor populare, dar și a materialelor,
costumul popular românesc a păstrat întotdeauna latura estetică, resursele fiind puse
în slujba creației, a obținerii frumosului pentru piesele de bază. Elementul primar al
costumului popular este cămașa, purtată atât de bărbați cât și de femei. În partea de
jos, bărbații au ițarii, în ce femeile purtau fota sau catrința, indiferent de regiune.
Diferențele intervin la nivelul modelului. Pentru sezonul rece, peste aceste elemente,
țăranii purtau sarica și pieptarul, confecționat din piele de animal, dar și căciula
specifică strămoșilor noștri daci.
Meșteșugul costumului popular nu se învață din manuale, ci este transmis
din generație în generație, de la mamă la fiică. În trecut, fetele nu se măritau până
când nu știau să țeasă și brodeze costume populare. De asemenea, meșteșugul este
strâns legat de religie. Femeile, când se adunau să lucreze, spuneau, la începutul
procesului de creație o rugăciune ortodoxă. Din perspectiva magică și religioasă,
costumul popular, prin lucrătură și ornamentație, i se atribuia un rol important de
protecție împotriva forțelor malefice, dar și pentru a aduce noroc și sănătate
purtătorului. Mai mult, este încărcat și de ițele dragostei, având și o încărcătură
erotică importantă.
Portul popular în aceeastă zonă a fost cel caracteristic Munteniei, beneficiind
de timpuriu de un statut privilegiat în ceea ce priveşte schimburile culturale
interzonale şi accesul la diverse categorii de materiale noi, vândute prin sate de către
„marghidani” (vânzători ambulanţi). Firul metalic auriu şi argintiu, arniciul colorat,
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mătasea, fluturii (paietele) şi mărgelele folosite în broderia şi alesăturile pieselor de
costum, încă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, au contribuit la înnobilarea acestora
şi la diversificarea paletei lor cromatice. Costumul tradiţional aduce în atenţie câteva
elemente ce trădează influenţă balcanico-orientală: croiul „poturilor” (pantaloni
bărbăteşti cu turul foarte larg), folosirea găitanelor negre de mătase şi a celor
colorate pentru decorarea hainelor groase din dimie, adoptarea de către femei a
„fesului”, „chemeleţului” şi a monedelor de aur („icuşari” şi „mahmudele”) pentru
găteala ceremonială a capului.
Ansamblu vestimentar de o remarcabilă valoare artistică, costumul tradiţional
a contribuit semnificativ la afirmarea portului popular ca formă semnificativă a creaţiei
ţărăneşti şi dezvoltarea patrimoniului etnografic românesc. Varietatea soluţiilor
plastico-decorative, rafinatele armonii cromatice şi originalitatea interpretărilor
diverselor categorii de motive au generat o expresie estetică inconfundabilă pentru
fiecare tip de piesă. Un loc de frunte în ierarhia costumului popular, pentru fastul,
eleganţa, înalta valoare artistică şi prestigiul pe care l-a dobândit dincolo de graniţele
zonelor de origine, revine portului femeiesc.
Ia, fota şi marama acestor costume sunt, fiecare, un exemplu de performanţă
tehnologică şi măiestrie artistică. Maramele impresionează prin lungimea şi decorul
ales cu fir auriu, bumbac alb şi mătase colorată. La cămăşi, modul de structurare a
decorului pe mâneci, respectă totdeauna poziţia altiţei, încreţului şi a râurilor dar
introduce totuşi unele elemente de particularizare, care ilustrează principiul unităţii în
diversitate. Pânza cu margini portocalii, mânecile foarte lungi şi motivul „fuşti”, lucrat
cu arnica negru sau roşu şi fir auriu sau argintiu, sunt emblemele Muscelului.
Serbarea Castanilor- Zilele comunei Mănești
Ziua localități Mănești se sărbătorește pe 8 septembrie, iar în cel mai
apropiat weekend de această dată se organizează SĂRBĂTOAREA CASTANILOR.
În comuna Măneşti, mărginind drumul către satul Coada Izvorului, se află o alee
dublă de castanide o frumuseţe rară. La un moment dat, aleea coteşte către Movila,
un deal dulce, posibil tumul din vremuri imemorabile. Odinioară, boierii Callimachi
aveau aici un colţ de rai, cu viţă de vie nobilă şi livadă roditoare, cramă cu vinuri
vechi şi rubinii. Astăzi, comuna Măneşti încearcă să refacă firul către origini.
„Sărbătoarea Castanilor“ se organizează în fiecare an la Măneşti, pe
amplasamentul cu scenă din spatele Primăriei având loc manifestări cultural-artistice.
Un eveniment devenit deja tradiţional, o întâlnire a fiilor comunei, un prilej de bucurie
şi de reîntoarcere la valorile autentice ale satului românesc. Organizatorii, Primăria
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Mănești și Consiliul Local, doresc ca acest eveniment să reprezinte continuarea unei
tradiții, ca semn de respect pentru concetățeni.
Înfrățirea localităților Mănești cu Abaclia
Infrățirea între orașe nu este o invenție modernă, după cum se știe că aceste
acorduri au existat chiar și la începutul secolului XX între orașe din Franța și Anglia.
Înfrățirea între orașe a devenit o metodă de reconciliere și de sprijin, după al doilea
război mondial, între orașe din țări care, până recent, au fost împărțite. Această
practică a fost o modalitate de a aduce europenii într-o înțelegere mai aproape unul
de altul și sa promoveze proiecte transfrontaliere de beneficii reciproce.
Înfrățirile oferă un cadru privilegiat pentru stabilirea de relații cu una sau mai
multe comunități din alte țări. Chiar dacă nu este singurul mijloc prin care se
realizează schimburi și cooperări internaționale, înfrățirile prezintă avantajul
consolidării legăturilor de prietenie în diferite domenii. Înfrățirile sunt ocazii unice,
desfășurate într-o ambianță specială de sărbatoare.
Înfrățirea este un instrument care conecteaza sate, orașe, județe, și implică o
gamă largă de participanți din comunitățile înfrățite. Un parteneriat de înfrățire bun
poate aduce multe beneficii pentru comunitate și municipalitate. Prin aducerea
oamenilor împreună, din diferite părți ale Europei, înfrățirea aduce oportunitatea de a
împărtăși probleme, schimburi de opinii și de a înțelege diferitele puncte de vedere
cu privire la orice problem, în cazul în care există un interes comun sau îngrijorare.
O relație de înfrățire se poate concentra pe anumite domenii, dar poate fi și
una „generală“, adică în toate domeniile disponibile. De regulă, domeniile de
cooperare sunt specificate într-un Acord de înfrățire sau Carta de înfrățire, textul
căruia este semnat, într-un cadru oficial, de autoritățile locale din ambele localități.
Dintre domeniile de colaborare amintim: cultura, învățământul, turismul,
dezvoltarea economică, sportul, urbanism și amenajarea teritoriului, protecția
mediului înconjurător, formarea profesională, integrarea persoanelor cu handicap,
prevenirea delincvenței, politicile adoptate față de generațiile tinere, utilizarea noilor
tehnologii, promovarea de activități agricole, industriale și comerciale.
În luna septembrie 2013, o delegație prahoveană, formată din politicieni,
oameni de afaceri, primari ai unor comune și consilieri județeni, precum și oameni de
cultură, a vizitat Republica Moldova, unde au organizat mai multe acțiuni economicoculturale. Pentru cei 20 de primari prahoveni, care au fost invitați, au fost două zile
dedicate schimburilor de experiență și înfrățirilor cu localități similare din Republica
Moldova. Astfel, s-au înregistrat nu mai puțin de nouă înfrățiri: Mănești-Abaclia,
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Podenii Noi-Satul Nou, Tomșani-Cazangic, Măneciu-Grădiștea, Măgurele-Gura
Galbenă, Călugăreni-Batâr, Gorgota-Cenac, Bertea-Javgur, Mizil-Jargara.
Abaclia este o localitate-centru de comună în raionul Basarabeasca,
Republica Moldova. Ca urmare a relațiilor de prietenie existente între România și
Moldova, Primăria comunei Mănești și-a manifestat interesul de a se implica în
realizarea unei colaborari în domeniul economic, cultural, educațional și turistic cu
satul Abaclia. Această inițiativă a constituit un rezultat al discuțiilor prealabile,
susținute cu reprezentanții autorității locale din Abaclia, prin care se fac cunoscute
oportunitățile de afacere din comuna Mănești, precum și aspecte legate de viața
cultural locală și tradițiile specifice comunei Mănești.
Muzeul Satului
Muzeul de artă Populară al comunei Mănești este situat în centrul comunei
Mănești, în incinta Căminului Cultural, fiind rodul inițiativei directorului acestuia,
Aurică Stoica, omul care a început, în 2002, cu strângerea obiectelor din diverse
surse, îmbogățind, an de an, prezenta colecție. Exponatele reflectă vechiile ocupații
ale locuitorilor din această localitate, precum și portul tradițional. Putem admira
uneltele și produsele meșteșugarilor locali, alături de mobilier lucrat tradițional,
obiecte deosebite de port popular, precum țesături și cusături de împodobit
interioare, specifice comunei și a satelor din împrejurimi. Expoziția permanentă pune
în valoare creații materiale și artistice ale culturii populare românești din zona de
câmpie a județului Prahova, elemente despre viața de pe aceste meleaguri.
Obiecte de patrimoniu pe teritoriul comunei Măneşti
Monumente şi situri clasate. In lista monumentelor istorice 2010, în comuna
Măneşti se găsesc 14 poziţii cu situri, ansambluri şi monumente de arhitectură:
Nr.
crt.
LMI

Cod 1991/1992

Denumire

Adresa

Datare

207

PH-I-s-B-16172

Cetate

"La Grădişte”

Latène

208

PH-I-m-B-16190

Aşezare

"Movila Mare”

Epoca
bronzului

209

PH-I-s-B-16231*

Situl arheologic de la
Zalhanaua

"La Turnuri”

210

PH-I-m-B-16231.01*

Aşezare

"La Turnuri”

sec. X p. Chr.

211

PH-I-m-B-16231.02*

Aşezare

"La Turnuri”

sec. III - IV p.
Chr.

212

PH-I-m-B-16231.03*

Aşezare

"La Turnuri”

Epoca roman ă
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213

PH-I-m-B-16231.04*

Aşezare

"La Turnuri”

Latène

214

PH-II-m-A-16331

Biserica "Sf. Nicolae”

253

1716

215

PH-II-a-A-16539

342

1882-1892

216

PH-II-m-A-16539.01

342

1882-1892

217

PH-II-m-A-16539.02

Beci aripa de vest

342

Sec XVII

218

PH-II-m-A-16539.03

Clădiri anexă

342

înc sec XX

219

PH-II-m-A-16539.04

Parc

342

Sf sec XIX

881

PH-II-m-A-16540

Biserica "Adormirea
Maicii Domnului”

341

1892

Curtea Văcărescu –
Calimachi
Castelul Văcărescu Calimachi

*Conform specialiştilor Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie, cartarea
sitului „La Turnuri” în satul Zalhanaua este o eroare, acesta aflându-se în fapt pe
raza comunei Târgşorul Vechi.
Castelul Văcărescu-Calimachi (PH-II-m-A-16539.01) este plasat într-o
poziţie centrală în raport cu localitatea, înconjurat de un parc de 4-5 ha tratat de
manieră peisageră (cu fântână, oglinzi de apă, statui şi peşteri). Are o arhitectură de
factură romantică de influenţă orientală, dar cu elemente datorate repertoriului
decorativ neoclasic. Aluzia la palatele orientale este evidentă.
Edificiul reprezintă cel mai valoros exemplu de arhitectură palaţială în
această manieră stilistică din ţara noastră.
Alături de clădirea castelului se remarcă incinta anexelor gospodăreşti şi
casa copiilor. Anexele au adoptat o arhitectură romantică de influenţă neoclasică, cu
frontoane triunghiulare, cu traforuri, în timp ce casa copiilor este o replică a
arhitecturii de viligiatură.
Întregul ansamblu reprezintă o pagină importantă din istoria arhitecturii
româneşti şi sunt necesare demersuri urgente pentru a împiedica de la dispariţie
acest monument de arhitectură de o valoare considerabilă.
Incepand cu secolul al XVII-lea, mosia Manesti a apartinut familiei boieresti a
Manestilor (de la care isi trage si numele). La mijlocul secolului al XIX-lea, conacul de
pe mosie, vechi de aproape doua secole, era in posesia lui Dumitru Manescu-Filitti si
a sotiei sale, Elena Arsachi. In 1863, fiica lor, Maria Manescu-Filitti (m.1922) s-a
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casatorit cu Theodor C. Vacarescu (17 aprilie 1842 – 2/15 aprilie 1914), general,
diplomat, istoric si om politic.

In perioada cat a fost maresal al Curtii Domnitorului Carol I (1873-1881),
Theodor Vacarescu a supravegheat lucrarile de constructie la Castelul Peles din
Sinaia. Ridicarea resedintei regale i-a servit generalului Vacarescu drept model de
inspiratie pentru reconstruirea conacului din Manesti. Lucrarile au inceput in 1882 si
au durat zece ani, in 1892 facandu-se inaugurarea oficiala a noului conac. Planurile
noii cladiri au fost realizate de arhitectul francez Paul Gottereau. Cum in aceasta
perioada generalul s-a aflat mai putin in tara si mai mult in posturile diplomatice de la
Bruxelles, Roma si Viena, cu supravegherea lucrarilor de pe santierul din Manesti s-a
ocupat fiul sau, Radu Vacarescu.
Fiicei lui Radu Vacarescu, Ana Maria Vacarescu, conacul astfel construit ii
aparea ,,ca o constructie lunga, destul de ingusta, ciudata, cu saloane si camera
enorme, spatii deschise, numeroase scari, tainite nefolositoare, poduri imbiind la
hoinareala si pivnite adanci. Refacut in a doua jumatate a timputilor victoriene, din
care s-a pastrat numai grosimea originala a peretilor, aproape de fortareata, oprind
astfel dogoarea zilelor de vara, caminul copilariei mele se impunea printr-o savoare
aparte’’. Tot in 1892 a fost construita si biserica din parcul conacului, pentru ridicarea
ei Theodor Vacarescu apeland la serviciile arhitectului francez Paul Gottereanu, care
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a realizat planurile dupa indicatiile arhitectului Lecomte du Nouy. Constructia efectiva
a bisericii a fost construita intre anii 1892 – 1896 de antepriza arhitectului R. Lieber
din Ploiesti, iar picture interioara a bisericii a fost realizata de Nicolae Vermont.
De mari dimensiuni ( 55 x 21 m), conacul din Manesti a fost construit dupa
un plan simetric, pe trei nivele ( subsol, parter si etaj), avand la extremitati doua vaste
terase cu arcade sustinute de coloane din lemn sculptat. Cele doua terase
incadreaza turnul central al conacului, care are in varf un foisor, la care se accede
printr-o scara secreta din lemn. Cu totul remarcabila a fost decoratia interioara a
conacului din Manesti., cu greu greu recognoscibila astazi din ruinele arse ale cladirii.
Vitraliile au fost executate de R. Ziegler, pictorul pe care le-a realizat si pe cele ale
Castelului Peles din Sinaia, si reprezentau fie pe Doamna Chiajna sau pe Doamna
Necsuta, fie pe poetii din Vacaresti, fie diferte compozitii decorative geometrice si
blazoane nobiliare romanesti. Toate acestea au fost distruse in urma incendiului din
1974. Plafoanele saloanelor conacului erau realizate din lemn sculptat, cele de la
parter fiind distruse azi aproape in totalitate. Saloanele aveau peretii tapetati cu piele
sau matase, in unele incaperi existau fresce si stucaturi de mare rafinament, seminee
deosebite cu cahle ornamentale, candelabre, mobilier de arta, sculpturi, tablouri
pretioase, toate aceste valori de patrimoniu fiind mistuite in incediul din 1974.
Tot generalul Theodor Vacarescu, mare bibliofil, a fost cel care a adunat la
conacul din Manesti una din cele mai valoroase biblioteci private din acea vreme,
cuprinzand raritati bibliofile ce au ce au fost risipite si distruse dupa 1949. In plusconsemna Ana Maria Vacarescu in ,, Memoriile’’sale – ,, aici se gasea un numar
impresionant de epistole vechi, toate de mare calitate si calibru, foarte atent pastrate
in tainicile sertare ale biroului bunicului meu, la cer aveam acces deoarece in el se
mai adaposteau si numeroase carti de care pretindeam ca as avea nevoie pentru
pregatirea mea scolara. Documentele vechi si scrisorile m-au atras intodeauna.
Poate dintre toate micile comori ale casei parintesti astazi pierdute, pe ele le regret
cel mai mult. Ele recreau timpuri de mult apuse, le readuceau la viata, ca-ntr-o
reflectie de oglinda magica sfidand trecerea anilor’’.
Generalul Theodor Vacarescu si sotia sa Maria Manescu au avut trei fiice
(Elena, Ana si Maria) si un singur fiu, Radu Vacarescu ( 1868-1936), care a fost o
figura interesanta in epoca. Radu Vacarescu s-a casatorit cu Maria Cazotti, fiica
marelui proprietar funciar Procopie Cazotti. Au avut o singura fiica, Ana Maria
Vacarescu 9 nascuta la 2 septembrie 1892, la Bucuresti), care a mostenit jumatate
din intreaga avere a mamei sale si a bunicului matern. Cealalta jumatate a averii a
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ramas a lui Radu Vacarescu. Dupa reforma agrara din 1921, mosia Manesti a fost
limitata la 60 ha, intrate prin dota lui Jean Callimachi.
Unul dintre cele mai importante evenimente mondene la care a participat
Radu Vacarescu a avut loc chiar in conacul din Manesti, la 19 iunie 1911: casatoria
fiicei sale, Ana Maria Vacarescu, cu printul Jean Callimachi de la Stancesti (
Botosani). Ceremonia religioasa a avut loc in biserica din parcul conacului de la
Manesti si a fost oficiata Nifon al Dunarii de Jos, raspunsurile fiind date de corul de la
biserica Domnita Balasa, sub conducerea compozitorului Dumitru Georgescu –
Kiriac. Ana Maria Vacarescu-Callimachi (1880-1940) va intra in posesia deplina a
conacului din Manesti abia in anul 1936, dupa decesul tatalui ei, Radu Vacarescu (
18 februarie 1936). Din casatoria Anei Maria Vacarescu cu Jean Callimachi ( 18801940) s-au nascut doi copii: un baiat, Teodor Callimachi ( 1912 – 1935), si o fata,
Roxana Zenaida ( Pussy) Callimachi ( 1918 – 1978).
Incepand cu anul 1939 Ana Maria Vacarescu- Callimachi a parasit Romania,
stabilindu-se in Anglia, unde a lucrat la BBC ( din 1941) si a publicat, in 1949, o
interesanta carte de amintiri: ,,Yesterday was mine’’. A incetat din viata la resedinta
sa din Londra la 25 iulie 1970. Dupa 1944, Pussy Callimachi a vandut conacul din
Manesti regelui Mihai I al Romaniei, care fiind un pasionat vanator, venea des aici.
Nationalizat in 1949, odata cu celelalte resedinte ale familiei regale romane, conacul
din Manesti – repartizat initial Ministerului de Interne – a intrat intr-o perioada nefasta
a existentei lui, obiectele si bunurile familiilor Vacarescu si Callimachi fiind furate,
risipite, distruse sau vandute ( in acest scop organizandu-se chiar o licitatie).
Interioarele cladirii au fost devalizate si degradate, la aceasta contribuind din plin si
filmarile care s-au realizat aici. In anul 1974 s-au efectuat lucrari de reparatie la
acoperisul conacului, prilej cu care, din neglijenta muncitorilor, a izbucnit un incendiu
care, neputand fi stins la timp, a distrus toate decoratiile interioare si exterioare ale
cladirii.
Din 1998, terenul si cladirile au fost retrocedate printesei Alexandra
Callimachi Reininger, stabilita in Franta.
Biserica "Sf. Nicolae” (PH-II-m-A-16331) din satul Băltiţa a fost construită
cu cheltuiala lui Costache Lipoveanu, fiul lui Hrizea căpitanul în anul 1742.
Biserica "Adormirea Maicii Domnului” (PH-II-m-A-16540) este situată în
zona centrală a satului Măneşti. Este ctitoria lui Radu Th. Văcărescu din anul 1892 şi
a fost clădită după planurile arhitecţilor Paul Gottereau şi E.A. Lecomte du Nouy.

80
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI MĂNEŞTI 2021-2027

Cod
RAN1

Denumire

Categorie

Tip

Cronologie

aşezare

Antichitate /
sec. II-III

Tumulul de la Măneşti - Movila Mică.
descoperire
134201.03 Tumulul se află la sud-est de Movila
funerara
Mare, la vest de cimitir.

tumul

Epoca
bronzului

Aşezarea Dridu de la Măneşti.
Aşezarea se află la S de DC 25A.

locuire

aşezare

Neprecizată
/sec. VIII-X

Aşezarea Tei de la Măneşti.
134201.05 Aşezarea se află la 1 km S de Movila
Mare.

locuire

aşezare

Necunoscută

aşezare

Neprecizată
/sec. VIII/X
d.Ch.

Situl arheologic de la Măneşti 134201.01 Movila Mare. Situl arheologic se află locuire civila
a vest de satul Măneşti.

aşezare

Epoca
medievală,
Epoca
bronzului/ sec.
IX - X

Tumulul de la Coada Izvorului,
descoperire
134238.02 comuna Măneşti. Tumulul se află la
funerara
50 m nord de DC 25A.

tumul

Epoca
bronzului

Aşezarea de la Măneşti. Aşezarea se
află la 350 m N de Movila Mare şi la
134201.02
S de şoseaua Măneşti - Coada
Izvorului.

134201.04

locuire

Aşezarea Dridu de la Măneşti - La
Drum. Aşezarea se află la 150 metri
134201.06
locuire civila
nord de DC 25A, la N de Movila
Mare.

Situl arheologic de la Zalhanaua - La
Turnuri. Situl se află pe raza comunei
Târgşorul Vechi, nu Măneşti. Este
134327.01
locuire civila
cartat pe PUG Târgşorul Vechi la SV
de sat. Situl se află în stângă pârâului
Viişoara
Cetatea Latene de la Coada Izvorului
- La Grădişte. la vest de Valea
134238.01
locuire civila
Grădiştea, în incinta poligonului
unităţii militare

Latène, Epoca
romană, Epoca
asezare
medievală /
sec. III - IV,
sec. X

cetate

Latène

http://ran.cimec.ro/
Identificarea fondului construit valoros. Repertoriul modelelor arhitecturale
aferent satelor comunei Măneşti apartine unei categorii diferite de tipuri si programe
arhitecturale. Cel mai semnificativ registru de modele il ofera edificiile de cult.

81
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI MĂNEŞTI 2021-2027

Locuintele din satele comunei Măneşti apartinand sfarsitului secolului al XlXlea si primei jumatati a secolului al XX-lea apartin seriei de modele specifice zonelor
de campie.
Cele mai vechi locuinte apartin modelului cu un singur nucleu compozitional,
cu un singur nivel, cu prispa pe o latura si mai rar pe doua laturi. De regula prispele
au parapeti din lemn si mai rar au grinzi fruntar si frontoane traforate. Cele mai vechi
(sfarsitul secolului al XlX-lea) sunt construite pe talpi din lemn si este posibil ca ele sa
reprezinte exemple ale unui model stravechi de tehnica constructiva.
Incepand cu prima jumatate a secolului al XX-lea se fac simtite si in
localitatile apartinand de comuna Măneşti, modele de influenta baroca, romantica si
chiar neoromaneasca. Un exemplu remarcabil il reprezinta cladirea inregistrata la
pozitia cu nr 6 care are evidente asemanari cu locuinte contemporane din localitatile
vaii Prahovei (Breaza, Comarnic, Brebu, etc).
O locuinta cu aspect orasenesc influentata de arhitectura neoromaneasca
inregistrata la pozitia 9, a fost propusa pentru a fi inclusa în Lista Monumentelor
Istorice a judetului Prahova.
Clădirile înregistrate au elemente decorative remarcabile, traforuri la grinda
fruntar, la pazie si la registrul superior al frontonului (cladirea de la nr 6).
Tâmplăria acestor edificii reprezinta exemple valoroase de componente
decorative care aduc influente neoclasice si mai ales specifice curentului Arta 1900.
Aceste edificii confera profunzime istorica si culturala habitatului localitatilor comunei
Măneşti si reprezinta un segment important al identitatii locale a peisajului cultural.
Salvarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si a locuintelor semnalate in
studiul istoric reprezinta un deziderat major al administratiei locale, judetene si
nationale.
Elemente naturale de interes local cu regim de protecţie strictă
Pe teritoriul comunei Măneşti se afla două obiective, elemente naturale de
interes local, cu regim de protectie permanent (Muzeul Judetean de Stiintele Naturii
Prahova), dupa cum urmeaza:


Aleea de castani (495 buc) – Aesculus hippocastanum L. – din satul

Măneşti, plantaţi în anul 1883. În anul 2007 s-au realizat tăieri de regenerare a
castanilor seculari ce mărginesc şoseaua Măneşti - Coada Izvorului.


Parcul conacului Calimachi – care are în componenţă specii seculare

de platan (Platanus hybrida Brot.), pin (Pinus strobus L.), glădiţă (Gleditsia
triacanthos L.), frasin (Fraxinus excelsior L.), salcâm (Robinia pseudacacia L.)
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concrescut cu arţar (Acer campestre L.), tei (Tilia sp.), arţar (Acer sp.) şi pin (Pinus
sp.). Parcul a fost retrocedat în totalitate proprietarului de drept, iar accesul este
restricţionat.

3.13. Sănătate
Reforma sistemului de sǎnǎtate are ca principale obiective îmbunǎtǎţirea
stǎrii de sǎnǎtate a populaţiei, creşterea eficienţei utilizǎrii resurselor şi creşterea
nivelului asistenţei medicale acordate populaţiei şi a calitǎţii serviciilor medicale.
Mǎsurile de reformǎ privesc, în principal restructurarea modului de
organizare şi furnizare a serviciilor destinate îngrijirii sǎnǎtǎţii şi schimbarea modului
de finanţare a activitǎţii şi sunt centrate pe introducerea asigurǎrilor sociale de
sǎnǎtate.
Asigurarea serviciilor medicale în comuna MĂNEŞTI se face prin intermediul
celor două cabinete medicale individuale. La nivelul comunei funcţionează un cabinet
stomatologic şi o farmacie care împreună deservesc nevoile sanitare ale populaţiei
comunei Măneşti.
Tabelul nr. 11: Situaţia sistemului de sănătate din comună
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SĂNĂTATE
Medici de familie-proprietate publică-număr

2

2

2

-

-

-

-

Medici de familie-proprietate privată -număr

-

-

-

2

2

2

2

Personal mediu sanitar-sector publicpersoane

3

2

2

-

-

-

-

Personal mediu sanitar-sector privatpersoane

2

2

2

4

4

4

4

Stomatologi -sector privat-

-

-

-

-

-

-

1

Farmacisti - sector privat-

1

1

2

1

1

1

1

Cabinete medicale individuale (de familie) sector public

2

3

3

-

-

-

-

Cabinete medicale individuale (de familie)sector privat

-

-

-

3

2

2

2

Cabinete stomatologice - sector privat

-

-

1

1

-

-

1

Farmacii - sector privat

1

1

1

1

1

1

1

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=ART108B

3.14. Asistenţǎ socialǎ
Asistenţa socială desemneaza un asamblu de institutii, programe, masuri,
activitati profesionalizate, servicii specializate de protejare a persoanelor, grupurilor,
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comunitatilor, cu probleme speciale, aflate temporar in dificultate, care datorita unor
motive de natura economica, socio-culturala, biologica sau psihologica nu au
posibilitatea de a realiza prin mijloace si eforturi proprii, un mod normal, decent de
viata.
Serviciile sociale sunt definite ca reprezentand ansamblul de masuri si actiuni
realizate pentru a raspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, in
vederea depasirii unor situatii de dificultate, pentru prezervarea autonomiei si
protectiei persoanei, pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale si
promovarea incluziunii sociale. Serviciile sociale sunt asigurate de catre autoritatile
administratiei publice locale, precum si de persoane fizice sau persoane juridice
publice ori private, in conditiile actelor normative in vigoare.
Asistenta Sociala este definita prin Legea Asistentei Sociale – Legea
292/2011. Legea defineste profesia, domeniul de interventie, populatiile tinta, precum
si principiile de interventie in Asistenta Sociala. Legea Asistentei Aociale, este in
acord cu principiile si politicile Uniunii Europene cu privire la protectia sociala, si in
sens mai larg, cu principiile unei societati democratice, bazate pe respectul fata de
fiinta umana si drepturile ei inalienabile.
Sistemul National de Asistenţă Socială Reprezinta ansamblul de institutii si
masuri prin care statul, prin autoritatile administratiei publice centrale si locale,
colectivitatea locala si societatea civila intervin pentru prevenirea, limitarea sau
inlaturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situatii care pot genera
marginalizarea sau excluziunea sociala a persoanei, familiei, grupurilor ori
comunitatilor.
Asistenta sociala, componenta a sistemului national de protectie sociala,
cuprinde serviciile sociale si prestatiile sociale acordate in vederea dezvoltarii
capacitatilor individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, cresterea
calitatii vietii si promovarea principiilor de coeziune si incluziune sociala.
Serviciul de asistenţǎ socialǎ este organizat în cadrul primǎriei ca serviciu
distinct.

3.15. Agricultură
Condiţiile geografice şi climaterice ale zonei au determinat locuitorii sǎ
practice o serie de activitǎţi predominant agricole cum ar fi: cultura pomicolǎ,
cultivarea plantelor şi creşterea animalelor.
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Fondul funciar al comunei pe categorii de folosinţǎ se prezintǎ în tabelul
urmǎtor, astfel:
Tabelul nr. 12. Fondul funciar al comunei MĂNEŞTI la nivelul anului 2019
Agricultura
Suprafaţa arabilǎ - ha
Suprafaţa – pǎşuni – total - ha
SUPRAFATA
AGRICOLA

2018
2.559
382

Suprafaţa – livezi şi pepiniere pomicole – ha

4

Suprafaţa –fâneţe– ha

1

Total suprafaţǎ agricolǎ

2.946

Suprafaţa cu pǎduri – total – ha

1.322

Suprafaţa cu ape/bǎlţi - total – ha
Suprafaţa ocupatǎ cu construcţii - total – ha
SUPRAFATA
NEAGRICOLA Suprafaţa – cǎi de comunicaţii şi cǎi ferate - total –
ha
Suprafaţa –terenuri degradate şi neproductive- total –
ha
Total suprafaţǎ neagricolǎ
TOTAL

93
401
40
31
1.887
4.833

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR101B

Modul de utilizare al terenurilor relevă o a pondere a terenurilor arabile
de (86.87%) secondată, la mere distanţă de păşuni (12.97%).
Pentru Comuna MĂNEŞTI , strategia dezvoltării agriculturii trebuie să aibă
în vedere:
- integrarea producției agricole cu industria alimentară, rețeaua de
depozitare, transport;
- refacerea efectivelor de animale pentru satisfacerea în parte a cerințelor
populației;
- realizarea securității alimentare;
- distribuție și comercializare, corespunzător cerințelor de consum.

Grafic 6. Ponderea terenurilor agricole şi neagricole din suprafaţa totală a
comunei MĂNEŞTI la nivelul anului 2019
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Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR101B

Grafic 7. Situaţia terenurilor neagricole în comuna MĂNEŞTI , în anul 2019

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR101B

3.16. Economia
Analiza realizată pe baza cifrelor statistice este doar una cantitativă ea
bazându-se pe numărul agenţilor economici, şi nu pe cifra de afaceri, profit sau
număr de angajaţi.
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O scurtă analiză a activității sectorului productiv în comuna MĂNEŞTI se
impune din două motive:
• datorită contribuției semnificative pe care funcţionarea unor astfel de entități
pe teritoriul unei localități îl are în general pentru dezvoltarea și autonomia respectivei
comunități;
• datorită faptului ca aderarea la Uniunea Europeană se materializează în
fonduri nerambursabile, care pot fi accesate în cea mai mare parte de sectorul de
producţie.
În mediul rural, se desfăşoară o serie de activităţi neagricole ( prelucrarea
unor materii prime agricole, comerţ, transporturi etc.), care au un impact pozitiv
asupra comunităţilor rurale, contribuind la asigurarea de venituri complementare si la
creşterea gradului de utilizare a forţei de muncă.
Activitatea industrială din cadrul comunei MĂNEŞTI este reprezentată prin
câteva unităţi economice, care prelucrează în general resursele existente în teritoriu
şi angajează o mică parte din populaţia activă a comunei. Comerţul şi serviciile sunt
prezente în comuna MĂNEŞTI prin activităţi diversificate oferite populaţiei, astfel:
fabricarea produselor de panificaţie şi patiserie, activităţi de construcţii, zidărie, etc.
Mica industrie este reprezentată în comună de către societăţi comerciale care
desfăşoară activităţi precum:
Nr.
crt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cifra de afaceri
(lei)

Numele firmei

Profit (lei)

CABRAWORLD PROMOTION SRL

3.598.096

DARY COMARGO SRL

1.393.849
982.232

DUET COMPANY SRL.

866.146

2.011.113

WZF FIBER OPTIC CORPORATION SRL

262.528

776.556

BETTINI AGRO SRL

254.626

1.279.770

ENDO ARIES SRL
ROTARY DRILLING CONSULTING SRL

238.019

293.582

230.423

303232

ALBERTINO FOREXIM SRL

212.524

376.635

IRISIR GABU PREST SRL

158.360

4.991.705

RUDIFLOR STARCONSTRUCT SRL

83.266

1.224.617

3.342.970

Sursa: https://www.listafirme.ro/prahova/MĂNEŞTI/o1.htm

Principalele obiective generale în dezvoltarea comunei MĂNEŞTI, pe termen
lung şi mediu sunt:
- dezvoltarea infrastructurii de bazǎ;
- relansarea turismului în general;
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- creşterea potenţialului economic
- îmbunǎtǎţirea calitǎţii vieţii;
- valorificarea produselor tradiţionale tip artizanat;
- creşterea competitivitǎţii şi performanţelor activitǎţii în industrie, investiţii şi
în special în agriculturǎ;
- stimularea spiritului întreprinzǎtor;
- protejarea şi conservarea biodiversifitǎţii şi a habitatului natural;
- energie electricǎ (modernizatǎ pe stâlpi de beton şi iluminat stradal);
- asigurarea unui sistem durabil de alimentare cu gaze naturale (sursa în
localitate, dar nu existǎ reţea de gaze);
- reabilitarea drumurilor;
- telefonia (vodafone).
Încurajarea dezvoltǎrii întreprinzǎtorilor privaţi va trebui sǎ fie o politicǎ
prioritarǎ în dezvoltarea comunei, atât în planificarea urbanisticǎ şi amenajarea
teritoriului cât şi în politica fiscalǎ. Dezvoltarea în comunǎ a micilor întreprinzǎtori–
microîntreprinderi, dar mai ales a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM – uri) – trebuie
susţinutǎ mai ales dacǎ acestea folosesc sau antreneazǎ forţa de muncǎ localǎ şi
valorificǎ resurse naturale locale.

3.17. Turism
Turismul este una din ramurile economice care au cunoscut cea mai rapidǎ
expansiune în ultimele decenii. Motivaţiile turiştilor sunt foarte diverse: unii turişti
cautǎ odihnǎ și relaxare, alţii aventurǎ, unii turişti preferǎ natura, în timp ce alţi turişti
vor sǎ descopere locuri noi sau sunt interesaţi de obiectivele cultural - istorice sau de
manifestǎrile culturale. Refacerea sǎnǎtǎţii se numarǎ de asemenea, printre
motivaţiile turistice frecvent întâlnite.
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Principalele resurse locale ce pot revitaliza sectorul turistic sunt:
Castelul Văcărescu-Calimachi (PH-II-m-A-16539.01) este plasat într-o
poziţie centrală în raport cu localitatea, înconjurat de un parc de 4-5 ha tratat de
manieră peisageră (cu fântână, oglinzi de apă, statui şi peşteri). Are o arhitectură de
factură romantică de influenţă orientală, dar cu elemente datorate repertoriului
decorativ neoclasic. Aluzia la palatele orientale este evidentă.
Edificiul reprezintă cel mai valoros exemplu de arhitectură palaţială în
această manieră stilistică din ţara noastră.
Alături de clădirea castelului se remarcă incinta anexelor gospodăreşti şi
casa copiilor. Anexele au adoptat o arhitectură romantică de influenţă neoclasică, cu
frontoane triunghiulare, cu traforuri, în timp ce casa copiilor este o replică a
arhitecturii de viligiatură.
Întregul ansamblu reprezintă o pagină importantă din istoria arhitecturii
româneşti şi sunt necesare demersuri urgente pentru a împiedica de la dispariţie
acest monument de arhitectură de o valoare considerabilă.
Biserica "Sf. Nicolae” (PH-II-m-A-16331) din satul Băltiţa a fost construită
cu cheltuiala lui Costache Lipoveanu, fiul lui Hrizea căpitanul în anul 1742.
Biserica "Adormirea Maicii Domnului” (PH-II-m-A-16540) este situată în
zona centrală a satului Măneşti. Este ctitoria lui Radu Th. Văcărescu din anul 1892 şi
a fost clădită după planurile arhitecţilor Paul Gottereau şi E.A. Lecomte du Nouy.
Elemente naturale de interes local cu regim de protecţie strictă
Pe teritoriul comunei Măneşti se afla două obiective, elemente naturale de
interes local, cu regim de protectie permanent (Muzeul Judetean de Stiintele Naturii
Prahova), dupa cum urmeaza:


Aleea de castani (495 buc) – Aesculus hippocastanum L. – din satul

Măneşti, plantaţi în anul 1883. În anul 2007 s-au realizat tăieri de regenerare a
castanilor seculari ce mărginesc şoseaua Măneşti - Coada Izvorului.


Parcul conacului Calimachi – care are în componenţă specii seculare

de platan (Platanus hybrida Brot.), pin (Pinus strobus L.), glădiţă (Gleditsia
triacanthos L.), frasin (Fraxinus excelsior L.), salcâm (Robinia pseudacacia L.)
concrescut cu arţar (Acer campestre L.), tei (Tilia sp.), arţar (Acer sp.) şi pin (Pinus
sp.). Parcul a fost retrocedat în totalitate proprietarului de drept, iar accesul este
restricţionat.
TURISM ȘI ZONE DE AGREMENT
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Fondul de vânătoare nr. 15 ,,Măneşti”
Comuna Mănești a fost și continuă să fie o destinație preferată preferată
pentru amatorii de vânătoare. Regele Mihai vizita des Castelul din Mănești pentru a
se relaxa la partidele de vânătoare organizate aici. Chiar și în literatură găsim
menționată această zonă de vânătoare: „Într-o zi noroasă de primăvară, puţin în
urma Paştilor, crivăţul sufla iute şi-ngheţat din fundul văilor, iar jalnicele sale gemete
aduceau de departe, împreună cu freamătul bătrânilor stejari, chiotele de vânătoare
ale bătăiaşilor şi lătrătura chelălăită a copoilor; căci departe, tocmai în Valea
Comanacului, Mihnea, fiul armaşului, se desfăta vânând fiarele sălbatice, după
obiceiul boieresc de pe atunci, când stăpânul, pentru a sa mulţumire, ridica de prin
sate toţi vecinii cu gloata, de rămâneau ţarinele nearate şi ogoarele pustii.
Un glas de bucium s-auzi deodată sunând tare din cetăţuie, şi vânătorii,
deşteptaţi din zgomotoasa şi sălbatica lor beţie, printr-acea grea şi păcinică chemare,
se întoarseră cu larmă spre casă, unii purtând pe umeri dobitoacele ucise, atârnate
pe bârne, alţii ducând câinii de zgarde şi curuii în lănţuşe. În fruntea lor mergeau
călări, cu frâul legat de oblânc, Mihnea şi feciorul său, Mircea Ciobanul; tatăl, om
matur şi vârtos, avea scrise pe faţa sa păroasă şi posomorâtă şi-n ochii săi arzoi şincruntaţi, străşnicia caracterului său; băiatul, abia ieşit din copilărie, vădea o fire şi
mai sălbatică, care-i şi meritase porecla de Cioban.
Amândoi purtau cioboate de piele groasă, până la genunchi, poturi de dimie
albă, un cojoc scurt, de oaie neagră, cu glugă la spate, şi chimir cu oţele; la gât
aveau grumăjer rotund de zale de fier, şi-n cap o ţurcă flocoasă, adusă la o parte; la
brâu, satâr şi jungher. Unii din vânătorii pedeştri purtau săneţe, ceilalţi, arcuri şi
săgeţi. Astfel păşea ceata înainte, şi înnoptase bine când ajunse în curtea cetăţii.”
(Alexandru Odobescu- MIHNEA VODĂ CEL RĂU)
DEZVOLTARE REGIONALĂ

În plan intern, Consiliul Local MĂNEŞTI, promoveazǎ dezvoltarea economico
- socialǎ, ştiinificǎ şi culturalǎ durabilǎ optimǎ a teritoriului cu respectarea autonomiei
şi a atribuţiunilor comunei, dar în corelare cu programulşi planul regional, în reţele de
dezvoltare policentricǎ.
1. Întǎrirea şi extinderea cooperǎrii cu instituţii şi organizaţii internaţionale şi
regionale;
2. Dezvoltarea economicǎ sustenabilǎ şi sprijin pentru IMM-uri;
3. Creşterea competitivitǎţii şi a convergenţei intra-regionale în privinţa
actului administrativ.
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4. Creşterea atractivitǎţii turistice şi implicit dezvoltarea serviciilor turistice în
comunǎ.
Turismul pentru orice aşezare constituie o alternativǎ pentru zonele
defavorizate sau pentru cele afectate de restructurare şi somaj. Valoarea
potenţialului turistic al judeţului Prahova şi stadiul actual de valorificare insuficient
exploatat, permite conturarea unor direcţii de dezvoltare.
Concluzia: Datorită organizării regionale, facilităţilor fiscale şi avantajelor
oferite, la nivelul zonei există posibilităţi multiple de a se investi în turism.
Cadrul natural cu valoare deosebită favorizează dezvoltarea turismului de
agrement. De asemenea se poate dezvolta şi agroturismul.
Datorita organizarii regionale, facilitatilor fiscale si avantajelor oferite, la
nivelul zonei exista posibilitati multiple de a se investi in turism.
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3.18. Administraţia publicǎ

Foto: sediul Primăriei comunei MĂNEŞTI
Conducerea Primăriei Comunei MĂNEŞTI este reprezentată de către domnul
Primar Niţoi Constantin, împreună cu Doamna Viceprimar Ştefan Daniela şi
Secretar Niţoi Mihai Romeo.
Primǎria Comunei MĂNEŞTI este organizatǎ şi funcţioneazǎ potrivit
prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publicǎ localǎ, cu modificǎrile şi
completǎrile ulterioare, OUG 57/2019 şi în conformitate cu hotǎrârile Consiliului Local
MĂNEŞTI privind aprobarea organigramei, a numǎrului de posturi şi a statului de
funcţii ale aparatului propriu de specialitate.
Primarul, viceprimarul, secretarul, împreunǎ cu aparatul propriu de
specialitate constituie o structurǎ funcţionalǎ cu activitate permanentǎ, denumitǎ
Primǎria Comunei MĂNEŞTI care aduce la îndeplinire hotǎrârile Consiliului Local şi
dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivitǎţii locale.
Consiliul Local MĂNEŞTI, prin primǎria comunei realizeazǎ atribuţiile
conferite de Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificǎrile şi
completǎrile ulterioare, OUG 57/2019.
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Serviciile furnizate de Primǎria comunei MĂNEŞTI cetǎţenilor sunt:
 Consilier personal;
 Compartiment Administrativ-Gospodăresc;
 Poliţie locală;
 Compartiment Financiar Contabil;
 Compartiment Achiziţii Publice;
 Referent Cultural;
 Compartiment agricol;
 Compartiment urbanism;
 Compartiment Asistență socială;
 SPCLEP Măneşti;
ORGANIGRAMA COMUNEI MĂNEŞTI

Sursa: date furnizate de Primaria comunei MĂNEŞTI
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Consiliul Local MĂNEŞTI este format din 13 consilieri locali. În urma
alegerilor desfășurate în anul 2020, componența Consiliului Local MĂNEŞTI arată
astfel:


10 consilieri PNL;



3

consilieri

PSD;

(conform

datelor

prelucrate

de

pe

site-ul

http://www.primaria-Măneşti.ro)
Marea problemă a primarului şi a Administraţiei Publice locale a fost şi va fi
bugetul local. Primarul, prin implicarea sa directă şi printr-o bună colaborare cu
Consiliul Judeţean Prahova şi cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice Prahova, a
încercat să găsească toate sursele financiare posibile pentru atingerea obiectivelor
de dezvoltare propuse.
Obiectivele realizate sunt de importanţă majoră pentru strategiile de
dezvoltare propuse.
Important este că primarul acestei comune a realizat aceste lucruri cu muncă
asiduă şi cu responsabilitate, cu sprijinul Consiliului Local MĂNEŞTI şi al angajaţilor
primăriei.
Potrivit legii, primăria comunei MĂNEŞTI îndeplineşte următoarele categorii
principale de atribuţii:
 atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al
consiliului local, instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi societăţilor
comerciale;
 atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a comunei;
 atribuţii privind gestionarea patrimoniului comunei;
 atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine;
 atribuţii privind cooperarea inter-instituţională;
 alte atribuţii prevăzute de lege.
Toate informaţiile de interes public utile pentru cetăţenii comunei sunt
prezentate şi actualizate la avizierul din holul primăriei. De asemenea, pe site-ul
primăriei sunt aduse la cunoştinţa celor interesaţi diferite informaţii de interes public:
hotărâri ale Consiliului local, declaraţii de avere, organigrama, programul de
funcţionare

al

serviciilor

publice,

datele

de

contact

ale

instituţiei

şi

reprezentantului legal.
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ale

 Primăria dispune de un sistem informatizat şi de reţea de calculatoare.
Există baze de date la nivelul instituţiei, îndeosebi la nivelul serviciului economic al
primăriei.

3.19. Analiza SWOT
Vom încerca să stabilim punctele tari şi slabe ale comunei, precum şi
oportunităţile prezente și viitoare, dar, şi ce s-ar întâmpla, dacă am urmări planul de
dezvoltare propus de prezenta strategie.
De la bun început trebuie spus că, fără o strategie, nu te poţi nici dezvolta,
nici atrage investitori şi nici fonduri europene. De aceea, conducerea primăriei
MĂNEŞTI a înţeles pericolul şi a facut demersuri pentru realizarea acestei Strategii
de Dezvoltare Locală. Ceea ce dorim noi să evidenţiem, sunt concluziile, analiza
informaţiilor cunoscute şi sinteza lor printr-o altă perspectivă, mai aplecată spre
dezvoltare, spre cerinţele secolului XXI, spre programe şi proiecte. Analiza de faţă
stă la baza întregii lucrări şi este forma modernă de a justifica proiecte. Marea artă a
acestei analize este să transformăm, ceea ce până ieri era o imposibilitate, într-o
victorie.
Orice comună trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în
ceea ce priveşte dezvoltarea sa în viitor. Lipsă unei asemenea viziuni duce la o
activitate administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se
consumă iraţional resurse preţioase. Experienţa internaţională a arătat că proiectele
şi programele operaţionale funcţionează cel mai bine atunci când fac parte dintr-un
cadru coerent şi când există o coordonare la nivel strategic.
Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice
de dezvoltare a comunităţii pe o perioadă de 5-7 ani. Etapele metodologice principale
ale PPS au fost următoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii
asupra dezvoltării strategice a comunităţii, analiza sectorială a domeniilor strategice
principale şi articularea documentului strategic.
Principiile care au stat la bază PPS au fost asigurarea validităţii ştiinţifice,
implicarea comunităţii, transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi continuitatea
demersului.
Pentru a da roade, însă, planificarea strategică trebuie însoţită de
promovarea, la nivelul administraţiei publice, a unui management strategic integrat, la
toate nivelurile, capabil să identifice şi să speculeze oportunităţile apărute în
beneficiul comunităţii.
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Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este
descriptiv: Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities
(oportunităţi), Threats (riscuri).
Pentru a avea certitudine că politicile şi programele existente corespund
necesităţilor de dezvoltare a comunei, în cadrul limitărilor impuse de resursele locale
disponibile şi pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeană susţine
politica de dezvoltare regională s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locală
pentru perioada 2021-2027.
Punctele forte şi cele slabe sunt legate de comună şi de strategiile acesteia,
şi de modul cum se compară cu concurenţa. Oportunităţile şi ameninţările vin dinspre
mediul de piaţă şi din direcţia concurenţei; de regulă, sunt factori asupra cărora zona,
în general, nu are niciun control. Analiza SWOT ia în considerare organizarea
aşezării, performanţele acesteia, produsele cheie şi pieţele strategice.
Analiza SWOT permite concentrarea atenţiei asupra zonelor cheie şi
realizarea de prezumţii (presupuneri) în zonele asupra cărora există cunoştinţe mai
puţin detaliate. În urma acestei analize se poate decide dacă zona îşi poate îndeplini
planul, şi în ce condiţii.
Unele “oportunităţi” şi „ameninţări” vor apărea din „punctele tari” şi „punctele
slabe” ale comunei.
În urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui să
stea la bază elaborării strategiei în vederea dezvoltării durabile, şi anume:

COMUNA MĂNEŞTI

1.DEZVOLTARE
ECONOMICĂ

2. DEZVOLTARE
INFRASTRUCTURĂ

3.CREŞTEREA
ATRACTIVITĂŢII

Creare locuri de muncă

Competitivitate

Cultural

Programe de formare
profesională

Confort social

Agrement
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1. Viaţa economică a comunei MĂNEŞTI, trebuie revigorată şi dezvoltată în
toate domeniile sale: agricultură, viticultură, zootehnie, industrie şi comerţ.
Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice alternative care să
asigure venituri şi menţinerea populaţiei în comună, investiţiile în exploataţiile
agricole, construirea şi modernizarea întreprinderilor locale, cu precădere sub forma
unor mici ateliere de artizanat, meşteşuguri, prelucrarea materiilor prime şi reciclarea
deşeurilor.
Consiliul Local va trebui să investească pentru revitalizarea vieţii economice
a comunei, aceasta fiind prioritatea numărul unu, deoarece produce efecte benefice,
atât asupra comunităţii locale, cât şi la nivel naţional. O economie sănătoasă şi
prosperă a comunei MĂNEŞTI ar determina o creştere a bunăstării membrilor ce
alcătuiesc această comunitate.
2. Infrastructura necesită îmbunătăţiri continue, de aceea investiţiile trebuie
făcute după anumite criterii economice astfel încât să producă beneficii:
- siguranţa şi securitatea locuitorilor comunei împotriva calamităţilor;
- raportul valoarea investiţiei / efecte economico - financiare produse;
- raportul valoarea investiţiei / numărul beneficiarilor.
Modernizarea continuă a drumurilor locale existente, care să permită accesul
cetăţenilor la drumurile publice, judeţene şi naţionale, alimentarea cu apă potabilă şi
gaze naturale a satelor din comuna MĂNEŞTI, prin modernizarea reţelei de apă, a
rezervoarelor şi captărilor de apă potabilă, construirea reţelei de canalizare şi
amenajarea staţiilor de epurare a apelor uzate şi tratarea acestora, în paralel cu
realizarea unor proiecte integrate de infrastructură - care vor contribui la ameliorarea
şi conservarea protecţiei mediului, sunt obiective majore ce trebuie corelate cu o
serie de măsuri care să vizeze îmbunătăţirea prelucrării şi comercializării produselor
agricole.
3. Conex factorului economic, un alt punct important pentru creşterea
atractivităţii comunei îl constituie facilităţile culturale şi de agrement pe care le oferă
sau pe care ar putea să le ofere comuna, astfel încât confortul social al locuitorilor să
fie îmbunătăţit.
În cele ce urmează ne propunem analiza situaţiei locale, din perspectiva
potenţialului investitor în economia locală a comunei MĂNEŞTI.
Atragerea de întreprinzători va genera ocupare profesională, venituri
crescute ale locuitorilor, o utilizare mai eficientă a resurselor locale, apariţia
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resurselor financiare necesare demarării unor proiecte de reabilitare / extindere a
infrastructurii fizice şi sociale, de protecţie a mediului pentru promovarea zonei, etc.
Analiza îşi propune o prezentare a punctelor tari, slabe, a oportunităţilor şi a
riscurilor care determină spaţiul geografic şi socio-uman al comunei MĂNEŞTI, fiind
împărţită pe capitolele de mai jos, în vederea atragerii investitorilor şi investiţiilor în
zonă.

98
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI MĂNEŞTI 2021-2027

1. AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1. Suprafaţa teritorial administrativǎ a
comunei MĂNEŞTI este de 4.833 ha este
împǎrţitǎ în: teren arabil 2.559 ha, păduri
1.322 ha, pǎşuni 382 ha;
2. Potenţial agricol ridicat (existenţa culturilor
agricole);
3. Existenţa suprafeţelor de pǎşuni şi fâneţe
4. Posibilitatea
extinderii
activităţilor
agrozootehnice;
5. Comuna MĂNEŞTI face parte din
Asociaţia Grupul de Acţiune Cricov-ProviţaPrahova
6. Proprietatea privată asupra terenului
suprafeţei agricole şi a efectivului de animale;
7. Utilizarea redusǎ a pesticidelor şi
îngrǎşǎmintelor;
8. Condiţii naturale propice dezvoltării
agriculturii capabile să obţină produse
ecologice;
9. Costuri scăzute pentru terenurile agricole;
10. Producţii semnificative de pomi fructiferi;
11. Potenţial pentru dezvoltarea unui puternic
sector zootehnic;
12. Existenţa forţei de muncǎ disponibilǎ la
costuri rezonabile;
13. Existenţa forţei de muncă în comună;
14. Dezvoltarea durabilă a agriculturii şi prin
utilizarea redusă a îngrăşămintelor.

OPORTUNITĂŢI

1. Competitivitatea redusă a producţiei
agricole;
2. Infrastructura slab dezvoltată;
3. Agricultura practicată este una de
subzistenţă;
4. Ponderea mare a persoanelor vârstnice
care lucrează în agricultură;
5. În sectoarele din agricultură utilarea
tehnică este precară;
6. Promovarea insuficientă a zonei rurale
şi a produselor specifice;
7. Criza relaţiilor de producţie;
8. Sistemul de colectare, prelucrare şi
valorificare superioară a produselor
specifice se face în cantităţi mici;
9. Imposibilitatea producătorilor agricoli
de a acumula capital şi de a demara
activităţi care să le aducă venituri
suplimentare.
10. Fondurile financiare insuficiente pentru
modernizarea şi popularea infrastructurii
zootehnice;
11. Criza mijloacelor de producţie;
12. Grad scâzut de mecanizare;
13. Promovarea insuficientă a produselor
alimentare şi nealimentare tradiţionale;
14. Lipsa inovării în agricultură;
15. Dificultăţi
de
comercializare
a
producţiei agricole;
16. Serviciile de consultanţă se confruntă
cu numărul scăzut de specialişti.
AMENINTARI

1. Existenţa Planului Naţional Strategic
pentru Dezvoltare Rurală;
2. Investiţiile din agricultură şi practicarea
agriculturii moderne, de mare productivitate;
3. Existenţa
unei
finanţări
europene
importante pentru agricultură ţintite pe
categorii specifice;
4. Aprobarea Programului Naţional – Cadru
de Restructurare şi Modernizare a unor unităţi
de profil zootehnic şi din industria alimentară;
5. Sprijinul oferit de AFIR cu privire la
accesarea fondurilor europene;
6. Înfiinţarea complexelor agrozootehnice
pentru creşterea animalelor (ovine şi bovine);
7. Înfiinţare ferme apicole;
8. Promovarea produselor tradiţionale locale
pe piaţa regională;
9. Dezvoltarea agriculturii bio şi eco;
10.Existenţa
cadrului
legislativ
pentru

1. Numărul de concurenţi în creştere
pentru produsele agroalimentare de pe
piaţa Uniunii Europene;
2. Fenomene naturale: inundaţii, eroziune
şi alunecări de teren;
3. Migraţia forţei de muncă şi părăsirea
activităţilor agricole;
4. Declinul cercetării – dezvoltării în
vitivultură la nivel naţional;
5. Orientarea tinerilor spre alte domenii de
activitate;
6. Dezechilibrul accentuat între preţurile
imputurilor tehnologice (îngrăşăminte,
pesticide, seminţe, lucrări mecanice) şi
preţurile de valorificare a produselor
agricole a determinat în ultimele decenii o
puternică decapitalizare a producătorilor
agricoli;
7. Creşterea suprafeţei terenurilor agricole
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întemeierea şi dezvoltarea exploatărilor
agricole;
11.Accesarea Fondului European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală şi Fondului
European pentru Pescuit pentru proiectele de
investiţii.

neutilizate;
8. Absenţa unui cadru legal pentru
protejarea producţiei agricole interne;
9. Cadrul legislativ instabil;
10.Slaba informare a producătorilor agricoli
cu privire la normele europene;
11.Concurența reprezentată de comunele
învecinate;
12.Resurse financiare reduse pentru
finanţarea şi co-finanţarea proiectelor
finanţate prin Fonduri Structurale, Fonduri
de Coeziune, FEADR şi FEP;
13.Cunoştinţe
sumare
legate
de
elaborarea şi implementarea proiectelor
finanţate din Fonduri Structurale, Fonduri
de Coeziune, FEADR şi FEP.
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2. INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1. Localităţi aparţinătoare în număr de 5:
MĂNEŞTI, ca reşedinţă de comună;
2. Existenţa unor legǎturi directe între
comuna MĂNEŞTI şi municipiul Ploieşti și
București;
3. Cǎi de acces: DJ101A, DC 109A, DC
109B, DC 25A, DC 111A;
4. Comuna MĂNEŞTI face parte din
Asociaţia Grupul de Acţiune Cricov-ProviţaPrahova.
5. Gospodăriile racordate la reţeaua
electrică în procent mare;
6. Procent mare din străzi asfaltate;
7. Existenţa reţelelor de cablu TV în
comuna MĂNEŞTI;
8. Existenţa infrastructurii de telefonie
mobilă şi fixă în comuna MĂNEŞTI în
procent mare;
9. Reţea de iluminat public;
10.Eforturi ale autoritǎţilor locale de
aplicare riguroasǎ a legislaţiei privind
protecţia mediului;
11.Dezvoltarea reţelei de operatori de
transport particulari, în judeţ;
12.Existenţa
alimentǎrii
cu
apǎ,
electricitate;
13.Existenţa unităţilor medicale umane.
14.

OPORTUNITĂŢI

1. Toate localităţile duc lipsǎ de spaţii verzi
amenajate şi plantaţii de protecţie;
2. Dezinteresul agenţilor economici pentru
protejarea mediului şi creşterea calităţii
acestuia;
15.Alimentarea cu gaze naturale a satelor
componente
3. Inexistenţa sistemului de canalizare;
4. Dotarea
necorespunzătoare
cu
echipamente;
5. Slabǎ diversificare a societăţilor în
domeniile industriei uşoare şi alimentaţiei;
6. Inexistenţa unei staţii de epurare şi tratare
a apelor uzate;
16.Colectarea neselecţionatǎ a deşeurilor, în
vederea reciclǎrii, refolosirii, recuperǎrii sau
valorificǎrii lor;
7. Interesul scăzut al agenţilor economici în
protecţia mediului înconjurător;
8. Educaţia ecologică este superficială;
9. Insuficienta preocupare a agenţilor
economici în recuperarea şi refolosirea
ambalajelor.
10.Infrastructura de transport slab dezvoltată;
11.Colectarea şi depozitarea deşeurilor în
locuri care nu respectă legislaţia europeană
de mediu;
12.Dotarea
necorespunzătoare
cu
echipamente;
13.Educaţia
ecologică
superficială,
neimplicarea factorilor de decizie în formarea
unor opinii viguroase;
17.Colectarea neselecţionată a deşeurilor, în
vederea reciclării, refolosirii, recuperării sau
valorificării lor.
AMENINTARI

1. Poiecte pentru canalizare ce pot fi
depus;
2. Modernizarea drumurilor comunale;
3. Extinderea şi modernizarea trotuarelor
în comună;
4. Extinderea reţelei de canalizare şi a
staţiei de epurare în paralel cu realizarea
unor proiecte integrate de infrastructură
care vor contribui la ameliorarea şi
conservarea protecţiei mediului;
5. Îmbunătăţiri
funciare
în
vederea
asigurării şi amenajării pajiştilor necesare
asigurării hranei animalelor;
6. Modernizarea infrastructurii rutiere prin
programe judeţene;

1. Resurse financiare insuficiente pentru
finanţarea
şi
co-finanţarea
proiectelor
finanţate prin Fonduri Structurale, Fonduri de
Coeziune, FEADR şi FEP;
2. Distrugerea pădurilor din extravilanul
comunei
3. Cunoştinţe sumare legate de elaborarea şi
implementarea proiectelor finanţate din
Fonduri Structurale, Fonduri de Coeziune,
FEADR şi FEP;
4. Informaţii sumare legate de normele
europene de mediu în rândul IMM;
5. Cunoştinţe
insuficiente
legate
de
elaborarea şi implementarea proiectelor
finanţate din Fonduri Structurale, Fonduri de
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7. Mărirea suportului financiar acordat de
Uniunea
Europeană
prin
Fonduri
Structurale pentru finanţarea proiectelor de
infrastructură şi mediu;
8. Posibilitatea accesării unor programe de
finanţare comunitare ale Uniunii Europene
pentru sprijinirea dezvoltării infrastructurii în
mediul rural, în special FEADR.
9.

Coeziune, FEADR şi FEP, pentru proiecte de
infrastructură şi mediu;
6. Schimbările climatice;
7. Riscurile de mediu: inundaţii, alunecări de
teren; eroziunea solului, seceta, cutremurele;
8. Defrişările necontrolate;
9. Instabilitatea legislaţiei;
10.Indiferenţa faţă de protecţia mediului.
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3. ECONOMIC
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1. Forţa de muncă existentă şi nefructificată
la valoarea reală;
2. Existenţa unei comunităţi de afaceri
locale reprezentată prin societăţi comerciale;
3. Prezenţa unor activităţi economice
neagricole în ultimii ani;
4. Forţǎ de muncǎ disponibilǎ;
5. Parcul Industrial;
6. Existenţa
reţelelor
de
comunicaţii
(telefonie, internet, cablu);
7. Obţinerea produselor ecologice prin
existenţa potenţialului;
8. Potenţial de dezvoltare a turismului în
zonă
9. Obţinerea produselor ecologice prin
existenţa potenţialului;
10.Spaţii şi terenuri disponibile pentru
dezvoltǎri antreprenoriale;
11.preocuparea
pentru
introducerea
tehnologiilor noi şi pentru activitatea de
cercetare – dezvoltare;
12.Existenţa în localitate a agenţilor
economici, care ajutǎ la dezvoltarea
localitǎţii şi la crearea de noi locuri de
muncǎ.
13.Preocuparea
pentru
introducerea
tehnologiilor noi şi pentru activitatea de
cercetare-dezvoltare.

1. Resurse financiare la nivel local
insuficiente pentru susţinerea şi promovarea
unor investiţii;
2. Folosirea unor tehnologii vechi, cu
productivitate
şi
eficienţă
economică
scăzută;
3. lipsa unui management calitativ la nivelul
afacerilor mici;
4. inexistenţa unor forme de promovare a
comunei pentru creşterea numǎrului de
turişti pe teritoriul acesteia;
5. Infrastructura deficitară de asistenţă
pentru afaceri;
6. Lipsa investiţiilor străine;
7. lipsa canalelor de colectare a produselor
agricole;
8. Absenţa implementării sistemului de
calitate în cadrul proceselor de producţie şi a
produselor;
9. Informarea succintă cu privire la normele
europene;
10.Absenţa implementǎrii sistemului de
calitate în cadrul proceselor de producţie şi a
produselor;
11.Venituri mici ale populaţiei;
12.Informarea succintǎ cu privire la normele
europene;
13.Folosirea unor tehnologii vechi, cu
productivitate
şi
eficienţǎ
economicǎ
scǎzutǎ;
14.Inexistenţa unor contacte mai strânse
între administraţie şi agenţii private;
15.Scǎderea nivelului de pregǎtire al
resurselor umane;
16.Spirit antreprenorial local redus;
17.Lipsa unui sistem informaţional adecvat
susţinerii activitǎţilor din toate ramurile
economiei, în vederea diversificǎrii gamei
serviciilor şi activitǎţilor productive;
18.Lipsa unor investiţii economice de tip
parteneriat public – privat;
19.Lipsa unei strategii de marketing local şi
insuficienta promovare a produselor şi
serviciilor locale.


OPORTUNITĂŢI

AMENINTARI

1. Dezvoltarea şi diversificare serviciilor
productive;
2. Fenomenul migratoriu pozitiv dinspre
mediul urban spre comunitatea din

1. Legislaţia în continuă schimbare;
2. Oferte de creditare greu accesibile
(garanţii mari);
3. Numărul în scădere a populaţiei active.
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MĂNEŞTI ;
3. Punerea la dispoziţie de terenuri şi spaţii
din comună care pot fi folosite pentru
dezvoltări antreprenoriale;
4. Valorificare resurselor locale, realizând
producţii ce iau calea oraşului;
5. Participarea la târguri de profil;
6. Programe
guvernamentale
pentru
încurajarea iniţiativelor locale, în special în
domeniul dezvoltării zootehniei şi a
infrastructurii aferente;
7. Existenţa resurselor locale, care pot fi
valorificate la potenţialul maxim al lor;
8. Programe naţionale de sprijinire a IMM
prin acordarea de granturi;
9. Posibilitatea accesării creditelor cu
dobândă subvenţionată pentru crearea de
noi locuri de muncă în mediul rural;
10.Valorificarea tradiţiilor locale în diverse
activităţi economice;
11.Programe guvernamentale în derulare de
susţinere a sectorului IMM;
12.Asistenţă financiară din partea Uniunii
Europene pentru IMM-uri, prin Fonduri
Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR şi
FEP;
13.Încheierea de parteneriate a autorităţilor
locale, cu investitori locali sau străini.

4. Datorită
infrastructurii
sociale
neadecvate, raportate la potenţialul comunei
investitorii au un interes scăzut pentru
începerea afacerilor în comună;
5. Nivelul scăzut al taxelor şi impozitelor
locale;
6. Rata ridicată a dobânzii la credite;
7. Creşterea ponderii muncii la negru, cu
efecte negative asupra pieţei muncii,
economiei locale şi asistenţei sociale în
perspectivă;
8. Criza economică la nivel global dar şi
naţional;
9. Receptivitate şi flexibilitate scăzută a
populaţiei locale la cerinţele noi ale pieţei,
care determină în timp decalaje economice
mari.
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4. EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1. Existenţa unităţilor şcolare;
2. Suficienta cuprindere a preşcolarilor prin
existenţa grădiniţelor;
3. Existenţa căminului cultural, şi a unei
biblioteci;
4. Rezultate bune obtinute de elevii din
comuna;
5. Programe de investiții pentru reabilitarea
infrastructurii educaționale;
6. Aplicarea
unor
programe
pentru
stimularea procesului de învățare continuă;
7. Implementarea programelor de integrare
a copiilor de etnie în unitǎţile învǎţǎmantului
obligatoriu;
8. Majoritatea locuitorilor comunei au un
nivel ridicat de pregătire şcolară şi
profesională;
9. Management şcolar adecvat în unitǎţile
de învǎţǎmant public;
10. Reducerea numǎrului de elevi ce revin
la un cadru didactic;
11. Spiritualitatea
creştin-ortodoxă
din
comună este reprezentată printr-o parohie.
12. Autoritǎţi locale deschise, interesate de
procesul educativ

1. Scaderea calitatii invatamantului la nivel
national cu repercursiuni la nivel local;
2. Scăderea demografică a populaţiei va
conduce la micşorarea populaţiei scolarizate
în învăţământul primar şi gimnazial;
3. Lipsa unor politici educaționale care să
fie corelate cu cererea de pe piața muncii;
4. Costul ridicat al programelor de educatie
profesionala a adultilor;
5. Lipsa psihologilor şcolari;
6. Lipsa spaţiilor de joacă pentru copii;
7. Cadre specializate care fac naveta.
8. Sistem educaţional incomplet – nu existǎ
programe de pregǎtire pe tot parcursul vieţii;
9. Scǎderea nivelului de pregǎtire al
resurselor umane;
10. Gradul de acoperire relativ ridicat a
posturilor didactice din şcoli cu cadre
suplinitoare;
11. Procentajul relativ ridicat de elevi
şcolarizaţi în învǎţǎmǎntul cu clase
simultane;
12. Dotǎri
limitate
care
sǎ
sprijine
performanţa şcolarǎ;
13. Lipsa
programelor
de
calificare,
recalificare pentru şomeri;
14. Inexistenţa unor programe educative
pentru populaţie;
15. Inexistenţa unor programe de tipul a
doua şansǎ;
16. Spaţii de joacǎ pentru copii insuficiente;
17. Inexistenţa unui centru de excelenţǎ
pentru copii cu rezultate bune;
18. Lipsa mǎsurilor privind prevenirea
abandonului şcolar.

OPORTUNITĂŢI

AMENINTARI

1. Corelarea sistemului național de educație
cu cerințele europene în domeniu;
2. Investiții private în domeniul educației;
3. Construirea de noi spaţii de joacă pentru
copii;
4. Realizarea de mini-terenuri pentru
activităţi sportive;
5. Reabilitarea căminului cultural;
6. Reabilitarea grădiniţelor;
7. Existenţa unor programe comunitare şi
naţionale de asigurare a accesului la
educaţie pentru populaţiile dezavantajate
8. Politici de stimulare a ocupării posturilor
vacante pentru cadrele didactice şi a

1. Scăderea gradului de instruire şcolară a
populaţiei tinere;
2. Scăderea natalităţii datorată şi lipsei de
coerenţă a politicilor sociale;
3. Grad ridicat de părăsire timpurie a
sistemelor
de
educație
și
formare
profesională continuă;
4. Necorelarea între politica de reorganizare
a sistemului de educație și investițiile
realizate;
5. Buget
încă
insuficient
alocat
învăţământului public generând fenomene
de dotare materială la limita necesarului
unităţilor sau recurgerea la finanţare
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menţinerii cadrelor calificate.

paralelă prin aportul familiilor;
6. Plecarea cadrelor didactice din sistemul
de învăţământ.
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5. RESURSE UMANE - PIAŢA MUNCII
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1. Populaţie stabilă în Comuna MĂNEŞTI în
număr de 3.886 (la 1 ianuarie 2020) din care
1.984 de sex masculin;
2. Populaţia aptă de muncă în procent mare;
3. Autorităţile publice locale dotate cu reţea
de calculatoare, internet şi servicii gestionate
cu sistem IT;
4. Personal calificat la nivel de primǎrie;
5. Transpareţta
funcţionǎrii
sistemului
instituţional pentru fiecare angajat
6. Specialişti în domenii variate de activitate
cum ar fi: agricultură, silvicultură şi pescuit, în
industrie şi construcţii precum şi în sectorul
terţiar;
7. Rata de activitate şi de ocupare ridicate;
8. Ospitalitatea recunoscută a locuitorilor;
9. Forţa de muncă poartă amprenta
caracteristicilor economiei rurale predominant
agricole
10.Număr relativ redus al persoanelor inapte
de muncă;
11.Nivel al şomajului mai redus;
12.Infracţionalitatea extrem de redusă în
comună.
13.Se acordǎ mare atenţie seviciilor sociale;

1. Pregătirea şcolară şi deci nivelul de
educaţie al populaţiei rurale mult mai redus
decât în mediul urban;
2. Migrarea persoanelor tinere spre mediul
urban şi străinătate, mai cu seamă a celor
cu pregătire profesională înaltă;
3. Perturbarea structurii pe sexe;
4. Locuitorii zonei au o capacitate
financiară relativ scăzută;
5. Adaptarea mai lentă a populaţiei rurale
mature şi vârstnice la schimbările şi
provocările lumii actuale, în general, şi la
fenomenul mobilităţii şi reconversiei
profesionale, în special;
6. Generalizarea
procesului
de
îmbătrânire.
7. Capacitatea financiarǎ relativ scǎzutǎ a
locuitorilor zonei;
8. Sporul natural negativ influenţeazǎ
dezvoltarea viitoare a comunei prin tendinţa
de îmbǎtranire a populţiei şi scǎderea forţei
de muncǎ;
9. Lipsa unor locuri de muncǎ în domeniul
activitǎţilor productive şi a serviciilor;
10.Numǎr destul de mare al populaţiei
dezocupate;
AMENINTARI

OPORTUNITĂŢI
1. Implicarea
autorităţilor
locale
în
problemele comunităţii;
2. Grad redus de ocupare profesională, deci
potenţial important al forţei de muncă locale,
la salarii competitive la nivel regional (faţă de
polii de creştere);
3. Exemple de succes ale unor localnici cu
iniţiativă;
4. Existenţa Strategiei Naţionale Antisărăcie;
5. Grad relativ redus de inadaptare socială a
locuitorilor comunei;
6. Fondurile comunitare puse la dispoziţie în
domeniul social;
7. Posibilitatea accesării unor programe de
finanţare guvernamentale pentru reconversie
profesională şi crearea de noi locuri de
muncă pentru şomeri.
.

1. Ieşirea persoanelor calificate din viaţa
activă, ceea ce duce la micşorarea
numărului acestora;
2. Fenomenul de reducere a populaţiei
rurale;
3. Îmbătrânirea demografică;
4. Creşterea ponderii muncii la negru, cu
efecte negative asupra pieţei muncii,
economiei locale şi asistenței sociale în
perspectivă;
5. Dispariţia tradiţiilor locale, o dată cu
trecerea timpului;
6. Majorarea numărului şomerilor în rândul
tinerilor absolvenţi.
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6. TURISM
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1. Castelul Văcărescu-Calimachi;
2. Biserica „Sf. Nicolae”;
3. Biserica „Adormirea Maicii Domnului”
4. Aleea cu Castani (495 buc);
5. Parcul Conacului Calimachi
6. Cadru natural deosebit;
7. Existenţa obiceiurilor populare;
8. Fond cinegetic important;
9. Implicarea autorităţilor locale în problemele
comunităţii;

1. Resurse financiare insuficiente, investiţii
autohtone şi strǎine insuficiente;
2. Iipsa de preocupare a cetǎţenilor şi
autoritǎţilor locale privind conservarea
mediului;
3. Inexistenţa unor forme de promovare a
comunei pentru creşterea numǎrului de
turişti pe teritoriul acesteia.
4. Insuficienţa locurilor de cazare;

OPORTUNITĂŢI

AMENINTARI

1. Grad redus de ocupare profesională, deci
potenţial important al forţei de muncă locale,
la salarii competitive la nivel regional (faţă de
polii de creştere);
2. Existenţa Strategiei Naţionale Antisărăcie;
3. Grad relativ redus de inadaptare socială a
locuitorilor comunei;
4. Fondurile comunitare puse la dispoziţie în
domeniul social;
5. Posibilitatea accesării unor programe de
finanţare guvernamentale pentru reconversie
profesională şi crearea de noi locuri de
muncă pentru şomeri.
6. Îmbunǎtǎţirea
condiţiilor
infrastructurii
fizice şi de utilitǎţi;
7. Încurajarea unor noi forme de turism (de
agrement, rural, ecologic);
8. Realizare complex turistic;
9. Extinderea reţelei de ferme şi gospodării
autorizate pentru practicarea agro-turismului;
10. Se poate dezvolta agroturismul şi turismul
de week-end;
11. Disponibilitatea unor resurse suplimentare,
posibil a fi accesate prin utilizarea
programelor de finanţare ale Uniunii
Europene.

1. Reacţia redusǎ a mediului local la
schimbǎrile şi provocǎrile zilelor noastre,
conducand la scǎderea competitivitǎţii
teritoriului comunei, în favoarea altor
teritorii, considerate mai interesante de
cǎtre turişti şi investitorii în turism;
2. Nepromovarea suficientǎ a zonei pentru
atragerea turiştilor;
3. Migrarea turisticǎ cǎtre alte regiuni.
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CAPITOLUL 4. Strategia de dezvoltare propusă
4.1. Viziunea comunitară
Una dintre cele mai importante etape în programarea strategică, ce are loc
pe parcursul sau chiar în urma efectuării auditului teritorial care oferă informaţiile de
bază cu privire la situaţia comunităţii în cauză, este consultarea publică. Acest
proces, prin care practic are loc consultarea locuitorilor comunităţii, are rolul de a
realiza un tablou detaliat al realităţilor vieţii în comunitate, identificând atitudini,
aşteptări, interese şi convingeri ale locuitorilor privind chestiunile legate de situaţia
actuală şi dezvoltarea aşteptată a comunităţii lor. De asemenea, acest proces are
avantajul de a asigura premisele pentru alegerea şi prioritizarea corectă a direcţiilor
de dezvoltare şi de investiţii, în acelaşi timp responsabilizând şi implicând direct
cetăţenii în dezvoltarea comunităţii lor, simţindu-se astfel parte a acestui proces de
evoluţie. Cercetarea realizată la nivelul comunei MĂNEŞTI, județul Prahova a
înregistrat opiniile şi atitudinile populaţiei , cu privire la:


satisfacţia faţă de viaţă şi serviciile publice locale;



condiţii de viaţă şi migraţie;



încredere în instituţii şi participare cetăţenească;



percepţia schimbărilor şi a potenţialului de dezvoltare al comunei.

În procesul de consultare publică a locuitorilor comunei MĂNEŞTI s-a utilizat
pentru culegerea datelor ancheta ca metodă de cercetare calitativă, iar instrumentul
folosit a fost chestionarul. În ceea ce priveşte tipul de interviu utilizat, s-a optat pentru
interviul faţă-n faţă asimilat unei conversaţii sau unei discuţii verbale cu persoanele
intervievate. Acest tip de interviu permite operatorului o mai bună coordonare a
discuției, îl ajută în observarea elementelor de exprimare paraverbală şi elimină
dificultăţile de comunicare cauzate de inexistența sau de caracterul precar al
mijloacelor de comunicare la distanță. Totodată, în primă fază s-a optat pentru
interviul individual sau personal, care dă o notă de originalitate şi conferă
personalitate răspunsurilor date de intervievați, în timp ce în cazul unui interviu de
grup subiecţii ar putea fi tentaţi să imite comportamentul altor subiecţi sau să îşi
ascundă adevăratele răspunsuri, simţindu-se inhibaţi de prezenţa şi răspunsurile
celorlalţi indivizi intervievaţi din grup. După finalizarea etapei interviurilor individuale
s-au organizat două sesiuni de focus-grup axate pe chestiuni legate de practicarea
agriculturii şi dezvoltare, participanţii fiind în principal reprezentanţi ai autorităţii
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publice. În ceea ce privește tehnica discuţiei şi orientarea acesteia, ghidul de interviu
pe care s-a elaborat studiul a fost de tipul semistructurat, rămânând la latitudinea
operatorului dacă utilizează sau nu anumite întrebări şi momentul în care ele sunt
adresate intervievatului, datele fiind colectate sistematic. În acest fel, intervievatorului
i se oferă un anumit grad de libertate în desfăşurare, putând să decidă asupra căror
subiecte/itemi să insiste şi care din acestea pot fi omise. În cazul unor astfel de
interviuri semistructurate posibilitatea de comparare e redusă, iar întrebările - cheie
pot fi omise sau tratate superficial. Grupul – ţintă este format din locuitorii comunei
MĂNEŞTI care au statutul de persoane - cheie în comunitate, persoane cu o imagine
mai vastă asupra vieţii în comună sau asupra domeniului lor de activitate, lideri de
opinie în comunitate, oameni respectaţi în sat, oameni ale căror realizări au un
impact accentuat asupra comunităţii în ansamblu. De asemenea, un aspect important
al alegerii grupului ţintă a fost gradul de disponibilitate al persoanelor pentru a
participa la studiu, fiind vorba despre o participare integral voluntară, fără motivaţii
exterioare imediate, singura „recompensă” fiind posibilitatea exprimării opiniei şi
participării la evoluţia în bine a comunităţii din care fac parte. Prin urmare criteriile
statistice uzuale (vârstă, profesie, studii, sex) au o valoare pur informativă, fără a
avea un impact direct asupra rezultatelor studiului. Ghidul de interviu utilizat este
compus din 7 puncte generice, care urmăresc, în mare parte, identificarea de către
intervievaţi a două direcţii principale: pe de o parte, problemele actuale cu care se
confruntă comuna lor şi, pe de altă parte, avantajele pe care le prezintă localitatea,
care au potenţialul de a fi transformate în oportunităţi de dezvoltare socio –
economic:
I.

Teritoriul

II.

Populația

III.

Activități economice

IV.

Organizare socială și instituțională

V.

Analiza generală a comunei

VI.

Politica locală actuală la nivelul comunei MĂNEŞTI

VII. Strategie dezvoltare

110
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI MĂNEŞTI 2021-2027

Analiza următoare evidențiază răspunsurile celor 100 de respondenți la
nivelul ȋntregii comune Măneşti. Rǎspunsurile din graficele următoare sunt punctul de
pornire al prezentei Strategii de Dezvoltare Locală, dorințele locuitorilor fiind unul
dintre cei trei vectori care stabilesc direcțiile de dezvoltare pentru perioada 2021 2027. Deoarece ȋn acest subcapitol sunt prezentate rǎspunsurile respondenților din
ȋntreaga comunǎ, fiecare grafic va fi analizat separat.
Infrastructura de transport și de utilități este primul punct pe care ȋl vom
analiza. Situaţia actuală a drumurilor este considerată gravă sau foarte gravă de
către 64% dintre locuitori. Lipsa fondurilor pentru investiţii ce au marcat ultimii ani a
dus de asemenea la agravarea situaţiei drumurilor existente pe raza comunei.

Ṣi în ceea ce priveṣte infrastructura de utilităţi observăm un grad ridicat de
nemulţumire a cetăţenilor, cauzat de lipsa totală a sistemelor de alimentare cu apă
sau gaze. 93% dintre cei chestionaţi doresc extinderea reţelei de apă, iar 44%
doresc extinderea reţelei de gaze în localitatea Măneşti.
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Strâns legate de lipsa reţelei de alimentare cu apă ṣi gaz este ṣi lipsa apei
calde în locuinţe. Aceasta este consdierată a fi o problemă foarte gravă de către 51%
dintre locuitori. Căldura în locuinţe nu este o problemă decât pentru 43% dintre
cetăţeni. Răspunsurile favorabile la această întrebare se datorează dotărilor cu sobe
ale gospodăriilor. Mare parte a locuinţelor din Măneşti au fie centrale pe lemne, fie
încălzire prin sobe din teracotă cu lemne/gaze.
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Aproximativ 53% dintre respondenţi resimt lipsa canalizării drept o problemă
foarte gravă. Din acest motiv Strategia de Dezvoltare Localǎ pentru perioada 2021 2027 ȋși propune ca prioritate executarea și punerea ȋn funcțiune a rețelei de
canalizare și a statiei de epurare, tratare a apelor reziduale, deoarece existenţa
utilităţilor sporeṣte condiţiile în care locuitorii comunei Măneşti îṣi desfăṣoară
activităţile zilnice. Modernizarea ṣi dotarea comunei cu utilităţi poate spori pe termen
mediu ṣi lung numărul persoanelor interesate să investească în comuna Măneşti.
Reţeaua de iluminat public stradal satisface nevoile a 85% din populaţie.
Existenţa celor 15% dintre locuitori care nu sunt mulţumiţi de acest aspect al
infrastructurii de utilităţi este cauzat de necesitatea modernizării reţelei ṣi de faptul că
sunt necesare lucrări pentru introducerea sistemelor ecologice. Sunt de asemenea
necesare lucrări de extindere şi modernizare (panouri fotovopltaice) a reţelei
existente, cauzate de faptul că viteza de dezvoltare a zonei rezidenţiale depăṣeṣte
capacitatea autorităţilor locale de extindere a reţelelor de utilităţi existente.

Starea actualǎ a comunei din punct de vedere al curǎțeniei localitǎții și al
mijloacelor de transport ȋn comun este bunǎ, 53% dintre locuitori fiind mulţumiţi de
curăţenia din localitate ṣi 50% de mijloacele disponibile pentru deplasare prin
transportul în comun.
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Un grad ridicat de mulţumire se poate observa ṣi în ceea ce priveṣte
protecţia mediului. Măsuri suplimentare pentru împiedicarea deversărilor ilegale pe
sol ce duc la poluarea pânzei freatice sunt recomandate pentru perioada următoare.

Atât din punct de vedere al mijloacelor de petrecere a timpului liber pentru
copii, cât și pentru adulți, 62% respectiv 64% dintre respondenți considerǎ
insuficiente spațiile amenajate la ora actualǎ.

114
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI MĂNEŞTI 2021-2027

Numǎrul insuficient al locurilor de muncǎ disponibile la nivelul comunei
Măneşti duce la un numǎr mare de șomeri, de persoane asistate social și de
persoane care beneficiazǎ de ajutoare pentru cǎldurǎ ȋn timpul anotimpului rece.
Lipsa locurilor de muncǎ produce o stare de nemulțumire populației și este
consideratǎ o problemǎ foarte gravǎ și gravǎ de cǎtre 46%, respectiv 33% dintre
locuitori. Numǎrul mare de persoane sărace din comunǎ este alarmant pentru 91%
dintre locuitori.

Infrastructura educaționalǎ acoperǎ ȋn prezent nevoile populației. Atât starea
școlilor și a grǎdinițelor, cât și numǎrul unitǎților de ȋnvățământ aflate pe raza
comunei Măneşti au dus la rǎspunsuri pozitive ale respondenților. Peste 60% dintre
cei chestionați sunt mulțumiți așadar de clǎdirile și dotǎrile actuale ale infrastructurii
educaționale.
Amplasarea geograficǎ a comunei, face ca inclusiv accesul copiilor la
unitǎțile de ȋnvǎțǎmânt sǎ fie unul relativ greoi. 71% dintre respondenți sunt multumiți
de numărul de unităţi de învăţământ existente pentru preșcolari, iar 85% dintre
respondenţi consideră numărul actual al ṣcolilor existente în comuna Măneşti ca fiind
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suficient. Necesitatea achiziționării unui microbuz școlar de cǎtre Primǎria Măneşti
este justificatǎ de răspunsurile celor 71% dintre locuitori, care considerǎ accesul
copiilor spre unităţile de învăţământ ca fiind o problemă gravǎ sau chiar foarte gravǎ.
Siguranţa străzii mulţumeṣte nevoile actuale ale majorităţii locuitorilor (68%).
Prezenta Strategie propune ca proiect pentru creṣterea nivelului de siguranţă pe
străzi introducerea de sisteme video pentru monitorizarea drumurilor comunale.
În plus, în colaborare cu lucrătorii postului de poliţie comunală Măneşti, se
pot crea campanii de educare ṣi informare a cetăţenilor ṣi în special a minorilor din
localitate, pentru prevenirea fenomenului infracţional.
Numărul extrem de redus al unităţilor sanitare ṣi a serviciilor sanitare
disponibile pe raza comunei Măneşti, distanţa mare faţă de cel mai apropiat spital,
lipsa dotărilor corespunzătoare pentru servicii medicale de urgenţă face ca 72%
dintre respondenţi să considere situaţia actuală a spitalelor (a serviciilor medicale) ca
fiind gravă sau foarte gravă.
Relaţia dintre autorităţile publice locale ṣi cetăţeni este considerată bună de
către 98% dintre locuitori. Acest lucru arată o deschidere a autorităţilor pentru
comunicarea cu cetăţenii, pentru rezolvarea problemelor comunităţii.

Fondul locuibil actual ṣi starea locuinţelor de pe raza comunei Măneşti este
mulţumitor pentru 73% dintre cei chestionaţi.
Prezentul studiu a avut ca scop, pe lângă identificarea dorinţelor ṣi nevoilor
de dezvoltare ale locuitorilor, ṣi depistarea gradului de mulţumire pe care aceṣtia îl au
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faţă de propria ocupaţie, nivel de trai, faţă de propria locuinţă. În următoarele grafice
sunt prezentate rezultatele obţinute la nivelul comunei Măneşti:
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În ceea ce priveṣte elementele externe mediului familiar, observăm de
asemenea un grad ridicat de mulţumire al cetăţenilor din Măneşti. Peste 90% dintre
respondenţi au răspuns că sunt mulţumiţi atât de vecinii pe care îi au, cât ṣi de
activitatea primăriei ṣi de comuna Măneşti per ansamblu.
Pentru identificarea situaţiei actuale a imaginii autorităţilor Publice Locale din
comuna Măneşti, respondentilor le-au fost adresate trei intrebări. Scopul a fost
identificarea eventualelor necesităţi de întărire a capacităţii administrative ṣi
îmbunătăţirea relaţiilor ṣi a fluxului de informaţii între Primărie ṣi cetăţenii din Măneşti.

În ultimul an 82% dintre cei chestionaţi au fost nevoiţi să apeleze la instituţia
Primăriei pentru a rezolva diverse probleme. Dintre aceṣtia 7% nu au fost mulţumiţi
de modul în care au fost trataţi de angajaţii din Primărie. Acesta este motivul pentru
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care prezenta Strategie propune soluţii inclusiv pentru întărirea capacităţii
administrative, pentru formarea personalului din Primărie ṣi pentru dezvoltarea
comunicării în cadrul instituţiei.
Fiind o comunitate foarte mică cu o populaţie redusă, locuitorii au drept
principală sursă de informaţie privitor la noutăţi din comunitate sau acţiuni întreprinse
de Primărie vecinii. Pe locul doi se situează la egalitate sediul Primăriei ṣi edilul
comunităţii, primarul. Faptul că 26% dintre locuitori au drept sursă de informare
primarul este un lucru foarte bun pentru imaginea Primăriei ṣi pentru modul în care
comunicarea are loc în comuna Măneşti.
Scopul principal al prezentului studiu a fost identificarea direcţiilor de
dezvoltare, aṣa cum sunt ele percepute de către locuitori. Întrebarea „ce vă doriţi cel
mai mult de la autorităţile locale?” a fost o întrebare deschisă, fără variante de
răspuns, tocmai pentru a nu influenţa alegerile cetăţenilor. Toate răspunsurile din
chestionare au fost centralizate, ierarhizate în funcţie de gradul de repetabilitate ṣi
expuse în graficul următor.
La dorinţa autorităţilor publice locale, în chestionar au fost introduse întrebări
care au avut ca scop stabilirea gradului de prioritate al proiectelor. Rezultatele
chestionarului privind Strategia de dezvoltare locală sunt sintetizate mai jos:

119
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI MĂNEŞTI 2021-2027

Nr.
crt

Întrebarea

Foarte
Oarecare Puțin
Lipsit de NS/
Important
important
importanțăimportantimportanță NR
%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Modernizare drumuri de interes
local prevăzute cu şanţuri cu
rigole din beton, piste de biciclete
şi alei pietonale în comuna
Măneşti
pentru
dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Realizare sistem de canalizare şi
staţie de epurare a apelor uzate în
comuna Măneşti, pentru dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Extindere canalizare în satele:
Băltiţa, Gura Crivăţului, Coada
Izvorului şi Zalhanaua pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Proiectare şi extindere sistem de
alimentare cu apă în satul Gura
Crivăţului,
pentru
dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Extindere sistem de alimentare cu
gaze pe străzile adiacente din
comuna Măneşti pentru dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Construire rigole carosabile pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Construire
sală
de
sport
multifuncţională în satul Coada
Izvorului prin Compania Nationala
de Investitii pentru dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
consideraţi că este proiectul de
Formare
profesională
pentru
personalul
din
aparatul
de
specialitate
al
primarului
în

83

17

-

-

-

-

70

22

5

3

-

-

65

35

-

-

-

-

50

34

16

-

-

-

63

27

8

2

-

-

59

18

8

11

3

1

58

39

3

-

-

-

38

23

20

16

3

-
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

perspectiva
dezvoltării
comunei
MĂNEŞTI?
Cât
de
important
consideraţi că este proiectul de
Modernizare bază informatică în
instituțiile publice ale comunei
MĂNEŞTI
pentru dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
consideraţi că este proiectul de
Achiziţionare
GIS
pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Întocmire PUG în comuna Măneşti
pentru dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Efectuare măsurători topografice
şi parcelări terenuri în comuna
Măneşti
pentru
dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Achiziţionare
de
tablete
şi
dispozitive
electronice
pentru
învăţământ în comuna Măneşti
pentru dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
consideraţi că este proiectul de
Implementare
sistem
de
monitorizare
și
supraveghere
video a comunei în perspectiva
dezvoltării comunei MĂNEŞTI?
Cât
de
important
consideraţi că este proiectul de
Înființare a Registrului Electronic
National
Al
Nomenclatoarelor
Stradale (Renns) din MĂNEŞTI
pentru dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
consideraţi că este proiectul de .
Implementare a Registrului Agricol
National (RAN) pe raza U.A.T.
MĂNEŞTI
pentru
dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Înfiintare
trotuare
în
satul
MĂNEŞTI
pentru
dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
consideraţi că este proiectul de

48

30

16

5

1

-

45

15

27

13

-

-

46

16

24

14

-

-

77

20

3

-

-

-

65

30

3

2

-

-

70

23

7

-

-

-

52

21

13

6

5

3

42

31

16

9

2

-

59

41

-

-

-

-

65

24

11

-

-

-
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Realizarea de parteneriate în
vederea dezvoltării comunei din
punct de vedere economic, social
şi
sportiv
pentru
Comuna
MĂNEŞTI?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Înfiinţarea unei cooperative pentru
micii producători locali pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Înfiinţarea unui târg comunal
pentru
desfacerea
produselor
agricole şi a celor de origine
animală
pentru
dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Lucrări de înregistrare sistematică
pe sectoare cadastrale în cadrul
programului naţional de cadastru
şi carte funciară (intaqbulare
gratuită a terenurilor) pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Proiectare şi construire sală
multifuncţională în satul Gura
Crivăţului
pentru
dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Înfiinţarea cantină socială şi centru
de consiliere pentru dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Reabilitarea
podului
peste
Cricovul
Dulce
din
strada
Costăcheni, satul Băltiţa pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Achiziţionarea
unui
microbuz
şcolar cu 35 de locuri pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Achiziţionarea de mobilier stradal
(băncuţe, coşuri de gunoi, ghivece
cu
flori)
pentru
dezvoltarea
comunei?

36

25

19

11

9

-

52

31

17

-

-

-

36

29

21

9

3

2

40

15

24

12

6

3

61

28

10

1

-

-

37

43

14

6

-

-

56

23

18

2

1

-

32

25

24

14

3

2
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Încurajarea
şi
susţinerea
populaţiei
active
în
vederea
participării la cursuri de calificare
şi reconversie social sustinute de
furnizorii de formare profesională
pentru dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Construire centru de desfăşurare
activităţi didactice de tip “Şcoala
după şcoală” pentru dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Modernizare centru civic Măneşti
pentru dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Realizarea de noi locuri de joacă
pe raza comunei Măneşti pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Construirea si dotarea unui centru
pentru gestionarea situaţiilor de
urgenţă şi cazarea temporară a
sinistraţilor
pentru
dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Asigurare masă caldă în şcoli şi
grădiniţe
pentru
dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Dirigenţie
de
şantier
pentru
obiective
pentru
dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Servicii de consultanţă pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Achiziţionare/instalare
panouri
fotovoltaice
pentru
energie
electrică în instituţiile publice,
parcuri, intersecţii, terenuri de
sport pentru dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de

38

21

26

15

-

-

41

33

18

5

3

-

39

40

7

5

6

3

53

27

15

5

-

-

80

10

7

3

-

-

61

37

2

-

-

-

24

36

25

9

4

2

26

33

31

6

2

2

39

40

7

5

6

3

61

21

18

-

-

-
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Modernizare “Alee de castani”
pentru dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Realizare reţea WIFI în comuna
Măneşti
pentru
dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Amenajarea
drumurilor
din
comună în vederea înfiinţării
pistelor pentru biciclete pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Amenajarea acostamentelor şi a
şanţurilor/intrărilor în gospodărie
pentru dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Modernizare staţii auto pe raza
comunei Măneşti pentru dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Modernizare a parcurilor şi a
locurilor de joacă de pe raza
comunei Măneşti pentru dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Infiintare sucursală bancară în
comuna Măneşti pentru dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Achiziţionare platforme colectare
selectivă
pentru
dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Infiintarea şi dotare laboratoare de
specialitate în şcoli: chimie, fizică,
biologie,
informatică
pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Arhivarea documentelor pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Achiziţia de utilaje şi accesorii
pentru dezvoltarea comunei?

37

25

22

7

5

4

43

25

17

8

7

-

87

13

-

-

-

-

32

29

25

14

-

-

53

27

15

5

-

-

40

26

21

10

2

1

61

28

11

-

-

-

44

23

16

8

5

4

36

25

19

11

9

-

79

21

-

-

-

-
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47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Amenajare sală de aşteptare în
cadrul cabinetelor medicale de pe
raza comunei pentru dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Amenajare punct sanitar în satele
Zalhanaua şi Coada Izvorului
pentru dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Înfiinţare
adăposturi
pentru
animalele fără stăpân pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Construire
Staţie
Peco
şi
spălătorie auto pentru dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Asfaltarea
drumurilor
agricole
pentru dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Înfiinţare
echipă
de
dansuri
populare
pentru
dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Împrejmuire cimitir şi dotare cu
autovehicul
mortuar
pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Promovare turistică a localitătii
pentru dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Ridicări topo şi rapoarte de
evaluare în domeniul public şi
privat
al
comunei
pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Loturi de casă pentru tinerii
căsătoriţi, legea 15/2003 pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Înfiinţare cabinet veterinar pentru
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-

-
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8
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58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Amplasare indicatoare rutiere de
intrare şi ieşire din localitate în
toate punctele de acces pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Întocmire expertise tehnice pentru
clădirile din comuna Măneşti cu o
vechime mai mare de funcţionare
pentru dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
consideraţi că este proiectul de
Desfăşurarea de campanii de
informare şi conştientizare cu
privire la riscurile abandonului
şcolar pentru Comuna MĂNEŞTI?
Cât
de
important
consideraţi că este proiectul de
Înfiinţarea unei şcoli de artă și
meserii pentru Comuna MĂNEŞTI?
Cât
de
important
consideraţi că este proiectul de
Dezvoltarea unor programe şi
activităţi diverse pentru protecţia
mediului
pentru
Comuna
MĂNEŞTI?
Cât
de
important
consideraţi că este proiectul de
Promovarea oportunităţilor de
finanţare pentru reîmpădurirea
suprafeţelor
pentru dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Amenajarea unui parc tematic
pentru dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Reabilitare monumente istorice
pentru dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
consideraţi că este proiectul de
Restaurare-Reconsolidare Biserica
„Sfântul Ierarh Nicolae” din sat
Băltiţa pentru Comuna MĂNEŞTI?
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1.

Din cei chestionaţi, 83% consideră foarte important proiectul privind

Modernizare drumuri de interes local prevăzute cu şanţuri cu rigole din beton,
piste de biciclete şi alei pietonale în comuna Măneşti pentru dezvoltarea comunei
MĂNEŞTI.

2.

Proiectul de Realizare sistem de canalizare şi staţie de epurare a

apelor uzate în comuna Măneşti este considerat foarte important pentru 70% din
populaţia intervievată.
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3.

Proiectul de Extindere canalizare în satele: Băltiţa, Gura Crivăţului,

Coada Izvorului şi Zalhanaua este considerat foarte important pentru 65% din
populaţia intervievată.

4.

Proiectare şi extindere sistem de alimentare cu apă în satul Gura

Crivăţului este considerat un proiect forte important pentru 50% şi important pentru
încă 34% din subiecţii intervievaţi
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5.

de Extindere sistem de alimentare cu gaze pe străzile adiacente

din comuna Măneşti este considerat un proiect forte important pentru 63% şi
important pentru încă 27% din subiecţii intervievaţi.

6.

Din subiecţii chestionaţi, 59% sunt de părere că proiectul de Construire

rigole carosabile este foarte important pentru dezvoltarea comunei MĂNEŞTI.
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7.

Construire sală de sport multifuncţională în satul Coada Izvorului

prin Compania Nationala de Investitii este considerat un proiect forte important
pentru 58% şi important pentru încă 39% din subiecţii intervievaţi.

8.

Proiectul de Formare profesională pentru personalul din aparatul de

specialitate al primarului este considerat foarte important pentru 38% din locuitorii
intervievaţi.
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9.

Din subiecţii chestionaţi, 48% sunt de părere că proiectul Modernizare

bază informatică în instituțiile publice ale comunei MĂNEŞTI este important
pentru dezvoltarea comunei MĂNEŞTI.

10. Din subiecţii chestionaţi, 45% sunt de părere că proiectul de
Achiziţionare GIS este important pentru dezvoltarea comunei MĂNEŞTI.
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11. Proiectul

privind

Întocmire

PUG

în

comuna

Măneşti

pentru

dezvoltarea comunei MĂNEŞTI este considerat foarte important pentru 46% din
subiecţii intervievaţi.

12. Din cei chestionaţi, 77% consideră important proiectul de Efectuare
măsurători topografice şi parcelări terenuri în comuna Măneşti pentru
dezvoltarea comunei MĂNEŞTI.
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13. Majoritatea subiecţilor intervievaţi (65%) consideră foarte important
proiectul de Achiziţionare de tablete şi dispozitive electronice pentru învăţământ
în comuna Măneşti pentru dezvoltarea comunei MĂNEŞTI.

14. Majoritatea subiecţilor intervievaţi (70%) consideră foarte important
proiectul de Implementare sistem de monitorizare și supraveghere video a
comunei pentru dezvoltarea comunei MĂNEŞTI.
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15. Majoritatea subiecţilor intervievaţi (52%) consideră foarte important
proiectul de Înființare a Registrului Electronic National Al Nomenclatoarelor
Stradale (Renns) din MĂNEŞTI pentru dezvoltarea comunei MĂNEŞTI.

16. Majoritatea subiecţilor intervievaţi (42%) consideră foarte important
proiectul de Implementare a Registrului Agricol National (RAN) pe raza U.A.T.
MĂNEŞTI pentru dezvoltarea comunei MĂNEŞTI.
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17. Înfiintare trotuare în satul MĂNEŞTI este considerat foarte important
pentru 59% şi important pentru 41% din populaţia intervievată.

18. Realizarea de parteneriate în vederea dezvoltării comunei din punct
de vedere economic, social şi sportiv este considerat un proiect forte important
pentru 65% şi important pentru încă 24% din subiecţii intervievaţi.
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19. Din subiecţii chestionaţi, 36% sunt de părere că proiectul de Înfiinţarea
unei cooperative pentru micii producători locali este important pentru dezvoltarea
comunei MĂNEŞTI.

20. Înfiinţarea unui târg comunal pentru desfacerea produselor
agricole şi a celor de origine animală este considerat un proiect foarte important
pentru 52% din subiecţii intervievaţi
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21. Proiectul de Lucrări de înregistrare sistematică pe sectoare
cadastrale în cadrul programului naţional de cadastru şi carte funciară
(intabulare gratuită a terenurilor) este considerat foarte important pentru 36% din
populaţia intervievată.

22. Din subiecţii chestionaţi, 40% sunt de părere că proiectul de Proiectare
şi construire sală multifuncţională în satul Gura Crivăţului este important pentru
dezvoltarea comunei.
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23. Din subiecţii chestionaţi, 61% sunt de părere că proiectul de Înfiinţarea
cantină socială şi centru de consiliere este important pentru dezvoltarea comunei
MĂNEŞTI

24. Din subiecţii chestionaţi, 37% sunt de părere că proiectul de Reabilitarea
podului peste Cricovul Dulce din strada Costăcheni, satul Băltiţa este important
pentru dezvoltarea comunei MĂNEŞTI.
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25. Proiectul de Achiziţionarea unui microbuz şcolar cu 35 de locuri este
considerat foarte important pentru 56% din populaţia intervievată.

26. Din subiecţii chestionaţi, 32% sunt de părere că proiectul de
Achiziţionarea de mobilier stradal (băncuţe, coşuri de gunoi, ghivece cu flori)
este important pentru dezvoltarea comunei MĂNEŞTI.
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27. Încurajarea şi susţinerea populaţiei active în vederea participării la
cursuri de calificare şi reconversie social sustinute de furnizorii de formare
profesională este considerat un proiect forte important pentru 38% şi important
pentru încă 21% din subiecţii intervievaţi.

28. Construire centru de desfăşurare activităţi didactice de tip “Şcoala
după şcoală” este considerat un proiect forte important pentru 41% şi important
pentru încă 33% din subiecţii intervievaţi.
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29. Din subiecţii chestionaţi, 39% sunt de părere că proiectul de
Modernizare centru civic Măneşti este important pentru dezvoltarea comunei
MĂNEŞTI.

30. Realizarea de noi locuri de joacă pe raza comunei Măneşti este

considerat un proiect forte important pentru 53% şi important pentru încă 27% din
subiecţii intervievaţi.
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31. Construirea si dotarea unui centru pentru gestionarea situaţiilor de

urgenţă şi cazarea temporară a sinistraţilor este considerat un proiect forte
important pentru 80% şi important pentru încă 10% din subiecţii intervievaţi.

32. Din subiecţii chestionaţi, 61% sunt de părere că proiectul de Asigurare

masă caldă în şcoli şi grădiniţe este important pentru dezvoltarea comunei
MĂNEŞTI.
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33. Dirigenţie de şantier pentru obiective este considerat un proiect forte

important pentru 38% şi important pentru încă 24% din subiecţii intervievaţi.

34. Servicii de consultanţă este considerat un proiect forte important pentru
80% şi important pentru încă 26% din subiecţii intervievaţi.
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35. Achiziţionare/instalare panouri fotovoltaice pentru energie electrică
în instituţiile publice, parcuri, intersecţii, terenuri de sport este considerat un
proiect forte important pentru 39% şi important pentru încă 40% din subiecţii
intervievaţi.

36. Modernizare “Alee de castani” este considerat un proiect forte
important pentru 61% şi important pentru încă 21% din subiecţii intervievaţi.
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37. Realizare reţea WIFI în comuna Măneşti este considerat un proiect
forte important pentru 37% şi important pentru încă 25% din subiecţii intervievaţi.

38. Amenajarea drumurilor din comună în vederea înfiinţării pistelor
pentru biciclete este considerat un proiect forte important pentru 61% şi important
pentru încă 43% din subiecţii intervievaţi.
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39. Amenajarea acostamentelor şi a şanţurilor/intrărilor în gospodărie
este considerat un proiect forte important pentru 87% şi important pentru încă 13%
din subiecţii intervievaţi.

40. Modernizare staţii auto pe raza comunei Măneşti este considerat un
proiect forte important pentru 32% şi important pentru încă 29% din subiecţii
intervievaţi.
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41. Modernizare a parcurilor şi a locurilor de joacă de pe raza comunei
Măneşti este considerat un proiect forte important pentru 53% şi important pentru
încă 27% din subiecţii intervievaţi.

42. Infiintare sucursală bancară în comuna Măneşti este considerat un
proiect forte important pentru 40% şi important pentru încă 26% din subiecţii
intervievaţi.
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43. Achiziţionare platforme colectare selectivă este considerat un proiect
forte important pentru 61% şi important pentru încă 28% din subiecţii intervievaţi.

44. Infiintarea şi dotare laboratoare de specialitate în şcoli: chimie,
fizică, biologie, informatică este considerat un proiect forte important pentru 44% şi
important pentru încă 23% din subiecţii intervievaţi.
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45. Din subiecţii chestionaţi, 36% sunt de părere că proiectul de Arhivarea
documentelor este important pentru dezvoltarea comunei MĂNEŞTI.

46. Achiziţia de utilaje şi accesorii este considerat un proiect forte
important pentru 79% şi important pentru încă 21% din subiecţii intervievaţi.
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47. Din subiecţii chestionaţi, 84% sunt de părere că proiectul de Amenajare
sală de aşteptare în cadrul cabinetelor medicale de pe raza comunei este
important pentru dezvoltarea comunei MĂNEŞTI.

48. Din subiecţii chestionaţi, 76% sunt de părere că proiectul de Amenajare
punct sanitar în satele Zalhanaua şi Coada Izvorului este important pentru
dezvoltarea comunei MĂNEŞTI.
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49. Înfiinţare adăposturi pentru animalele fără stăpân este considerat un
proiect forte important pentru 35% şi important pentru încă 26% din subiecţii
intervievaţi.

50. Construire Staţie Peco şi spălătorie auto este considerat un proiect
forte important pentru 33% şi important pentru încă 34% din subiecţii intervievaţi.
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51. Din subiecţii chestionaţi, 62% sunt de părere că proiectul de Asfaltarea
drumurilor agricole este important pentru dezvoltarea comunei MĂNEŞTI.

52. Din subiecţii chestionaţi, 32% sunt de părere că proiectul de de Înfiinţare
echipă de dansuri populare este important pentru dezvoltarea comunei MĂNEŞTI.
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53. Împrejmuire cimitir şi dotare cu autovehicul mortuar este considerat
un proiect forte important pentru 55% şi important pentru încă 34% din subiecţii
intervievaţi.

54. Promovare turistică a localitătii este considerat un proiect forte
important pentru 41% şi important pentru încă 18% din subiecţii intervievaţi.
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55. Din subiecţii chestionaţi, 62% sunt de părere că proiectul de de Ridicări
topo şi rapoarte de evaluare în domeniul public şi privat al comunei este
important pentru dezvoltarea comunei MĂNEŞTI.

56. Loturi de casă pentru tinerii căsătoriţi, legea 15/2003 este considerat
un proiect forte important pentru 71% şi important pentru încă 24% din subiecţii
intervievaţi.
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57. Înfiinţare cabinet veterinar este considerat un proiect forte important
pentru 64% şi important pentru încă 28% din subiecţii intervievaţi.

58. Din subiecţii chestionaţi, 45% sunt de părere că proiectul de de
Amplasare indicatoare rutiere de intrare şi ieşire din localitate în toate punctele
de acces este important pentru dezvoltarea comunei MĂNEŞTI.
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59. Din subiecţii chestionaţi, 38% sunt de părere că proiectul de de
Întocmire expertise tehnice pentru clădirile din comuna Măneşti cu o vechime
mai mare de funcţionare este important pentru dezvoltarea comunei MĂNEŞTI.

60. Desfăşurarea de campanii de informare şi conştientizare cu privire
la riscurile abandonului şcolar este considerat un proiect forte important pentru
66% şi important pentru încă 29% din subiecţii intervievaţi.
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61. Din subiecţii chestionaţi, 48% sunt de părere că proiectul de Înfiinţarea
unei şcoli de artă și meserii este important pentru dezvoltarea comunei MĂNEŞTI.

62. Din subiecţii chestionaţi, 71% sunt de părere că proiectul de Dezvoltarea
unor programe şi activităţi diverse pentru protecţia mediului este important
pentru dezvoltarea comunei MĂNEŞTI.
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63. Din subiecţii chestionaţi, 62% sunt de părere că proiectul de
Promovarea oportunităţilor de finanţare pentru reîmpădurirea suprafeţelor este
important pentru dezvoltarea comunei MĂNEŞTI.

64. Amenajarea unui parc tematic este considerat un proiect forte
important pentru 52% şi important pentru încă 35% din subiecţii intervievaţi.
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65. Reabilitarea monumentelor istorice este considerat un proiect forte
important pentru 40% şi important pentru încă 26% din subiecţii intervievaţi.

66. Restaurare-Reconsolidare Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din sat
Băltiţa este considerat un proiect forte important pentru 56% şi important pentru încă
22% din subiecţii intervievaţi.
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Strategia de dezvoltare locală a comunei MĂNEŞTI a fost întocmită pe bază
acestor chestionare, a analizei situaţiei locale, din perspectiva potenţialului investitor
în economia locală a comunei MĂNEŞTI, a obiectivelor specifice şi a proiectelor
identificate.

4.2. Misiunea
Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflectă nevoile
actuale ale comunităţii şi atingerea acestora în viitor.
Odata cu intrarea României în Uniunea Europeană, aceasta va trebui să
ajungă la un nivel de trai similar celorlalte ţări, care se află deja în Uniune, prin
atingerea unui PIB de 55%. Pentru atingerea acestui obiectiv, România va beneficia
de finanţări pe diverse domenii pentru a atinge nivelul de trai al ţărilor care se află în
UE.
Strategia de dezvoltare locală a comunei va fi instrumentul de lucru al
administraţiei publice locale, agreat de întreaga comunitate locală, care va orienta
gândirea, decizia şi acţiunea către obiective superioare sau către premisele
obiectivelor, fără ca pe parcurs să existe abateri datorate urgenţelor sau avantajelor
şi dezavantajelor ce pot interveni în anumite momente.
De asemenea, Strategia de dezvoltare locală a comunei se doreşte a fi, în
aceeaşi măsură, un instrument de lucru pus la dispoziţia tuturor factorilor interesaţi
în progresul economico - social al comunei, iar pe de altă parte, tiparul traseului
armonios pentru orizontul de timp propus până în 2027.
Strategia de dezvoltare locală se doreşte a fi un ghid de prezentare a tuturor
obiectivelor de dezvoltare indicând totodată direcţiile de dezvoltare specifice, şi în
final detaliate în acţiuni punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale
administraţiei publice locale.
Utilizarea instrumentelor de consultare a comunităţii locale a determinat
adaptarea tuturor propunerilor de acţiuni, în final, strategia de dezvoltare locală fiind
în consens cu aspiraţiile locuitorilor comunei. Importanţa acestui aspect este dată
atât de certitudinea implicării viitoare a comunităţii locale în implementarea strategiei
de dezvoltare locală, cât şi de posibilitatea asumării depline şi conştiente a acesteia.
În procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, administraţia
publică locală lansează procedura de consultare a comunităţii locale din localitate
asupra propunerii finale.
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Strategiile pe termen lung trebuie evaluate cu atenţie, mai ales cu privire la
viitoarele rezultate. Trebuie luat în considerare şi faptul că rezultatul real nu poate fi
prevăzut deoarece şi situaţiile neprevăzute pot şi ele să exercite o influenţă
importantă asupra lor.
4.3. Obiective strategice
Strategia de Dezvoltare Locală fost realizată pe bază consultării comunităţii
prin aplicarea de chestionare, din care reiese interesul acestora pentru obiectivele
prezentei strategii şi pe care le sprijină.
Obiectivele se vor materializa în proiecte, subprograme sau programe care
vor ţine cont de următoarele:


potrivirea dintre scopurile fixate în obiectivele şi programele prezentei

Strategii de Dezvoltare Locală;


gradul de popularizare, care presupune existenţa mecanismului de

dezbateri şi consultări;


existenţa unor resurse financiare limitate, care determină modalitatea

de cofinanţare şi mecanismele juridice pe care se întemeiază un proiect, subprogram
sau program;


evaluarea constantă a oportunităţilor realizării unor investiţii în zonă de

către autoritatea publică, care va lua în calcul nu numai resursele sale financiare
prezente, ci şi cele viitoare, de asemenea opţiunile populaţiei, astfel încât să
încurajeze responsabilitatea comunitara şi individuala, precum şi parteneriatul în
realizarea unui proiect de dezvoltare locală


implicarea părţilor interesate în realizarea unui program, subprogram

sau proiect.
Implicarea tuturor partenerilor, cum ar fi societatea civilă sau administraţia
publică locală sau grupuri interesate, este direcţia cea mai stabilă pentru
implementarea imediată a obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală.
Strategia de Dezvoltare Locală începe de la următoarele idei de bază:


Promovarea imaginii comunei în general şi a standardului calitativ al

serviciilor dîn comună;


Crearea unor condiţii de viaţă mai bune pentru locuitorii comunei prin

înfiinţarea de noi locuri de muncă şi oferirea de locuinţe;


Informarea asupra oportunităţilor care se regăsesc în zona celor din

mediul privat care doresc să investească fie în proiecte singulare sau în proiecte de
parteneriat, fie consultări permanente;
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Acceptarea unei anumite adaptabilităţi la schimbările ce au loc în

comună;


Construirea strategiei pe caracterul social al proceselor, pe suportul şi

participarea comunităţii.
În echivalenţă cu ideile de bază ale formulării strategiei şi cu posibilitatea de
dezvoltare a comunei MĂNEŞTI , noţiunea strategică trebuie exprimată astfel încât
transcrierea sa într-un plan strategic să garanteze prin pachetul de acţiuni pe care îl
promovează la creşterea economică, creşterea bazei de impozitare, crearea de locuri
de muncă şi îmbunătăţirea calităţii mediului de viaţa a comunităţii.
Noţiunea strategică de dezvoltare se transpune astfel printr-o dezvoltare
economică datorată poziţiei geostrategice a comunei, determinată de atragerea de
investitori, de activităţi economice şi organizaţii în zona. În acest scop, trebuie urmate
două direcţii prioritare: îmbunătăţirea gradului de atractivitate a comunei (prin
îmbunătăţirea imaginii, a calităţii vieţii, prin revitalizare) şi facilităţi de atragere a
firmelor private (prin investiţii în infrastructura, oferta de terenuri şi clădiri, servicii
strategice, facilităţi fiscale, etc).
OBIECTIVE GENERALE
Obiectivele principale ale strategiei de dezvoltare locală a comunei MĂNEŞTI
sunt:


Ameliorarea condiţiilor igienico-sanitare ale locuitorilor prin construirea,

amenajarea şi dotarea unităţilor sanitare, creşterea numărului de medici şi cadre
sanitare medii;


Îmbunătăţirea prelucrării şi comercializării produselor agricole;



Garantarea factorilor favorabili pentru realizarea unor activităţi rentabile

în agricultură;


Acoperirea terenurilor neproductive şi a terenurilor degradate prin

plantarea arborilor;


Ameliorarea posibilităţilor de transport prin executarea de drumuri locale

noi, care să permită accesul la drumurile publice, judeţene şi naţionale;


Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor productive



Ocrotirea mediului înconjurător prin adaptarea sistematică cu standardele

de mediu din Uniunea Europeană pe care România va trebui să le atingă în totalitate;


Ridicarea nivelului tehnic al producţiei

162
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI MĂNEŞTI 2021-2027



Asigurarea accesului permanent al populaţiei şi al agenţilor economici la

infrastructura edilitara (apa, gaze, căi de transport);


Crearea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de învăţământ şi de

amenajare a spaţiului din cadrul şcolilor şi grădiniţelor la standardele europene;


Elaborarea unui set coerent de politici pentru stimularea activităţilor din

amonte şi aval de agricultură (prelucrarea produselor agricole, servicii mecanizate)


Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice alternative care să

asigure venituri şi menţinerea populaţiei în comuna MĂNEŞTI;


Luarea măsurilor de îndepărtare a diferenţelor sociale şi îmbunătăţirea

ratei de ocupare prin crearea de noi oportunităţi investiţionale.
OBIECTIVELE SPECIFICE
1. Agricultura şi dezvoltare rurala
Agricultura


dezvoltarea agriculturii prin utilizarea unor tehnici specifice si constituirea

unor sisteme pentru adaptabilitatea la condiţiile climatice;


varietatea activităţilor în domeniile zootehnice şi agricole generatoare de

venit la bugetul local;


sprijinirea organizării de asociaţii ale producătorilor comunei pentru a

beneficia de oportunităţile care decurg din aceasta;


profitabilizarea practicilor agricole pentru a facilita şi productivitatea

lucrării aplicate pe terenurilor agricole.
Silvicultura


plantarea arborilor pe terenurile neproductive ale primăriei;

2. Infrastructura si Mediu
Transport


modernizarea drumurilor comunale care prestează în folosul public

nevoile curente ale locuitorilor şi activităţilor economice;


corelarea sistemului de transport al persoanelor sau de mărfuri.

Utilităţi


dotările lucrărilor de interes public extinse pentru diversificarea

serviciilor publice arondate spaţiului rural;


respectarea regulilor de folosire durabila a terenurilor din comuna

conform planului de urbanism general, ca instrument de planificare spaţială;


restaurarea clădirilor din patrimoniu şi punerea în valoare a acestora.
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Sănătate


îmbunătăţirea serviciilor de asistenta medicala;



influenţarea în mod sistematizat şi organizat a populaţiei cu privire la

accesarea serviciilor de sănătate la o perioada regulata de timp pentru prevenirea
situaţiilor de urgenta prin susţinerea şi promovarea modului de viaţă sănătos.
Mediu


prevenirea poluării şi păstrarea calităţii mediului;



informarea populaţiei asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor

uzate in locuri neamenajate,


folosirea echilibrata a resurselor de apa si prevenirea poluării acestora;



susţinerea şi informarea practicilor de agricultura ecologica;



înfiinţarea sistemului de epurare a apelor uzate;



înlăturarea deşeurilor de pe cursurile de apa şi a domeniului public;



organizarea mecanismelor de colectare selectiva a deşeurilor;



crearea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor;



acoperirea suprafeţelor degradate prin plantarea arborilor pentru

prevenirea degradării terenurilor.


amenajarea unui parc comunal.

3. Economie


economie productiva de venit la bugetul local;



sprijinirea si promovarea unei industrii diversificate, mobile si capabile

sa dea posibilitatea de împlinire profesionala si materiala a locuitorilor comunei
MĂNEŞTI;


constituirea unei industrii nepoluante si durabile.

Comerţ şi Servicii


diversificarea de servicii oferite către cetăţenii comunei MĂNEŞTI, prin

mărirea numărului societăţilor comerciale;
Mediu de afaceri


protejarea întreprinderilor mici care desfăşoară activităţi productive si

participa la dezvoltarea zonei.
4. Educaţie şi cultură
Învăţământ


accesul neîngrădit de împlinire individuala prin educaţie;
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organizarea unei baze materiale capabile să mulţumească nevoile

legate de actul educaţional;


orientarea si sprijinirea persoanelor tinere in domeniul formarii

profesionale;


accesul la un sistem educaţional performant, flexibil şi adaptat

condiţiilor din mediul rural;


crearea şanselor pentru reformarea persoanelor adulte.

Cultura


instruirea şi transmiterea practicilor tradiţionale generaţiilor viitoare;



accesul transparent la sursele de informare tradiţionale si moderne;



structura spatiilor destinate activităţilor socio-culturale în concordanţă

cu necesităţile şi mijloacele moderne;


reabilitarea şi extinderea căminului cultural din comuna MĂNEŞTI.

5. Resurse Umane
Populaţia


organizarea de condiţii atractive pentru tineri, atât pentru cei din

comună cât şi pentru cei din exteriorul comunei pentru atragerea acestora în
comună;


crearea de facilităţi şi condiţii pentru familiile de tineri.

Piaţa muncii


înfiinţarea suficientă de locuri de muncă în domenii variate de activitate

pentru satisfacerea nevoilor de trai;


crearea de posibilităţi pentru reconversia profesională în sectoarele

importante de pe piaţa forţei de muncă.
Servicii Sociale


constituirea grupului de acţiune locală;



susţinerea şi dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială pentru

persoanele aflate în dificultate (minori, persoane vârstnice, persoane cu dezabilităţi);


întărirea legăturilor dintre Administraţia Publică Locală şi societatea

civilă pentru rezolvarea problemelor de interes comunitar .

165
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI MĂNEŞTI 2021-2027

Cap. 5. Implementarea, monitorizarea şi
evaluarea strategiei
5.1. Planul de acţiune – Portofoliul de proiecte prioritare
pentru perioada 2021-2027.
La nivelul administrației publice locale, există o plaja variată de surse de
finanțare pentru proiectele de investiții de interes local. Alegerea sursei de finanțare
optime pentru un proiect de investiții dezvoltat la nivel local, implică o buna
cunoaștere a legislatiei naționale în vigoare, a legislației europene în materie de
fonduri, a Programelor Operaționale aferente finanțărilor UE, precum și a nevoilor
curente și viitoare ale comunității locale. Ca urmare, pentru un obiectiv de investiție
local, în cazul de față la nivelul comunei MĂNEŞTI, pot fi luate în considerare una
sau mai multe surse de finantare:
a. Bugetul local;
b. Bugetul județului Prahova;
c. Bugetul de stat;
d. Programe guvernamentale;
e. Fonduri europene structurale și de investitii (prin Programele Operationale
și PNDR);
f. Granturi;
g. Institutii financiare interne și internationale;
h. Alte surse de finanțare (ambasade, fundatii, organizatii etc);
Ținând cont de prioritățile și setul de actiuni stabilite, s-a conturat o lista de
posibile proiecte pentru a fi implementate la nivelul comunei MĂNEŞTI in vederea
dezvoltarii localitatii și imbunatățirii per ansamblu a calitatii vieții. Entitatea
responsabila pentru implementarea acestor proiecte, autoritatea publica locala, va fi
orientata spre mobilizarea tuturor părtilor de interes in vederea unirii eforturilor și
obtinerea rezultatelor propuse.
În acest sens, va urmari eficientizarea gestionarii mijloacelor publice prin
identificarea celor mai potrivite optiuni de finantare, organizarea corecta a licitatiilor și
respectarea procedurilor specifice de implementare a proiectelor, controlul strict
asupra executarii bugetului la nivelul fiecarui proiect, atribuirea de responsabilitati
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personalului din primarie, reevaluarea intregului sistem de resurse și servicii publice
și transmiterea unor activitati catre sfera privata.
Un element cheie al oricărui proiect îl reprezintă modul de satisfacere a
nevoilor comunitatii locale. Necesitățile de finantare reprezinta o cuantificare a
nevoilor locale, indiferent de sursa de finantare.
În continuare s-a realizat un portofoliu de proiecte care sintetizeaza nevoile
comunei MĂNEŞTI în perioada 2021-2027 și care cuprinde, totodata, o serie de
previziuni cu privire la investițiile care se pot realiza în viitor. Lista de proiecte
prezentată în continuare nu este exhaustivă, ci reprezintă o propunere de proiecte
considerate importante pentru localitate. Orice nou proiect (față de cele menționate în
portofoliu) va putea fi implementat în perioada 2021-2027, dacă va fi considerat
oportun și necesar.
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1. MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL PREVĂZUTE CU ŞANŢURI CU RIGOLE DIN BETON, PISTE DE BICICLETE ŞI
ALEI PIETONALE ÎN COMUNA MĂNEŞTI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

VALOARE PROIECT
(ESTIMATIV)

Consiliul local Măneşti

Neevaluată încă

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

crearea
condiţiilor
adecvate locuitorilor şi
consumatorilor economici
care vor beneficia de pe
urma acestei infrastructuri
edilitare;
- fluidizare trafic în zonă;
- crearea conditiilor de
baza necesara unui trai
decent, conducând, în
perspectiva,
la
revitalizarea
zonei
defavorizate;
- creșterea nivelului de
siguranță rutieră;
- dezvoltarea transportului
în comun

- îmbunătățirea traficului
rutier și a siguranței
acestuia;
- mărirea numărului de
kilometrii de drumuri
asfaltate;
- reabilitarea
si
consolidarea reţelei de
drumuri locale;
- diminuarea factorilor de
risc pentru populaţie;
- reducerea poluării;
- atragerea de investitori.

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru
Investiții
dezvoltare rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
Domeniu de intervenţie

Investiții de dezvoltare a infrastructurii locale
de drumuri, apă/ apă uzată, infrastructură
socială și educațională, investiții asociate cu
protejarea patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile
proiectului/ grupul
proiectului
ţintă
- locuitorii comunei Realizarea studiului de
Măneşti;
fezabilitate
- agenții economici Elaborarea proiectului
din zonă;
tehnic
- potenţialii investitori; Aprobarea
începerii
- turiștii ce vizitează proiectului
comuna.
Pregătirea
şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

ROMANIA

Sud-Muntenia

Prahova

Măneşti

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale

AFIR

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

36 luni

Stimularea cooperării între autorităţile
locale şi îmbunătăţirea capacităţii
acestora de a atrage credite pentru
investiţii. Proiectul este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate
a
răspuns
că
este
importantă modernizarea retelei de
drumuri locale în comuna Măneşti.

168
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI MĂNEŞTI 2021-2027

2. REALIZARE SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE A APELOR UZATE ÎN COMUNA MĂNEŞTI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Măneşti

VALOARE PROIECT
(ESTIMATIV)

7.265 mii lei

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- fond CNI;
- fond european pentru dezvoltare
rurală.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

SudMuntenia

Prahova

Măneşti

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

crearea
condiţiilor
adecvate locuitorilor şi
consumatorilor
economici
care
vor
beneficia de pe urma
acestei
infrastructuri
edilitare;
- prevenirea poluării
apei;
- reteaua de canalizare
din comuna Măneşti vine
in
completarea
proiectului de alimentare
cu apa a comunei
Măneşti.

- îmbunătăţirea condiţiilor
de viaţă a populaţiei
comunei
- diminuarea factorilor de
risc pentru populaţie;
- micşorarea riscului de
incendiu
- asigurarea sursei de
apă
pentru
agenții
economici din zonă și
crearea condițiilor de
atragere a investitorilor;

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

Investiții de dezvoltare a infrastructurii locale
de drumuri, apă/ apă uzată, infrastructură
Ministerul Agriculturii şi
AFIR
socială și educațională, investiții asociate cu
Dezvoltării Rurale
protejarea patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
Durata
Justificarea necesităţii implementării
beneficiari ai
Activităţile
proiectul
proiectului
proiectului/
proiectului
ui
grupul ţintă
- locuitorii
Realizarea studiului de
30 luni
Stimularea cooperării între autorităţile locale şi
comunei Măneşti; fezabilitate
îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage
- potenţialii
Elaborarea proiectului
credite pentru investiţii. Proiectarea şi realizarea
investitori;
tehnic
retelei de canalizare va avea efecte benefice
- agenții
Aprobarea începerii
asupra dezvoltării economice a zonei prin crearea
economici din
proiectului
de noi locuri de muncă, care vor stabiliza forta de
zonă.
Pregătirea şi
muncă în zonă şi vor creste calificarea acesteia.
depunerea cererii de
Zona va deveni mai atractivă pentru investitori, iar
finanţare
activitatea
acestora
va
genera
venituri
Contractarea
suplimentare la bugetul local. Proiectul este
proiectului
cuprins ca obiectiv în SDL. De asemenea, în
Organizarea licitaţiilor
cadrul consultării opiniei publice realizate în
Monitorizare,
procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
evaluare, control
locală, majoritatea populaţiei intervievate a
Auditul proiectului
răspuns că este importantă extindere canalizare
menajera.
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3. EXTINDERE CANALIZARE ÎN SATELE: BĂLTIŢA, GURA CRIVĂŢULUI, COADA IZVORULUI ŞI ZALHANAUA
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Măneşti

VALOARE PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- fond CNI;
- fond european pentru dezvoltare
rurală.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

SudMuntenia

Prahova

Măneşti

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

crearea
condiţiilor
adecvate locuitorilor şi
consumatorilor
economici
care
vor
beneficia de pe urma
acestei
infrastructuri
edilitare;
- prevenirea poluării
apei;
- reteaua de canalizare
din comuna Măneşti vine
in
completarea
proiectului de alimentare
cu apa a comunei
Măneşti.

- îmbunătăţirea condiţiilor
de viaţă a populaţiei
comunei
- diminuarea factorilor de
risc pentru populaţie;
- micşorarea riscului de
incendiu
- asigurarea sursei de
apă
pentru
agenții
economici din zonă și
crearea condițiilor de
atragere a investitorilor;

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

Investiții de dezvoltare a infrastructurii locale
de drumuri, apă/ apă uzată, infrastructură
Ministerul Agriculturii şi
AFIR
socială și educațională, investiții asociate cu
Dezvoltării Rurale
protejarea patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
Durata
Justificarea necesităţii implementării
beneficiari ai
Activităţile
proiectul
proiectului
proiectului/
proiectului
ui
grupul ţintă
- locuitorii
Realizarea studiului de
30 luni
Stimularea cooperării între autorităţile locale şi
comunei Măneşti; fezabilitate
îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage
- potenţialii
Elaborarea proiectului
credite pentru investiţii. Proiectarea şi realizarea
investitori;
tehnic
retelei de canalizare va avea efecte benefice
- agenții
Aprobarea începerii
asupra dezvoltării economice a zonei prin crearea
economici din
proiectului
de noi locuri de muncă, care vor stabiliza forta de
zonă.
Pregătirea şi
muncă în zonă şi vor creste calificarea acesteia.
depunerea cererii de
Zona va deveni mai atractivă pentru investitori, iar
finanţare
activitatea
acestora
va
genera
venituri
Contractarea
suplimentare la bugetul local. Proiectul este
proiectului
cuprins ca obiectiv în SDL. De asemenea, în
Organizarea licitaţiilor
cadrul consultării opiniei publice realizate în
Monitorizare,
procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
evaluare, control
locală, majoritatea populaţiei intervievate a
Auditul proiectului
răspuns că este importantă extindere canalizare
menajera.
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4. PROIECTARE ŞI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL GURA CRIVĂŢULUI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Măneşti

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

1.672 mii lei

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

- buget local;
- fond CNI;
Investiții
- fond european pentru dezvoltare
rurală.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

- crearea condiţiilor adecvate
locuitorilor şi consumatorilor
economici care vor beneficia de
pe urma acestei infrastructuri
edilitare;
- asigurarea alimentării cu apă
pentru agenții economici din
zonă;
- staţia de pompare din comuna
Măneşti vine in completarea
proiectului de alimentare cu apa
a comunei Măneşti.

îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă a
populaţiei comunei;
- asigurarea apei
potabile în cadrul
unităților
de
învățământ,
de
alimentație și utilitate
publică, dispensare
medicale, etc;
atragerea
de
investitori.

Domeniu de intervenţie

Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
infrastructură socială și educațională,
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
Activităţile proiectului
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
Măneşti;
fezabilitate
- agenții economici din
Elaborarea proiectului
zonă;
tehnic
- potenţialii investitori.
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Prahova

Măneşti

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectul
ui
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin înfiintarea unei noi staţii de
pompare, bazin şi foraj în satul Târgşoru
Vechi de se urmărește atingerea
standardelor europene și deservirea
generațiilor actuale dar și viitoare de
școlari și preșcolari. Proiectul este
cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală. De asemenea, în
cadrul consultării opiniei publice realizate
în procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns că este foarte
importantă înfiintarea unei noi staţii de
pompare, bazin şi foraj în satul Târgşoru
Vechi pentru comunitatea locală .
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5. EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU GAZE PE STRĂZILE ADIACENTE DIN COMUNA MĂNEŞTI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Măneşti

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

-

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

- crearea condiţiilor
adecvate locuitorilor şi
consumatorilor
economici care vor
beneficia de pe urma
acestei
infrastructuri
edilitare;
- reducerea poluării;
- ecologizarea zonei.

îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă a
populaţiei comunei;
- dezvoltarea zonei;
- reducerea poluării.

Domeniu de intervenţie

Sud-Muntenia

Autoritatea de management

PRAHOVA

Măneşti

Organism intermediar

Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
Ministerul Agriculturii şi
infrastructură socială și educațională,
APDRP
Dezvoltării Rurale
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai
Durata
Justificarea necesităţii
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă
proiectului
implementării proiectului
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
36 luni
Proiectul de extindere rețea de
Măneşti.
fezabilitate
distribuție gaze naturale în comuna
- investitorii;
Elaborarea proiectului tehnic
Măneşti este cuprins ca obiectiv în
- agenții economici.
Aprobarea începerii
Strategia de Dezvoltare Locală și are
proiectului
ca
principal
scop
dezvoltarea
Pregătirea şi depunerea
turismului în zonă. De asemenea, în
cererii de finanţare
cadrul consultării opiniei publice
Contractarea proiectului
realizate în procesul de elaborare a
Organizarea licitaţiilor
strategiei de dezvoltare locală,
Monitorizare, evaluare,
majoritatea populaţiei intervievate a
control
răspuns că este foarte importantă
Auditul proiectului
extinderea rețelei de distribuție a
gazelor naturale în comuna Măneşti.
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6. CONSTRUIRE RIGOLE CAROSABILE
NAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MĂNEŞTI

VALOARE PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

crearea
condiţiilor
adecvate locuitorilor şi
consumatorilor economici
care vor beneficia de pe
urma acestei infrastructuri
edilitare;
- fluidizare trafic în zonă;
- protejarea gospodăriilor
de inundații;
- crearea conditiilor de
baza necesara unui trai
decent, conducând, în
perspectiva,
la
revitalizarea
zonei
defavorizate.

- reabilitarea
si
consolidarea reţelei de
drumuri locale;
- Facilitarea accesului
locuitorilor
în
curțile
proprii pe timpul ploilor;
îmbunătăţirea condiţiilor
de viaţă a populaţiei
comunei
- diminuarea factorilor de
risc pentru populaţie;
fluidizarea traficului
rutier prin eliminarea
depunerilor de apă de pe
partea
carosabilă;reducerea poluării.

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru
Investiții
dezvoltare rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
Domeniu de intervenţie
Investiții de dezvoltare a infrastructurii locale
de drumuri, apă/ apă uzată, infrastructură
socială și educațională, investiții asociate cu
protejarea patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile
proiectului/ grupul
proiectului
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
MĂNEŞTI;
fezabilitate
- agenții economici
Elaborarea proiectului
din zonă;
tehnic
- potenţialii investitori; Aprobarea începerii
- turiștii ce vizitează
proiectului
comuna.
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

ROMANIA

Sud-Muntenia

Prahova

MĂNEŞTI

Autoritatea de management

Organism
intermediar

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale

APDRP

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

36 luni

Stimularea cooperării între autorităţile
locale şi îmbunătăţirea capacităţii
acestora de a atrage credite pentru
investiţii. Proiectul este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate
a
răspuns
că
este
importantă modernizarea retelei de
drumuri locale în comuna MĂNEŞTI.
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7. CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT MULTIFUNCŢIONALĂ ÎN SATUL ÎN SATUL COADA IZVORULUI PRIN COMPANIA NATIONALA
DE INVESTITII
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Măneşti

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- fond CNI;
Investiții
ROMANIA
- fond european pentru dezvoltare
rurală.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

950 mii lei

Sud-Muntenia

Prahova

Programul

Domeniu de intervenţie

Programul național de construcții de interes public sau social

Subprogramul „Complexuri sportive”
Subprogramul „Săli de sport”

Măneşti

DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective
- crearea condiţiilor
adecvate desfășurării
activităților sportive;
asigurarea
necesarului
pentru
desfășurarea optimă a
actităților sportive ale
elevilor;

Rezultatele
obţinute

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă

îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă;
creşterea
nivelului
de
sănătate
al
populaţiei;
reducerea
fenomenului
migratoriu;
.

- elevii comunei Măneşti;
- generațíile viitoare de elevi;
- locuitorii comunei Măneşti.

Activităţile proiectului
Realizarea studiului de
fezabilitate
Elaborarea proiectului
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi depunerea
cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

24 luni

Prin construire sală de sport multifuncţională în
satul în satul Coada Izvorului prin compania
nationala de investitii se urmărește atingerea
standardelor
europene
și
deservirea
generațiilor actuale dar și viitoare de școlari și
preșcolari. Proiectul este cuprins ca obiectiv în
Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea,
în cadrul consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns că este foarte
importantă
construire
sală
de
sport
multifuncţională în satul în satul Coada
Izvorului prin compania nationala de investitii.
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8. FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU PERSONALUL DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Măneşti

Fondul european

POCU

Obiective
Crearea
condiţiilor
adecvate locuitorilor care
vor beneficia de pe urma
acestei investiții.

VALOARE PROIECT (ESTIMATIV)

Neevaluată încă

Axa prioritară

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru
Investiții
dezvoltare rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
Domeniu de intervenţie

Îmbunatatirea competentelor
personalului didactic din invatamantul
AXA PRIORITARA 6.
preuniversitar in vederea promovării
EDUCAȚIE ȘI
unor servicii educaționale de calitate
COMPETENȚE ”
orientate pe nevoile elevilor și a unei
școli incluzive
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari
Activităţile
Rezultatele obţinute
ai proiectului/ grupul
proiectului
ţintă
îmbunătăţirea - angajatii primariei
Realizarea studiului de
condiţiilor de viaţă a Măneşti;
fezabilitate
populaţiei comunei
- populatia comunei
Elaborarea proiectului
- diminuarea factorilor - agenții economici din tehnic
de risc pentru populaţie; zonă;
Aprobarea începerii
- crearea de noi locuri - potenţialii investitori.
proiectului
de muncă..
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

ROMANIA

SudMuntenia

Prahova

Măneşti

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Muncii, Familiei,
Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice

AJOFM Prahova

Durata
proiectul
ui
24 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Stimularea cooperării între autorităţile locale
şi îmbunătăţirea capacităţii acestora de a
atrage credite pentru investiţii. Proiectul este
cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul consultării
opiniei publice realizate în procesul de
elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a răspuns
că este importantă formarea profesională
pentru personalul din aparatul de specialitate
al primarului Comunei Măneşti.
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9. MODERNIZARE BAZĂ INFORMATICĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE ALE COMUNEI MĂNEŞTI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul Local Măneşti

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Neevaluată încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

Crearea
condiţiilor
adecvate
desfășurării
unor activități care să
asigure
cerințele
cetățenilor
și
buna
funcționare
a
administrației
publice
conform
standardelor
europene;
- dotarea birourilor cu
mobilier
nou
şi cu
calculatoare, imprimante
şi alte echipamente IT
necesare
acestei
instituţii;

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
a populaţiei comunei
- crearea de noi locuri de muncă;
- îmbunătățirea condițiilor de
muncă
ale
angajaților
din
administrația publică
-pastrarea confidenţialităţii în
legatură cu informaţiile sau
documentele
de
care
iau
cunosţintă în exercitarea funcţiei
în problemele cetăţenilor;
- eficientizarea serviciilor oferite
cetățenilor comunei.

Domeniu de intervenţie

Sud-Est

Autoritatea de management

Prahova

Măneşti

Organism intermediar

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică.
Ministerul Agriculturii şi
AFIR
Crearea şi şi dezvoltarea serviciilor de
Dezvoltării Rurale
bază pentru populaţia rurală;
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
Durata
Justificarea necesităţii
beneficiari ai
proiectul
implementării proiectului
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul
ui
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
12 luni
Stimularea
cooperării
între
Măneşti;
fezabilitate
autorităţile
locale
şi
- potenţialii investitori; Elaborarea proiectului tehnic
îmbunătăţirea
capacităţii
- agenții economici
Aprobarea începerii
acestora de a atrage credite
din zonă;
proiectului
pentru investiţii. Proiectul este
Pregătirea şi depunerea
cuprins ca obiectiv în Strategia
cererii de finanţare
de Dezvoltare Locală. De
Contractarea proiectului
asemenea, în cadrul consultării
Organizarea licitaţiilor
opiniei publice realizate în
Monitorizare, evaluare,
procesul
de
elaborare
a
control
strategiei de dezvoltare locală,
Auditul proiectului
majoritatea
populaţiei
intervievate a răspuns că este
importantă modernizarea bazei
informatice în instituțiile publice
ale comunei Măneşti.
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10. ACHIZIŢIONARE GIS
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULU
I

Consiliul local Măneşti

Neevaluată
încă

Investiții

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
ROMANIA
- fonduri europeane.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Sud-Muntenia

Măneşti

Prahova

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

-

-

-

-

-

Obiective

Rezultatele obţinute

- îmbunătăţirea calităţii
şi
eficientizării
serviciilor furnizate de
către
administraţia
publică locală la nivelui
comunei Măneşti;

- reducerea duratei de
livrare a serviciilor
publice în ceea ce
priveşte componenta
de
urbanism,
amenajare teritorială şi
componenta de spaţii
verzii;
îmbunătăţirea
condiţiilor de muncă în
cadrul primăriei;

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă
- locuitorii
comunei Realizarea studiului de
Măneşti;
fezabilitate
- angajaţii primăriei;
Elaborarea proiectului
- potenţialii investitori;
tehnic
- agenții economici din Aprobarea începerii
zonă.
proiectului
Pregătirea şi depunerea
cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Durata
proiectului
18 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin achiziţionarea GIS (Hărţi de cadastru
digitale) se urmăreşte îmbunătăţirea
calităţii şi eficientizării serviciilor furnizate
de către administraţia publică locală la
nivelui comunei Măneşti. Proiectul este
cuprins ca obiectiv în strategia de
dezvoltare locală. de asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns că este foarte
importantă
relizarea acestui proiect
pentru reducerea duratei de livrare a
serviciilor publice în ceea ce priveşte
componenta de urbanism.
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11. ÎNTOCMIRE PUG ÎN COMUNA MĂNEŞTI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Măneşti

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

80 mii lei

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

Crearea
condiţiilor
adecvate
desfășurării
unor activități care să
asigure
cerințele
cetățenilor
și
buna
funcționare
a
administrației
publice
conform
standardelor
europene;
Stabilirea direcțiilor,
priorităților
și
reglementărilor
de
amenajare a teritoriului și
dezvoltare urbanistică a
localității;

- îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă a populaţiei comunei
- crearea de noi locuri de
muncă;
- îmbunătățirea condițiilor de
muncă ale angajaților din
administrația publică
-pastrarea confidenţialităţii în
legatură cu informaţiile sau
documentele de care iau
cunosţintă
în
exercitarea
funcţiei
în
problemele
cetăţenilor;
eficientizarea
serviciilor
oferite cetățenilor comunei.

Domeniu de intervenţie

SudMuntenia

Autoritatea de management

Prahova

Măneşti

Organism intermediar

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică.
Ministerul Agriculturii şi
AFIR
Crearea şi şi dezvoltarea serviciilor de
Dezvoltării Rurale
bază pentru populaţia rurală;
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
Durata
Justificarea necesităţii
beneficiari ai
proiectului
implementării proiectului
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
12 luni
Stimularea cooperării între autorităţile
MĂNEŞTI;
fezabilitate
locale şi îmbunătăţirea capacităţii
- potenţialii investitori; Elaborarea proiectului
acestora de a atrage credite pentru
- agenții economici
tehnic
investiţii. Proiectul este cuprins ca
din zonă.
Aprobarea începerii
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
proiectului
Locală. De asemenea, în cadrul
Pregătirea şi depunerea
consultării opiniei publice realizate în
cererii de finanţare
procesul de elaborare a strategiei de
Contractarea proiectului
dezvoltare
locală,
majoritatea
Organizarea licitaţiilor
populaţiei intervievate a răspuns că
Monitorizare, evaluare,
este importantă întocmirea PUG-ului.
control
Auditul proiectului
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12. EFECTUARE MĂSURĂTORI TOPOGRAFICE ŞI PARCELĂRI TERENURI ÎN COMUNA MĂNEŞTI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

VALOARE PROIECT
(ESTIMATIV)

Consiliul local Măneşti

160.000 lei

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru
Investiții
dezvoltare rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Obiective

Rezultatele obţinute

Crearea
condiţiilor
adecvate
desfășurării
unor activități care să
asigure
cerințele
cetățenilor
și
buna
funcționare
a
administrației
publice
conform
standardelor
europene;.

- îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă a populaţiei comunei
- crearea de noi locuri de
muncă;
- îmbunătățirea condițiilor de
muncă ale angajaților din
administrația publică
-pastrarea confidenţialităţii în
legatură cu informaţiile sau
documentele de care iau
cunosţintă în exercitarea
funcţiei
în
problemele
cetăţenilor;
- eficientizarea serviciilor
oferite cetățenilor comunei.

Domeniu de intervenţie

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică.
Crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază
pentru populaţia rurală;
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile
proiectului/
proiectului
grupul ţintă
- locuitorii
Realizarea studiului de
comunei
fezabilitate
Măneşti;
Elaborarea proiectului
- agenții
tehnic
economici din
Aprobarea începerii
zonă;
proiectului
- potenţialii
Pregătirea şi
investitori;
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

ROMANIA

Sud-Muntenia

Prahova

Măneşti

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale

AFIR

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

36 luni

Stimularea cooperării între autorităţile
locale şi îmbunătăţirea capacităţii
acestora de a atrage credite pentru
investiţii. Proiectul este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate
a
răspuns
că
este
importantă
realizarea lucrărilor de
cadastru în cadrul Programului Național
de Cadastru și Carte Funciară în
comuna Măneşti.
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13. ACHIZIŢIONARE DE TABLETE ŞI DISPOZITIVE ELECTRONICE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN COMUNA MĂNEŞTI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULU
I

Consiliul local Măneşti

9.000 lei

Investiții

Axa prioritară

Programului Operațional
Competitivitate

Axa Prioritară 2 – Tehnologia
informației și comunicațiilor (TIC)
pentru o economie digitală
competitivă

Rezultatele obţinute

- Creşterea gradului de
utilizare a Internetului;
- dezvoltarea unui
învățământ calitativ;
asigurarea
necesarului de tablete
pentru
desfășurarea
optimă a actităților
școlare;

îmbunătăţirea
condiţiilor
de
învățământ rural;
reducerea
fenomenului
migratoriu;
.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
ROMANIA
- fond european nerambursabil.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european

Obiective

SURSA DE FINANTARE

Domeniu de intervenţie

Sud-Muntenia

Autoritatea de
management

Prahova

Măneşti

Organism intermediar

Acțiunea 2.3.3. Îmbunătățirea conținutului
Organismul Intermediar
digital și a infrastructurii TIC sistemice în
Autoritatea Pentru
Pentru Promovarea
domeniul e-educație, e-sănătate și eDigitalizarea României
Societăţii Informaţionale
cultură – Secțiunea e-educație.
DESCRIEREA PROIECTULUI
Durata
Justificarea necesităţii implementării
Potenţialii beneficiari ai
Activităţile
proiectul
proiectului
proiectului/ grupul ţintă
proiectului
ui
- elevii comunei Măneşti;
Elaborarea proiectului
12 luni
Prin achiziţionarea de tablete şi dispozitive
- cadrele didactice;
tehnic
electronice pentru învăţământ se urmărește
- generațíile viitoare de
Aprobarea începerii
atingerea standardelor europene și deservirea
elevi
proiectului
generațiilor actuale dar și viitoare de școlari și
- locuitorii comunei
Pregătirea şi
preșcolari. Proiectul este cuprins ca obiectiv în
Măneşti.
depunerea cererii de
strategia de dezvoltare locală. de asemenea,
finanţare
în cadrul consultării opiniei publice realizate în
Contractarea
procesul de elaborare a strategiei de
proiectului
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
Organizarea licitaţiilor
intervievate a răspuns că este foarte
Monitorizare, evaluare,
importantă
relizarea de parteneriate în
control
vederea obținerii de fonduri pentru susținerea
Auditul proiectului
educației și dezvoltării locale .
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14. IMPLEMENTARE SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SUPRAVEGHERE VIDEO A COMUNEI MĂNEŞTI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Măneşti

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

40 mii lei

CATEGORIA
PROIECTULUI

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Rezultatele obţinute

- crearea condiţiilor
optime
desfășurării
activităților la nivelul
comunei;
- dezvoltarea unui
mediu de siguranță;
- crearea de noi locuri
de muncă;

- dezvoltarea comunei
Măneşti;
reducerea
fenomenului
infracțional;
.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european

Obiective

SURSA DE FINANTARE

Domeniu de intervenţie

Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
infrastructură socială și educațională,
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă
- agenții economici;
- populația școlară dar și
bătrânii comunei;
- locuitorii comunei
Măneşti.

Activităţile
proiectului
Realizarea studiului de
fezabilitate
Elaborarea proiectului
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Sud-est

Măneşti

Prahova

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectul
ui
24 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin implementarea sistemului de monitorizare
și supraveghere video a comunei se are în
vedere atingerea standardelor europene și
deservirea generațiilor actuale dar și viitoare.
Proiectul este cuprins ca obiectiv în strategia
de dezvoltare locală. de asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în procesul
de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a răspuns
că, pentru siguranța cetățenilor, este foarte
importantă implementarea sistemului de
monitorizare și supraveghere video a comunei
.
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15. REGISTRUL ELECTRONIC NATIONAL AL NOMENCLATOARELOR STRADALE (RENNS)
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

VALOARE PROIECT
(ESTIMATIV)

Consiliul local Măneşti

Neevaluată încă

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

crearea
condiţiilor
adecvate locuitorilor şi
consumatorilor economici
care vor beneficia de pe
urma acestei infrastructuri
edilitare;
- fluidizare trafic în zonă;
dezvoltarea
agroturismului
- crearea conditiilor de
baza necesara unui trai
decent, conducând, în
perspectiva,
la
revitalizarea
zonei
defavorizate.

- reabilitarea
si
consolidarea reţelei de
drumuri locale;
- acesul populaţiei la
locuri de muncă, servicii
medicale,
educaţie,
cultura, recreere;
îmbunătăţirea condiţiilor
de viaţă a populaţiei
comunei
- diminuarea factorilor de
risc pentru populaţie;
- crearea de noi locuri de
muncă;
- reducerea poluării;
- atragerea de investitori.

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru
Investiții
dezvoltare rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
Domeniu de intervenţie

Investiții de dezvoltare a infrastructurii locale
de drumuri, apă/ apă uzată, infrastructură
socială și educațională, investiții asociate cu
protejarea patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile
proiectului/ grupul
proiectului
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
Măneşti;
fezabilitate
- agenții economici
Elaborarea proiectului
din zonă;
tehnic
- potenţialii investitori; Aprobarea începerii
- turiștii ce vizitează
proiectului
comuna.
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

ROMANIA

Sud-Muntenia

Prahova

Măneşti

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale

AFIR

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

36 luni

Stimularea cooperării între autorităţile
locale şi îmbunătăţirea capacităţii
acestora de a atrage credite pentru
investiţii. Proiectul este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate
a
răspuns
că
este
importantă modernizarea retelei de
drumuri locale în comuna Măneşti.
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16. IMPLEMENTAREA REGISTRULUI AGRICOL NATIONAL (RAN) PE RAZA U.A.T. MĂNEŞTI PRAHOVA
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

VALOARE PROIECT
(ESTIMATIV)

Consiliul local Măneşti

Neevaluată încă

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

Crearea
condiţiilor
adecvate
desfășurării
unor activități care să
asigure
cerințele
cetățenilor
și
buna
funcționare
a
administrației
publice
conform
standardelor
europene;.

- îmbunătăţirea condiţiilor
de
viaţă
a
populaţiei
comunei
- crearea de noi locuri de
muncă;
- îmbunătățirea condițiilor
de muncă ale angajaților din
administrația publică
-pastrarea confidenţialităţii
în legatură cu informaţiile
sau documentele de care
iau cunosţintă în exercitarea
funcţiei
în
problemele
cetăţenilor;
- eficientizarea serviciilor
oferite cetățenilor comunei.

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru
Investiții
dezvoltare rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
Domeniu de intervenţie

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică.
Crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază
pentru populaţia rurală;
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă
- locuitorii comunei
Măneşti;
- agenții
economici din
zonă;
- potenţialii
investitori;

ROMANIA

Sud-Muntenia

Prahova

Măneşti

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale

AFIR

Activităţile
proiectului

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

Realizarea studiului de
fezabilitate
Elaborarea proiectului
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

24 luni

Stimularea cooperării între autorităţile
locale şi îmbunătăţirea capacităţii
acestora de a atrage credite pentru
investiţii. Proiectul este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate
a
răspuns
că
este
importantă
realizarea lucrărilor de
cadastru imobiliar intravilan și extravilan,
prin implementarea Registrului agricol
Național (RAN) în comuna MĂNEŞTI.
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17. ÎNFIINTARE TROTUARE ÎN COMUNA MĂNEŞTI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Măneşti

Fondul european

POR/FEADR

Obiective
crearea condiţiilor
adecvate locuitorilor şi
consumatorilor economici
care vor beneficia de pe
urma
acestei
infrastructuri edilitare;
- fluidizare trafic în zonă;

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Neevaluată încă

Axa prioritară

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
Domeniu de intervenţie

SudMuntenia

Autoritatea de management

Prahova

Măneşti

Organism intermediar

Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
Ministerul Agriculturii şi
7. SERVICII DE BAZĂ ȘI REÎNNOIREA
infrastructură
socială și educațională,
AFIR
SATELOR ÎN ZONELE RURALE
Dezvoltării Rurale
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
Durata
Justificarea necesităţii
beneficiari ai
proiectul
implementării proiectului
Rezultatele obţinute
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul
ui
ţintă
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă - locuitorii comunei
Realizarea studiului de
18 luni
Stimularea
cooperării
între
a populaţiei comunei
Măneşti;
fezabilitate
autorităţile
locale
şi
- crearea de noi locuri de muncă;
- copiii preșcolari ai
Elaborarea proiectului tehnic
îmbunătăţirea
capacităţii
comunei Măneşti;
Aprobarea începerii
acestora de a atrage credite
proiectului
pentru investiţii. Proiectul este
Pregătirea şi depunerea
cuprins ca obiectiv în Strategia
cererii de finanţare
de Dezvoltare Locală. De
Contractarea proiectului
asemenea, în cadrul consultării
Organizarea licitaţiilor
opiniei publice realizate în
Monitorizare, evaluare,
procesul
de
elaborare
a
control
strategiei de dezvoltare locală,
Auditul proiectului
majoritatea
populaţiei
intervievate a răspuns că este
foarte important acest proiect.
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18. RELIZAREA DE PARTENERIATE ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII COMUNEI DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC, SOCIAL ŞI
SPORTIV
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Măneşti

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Rezultatele obţinute

- crearea condiţiilor
adecvate desfășurării
activităților economice,
sportive, artistice;

îmbunătăţirea
condiţiilor de viață în
mediul rural;
reducerea
fenomenului
migratoriu;
.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european

Obiective

SURSA DE FINANTARE

Domeniu de intervenţie

Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
infrastructură socială și educațională,
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă

Activităţile
proiectului

- locuitorii comunei Măneşti
- elevii comunei Măneşti;
-.generațíile viitoare de
elevi.

Realizarea studiului de
fezabilitate
Elaborarea proiectului
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Sud-Muntenia

Măneşti

Prahova

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectul
ui
24 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin realizarea de parteneriate se urmărește
atingerea standardelor europene și deservirea
generațiilor actuale dar și viitoare. Proiectul
este cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în procesul
de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că
este foarte importantă
reabilitarea
de
parteneriate în vederea dezvoltării comunei
din punct de vedere economic, social și sportiv
.
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19. ÎNFIINŢAREA UNEI COOPERATIVE PENTRU MICII PRODUCĂTORI LOCALI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Măneşti

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULU
I

Neevaluată
încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

- Crearea condiţiilor
adecvate locuitorilor şi
consumatorilor
economici care vor
beneficia de pe urma
acestei
infrastructuri
edilitare;
asfaltarea
sau
betonarea aleilor de
acces.

- dezvoltarea producătorilor
locali;
- reabilitarea şi consolidarea
reţelei de drumuri locale;
- accesul populaţiei la locuri
de muncă, cultura, recreere;
- îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă a populaţiei comunei
- dezvoltarea comerţului;
- condiţii de acces şi circulaţie
mai bune pentru locuitorii
aflaţi pe partea dreaptă a
râului.

Domeniu de intervenţie
Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
infrastructură socială și educațională,
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile
proiectului/ grupul
proiectului
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
Măneşti;
fezabilitate
- agenții economici
Elaborarea proiectului
din zonă;
tehnic
- turiștii ce vizitează Aprobarea începerii
comuna.
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Sud-Est

Prahova

Măneşti

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

24 luni

Stimularea cooperării între autorităţile
locale şi îmbunătăţirea capacităţii
acestora de a atrage credite pentru
investiţii. Proiectul este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns
că este
importantă
modernizarea
piaţei
comunale
pentru
încurajarea
producătorilor locali.

186
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI MĂNEŞTI 2021-2027

20. ÎNFIINŢAREA UNUI TÂRG COMUNAL PENTRU DESFACEREA PRODUSELOR AGRICOLE ŞI A CELOR DE ORIGINE ANIMALĂ
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Măneşti

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULU
I

Neevaluată
încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

- Crearea condiţiilor
adecvate locuitorilor şi
consumatorilor
economici care vor
beneficia de pe urma
acestei
infrastructuri
edilitare;
asfaltarea
sau
betonarea aleilor de
acces.

- dezvoltarea producătorilor
locali;
- reabilitarea şi consolidarea
reţelei de drumuri locale;
- accesul populaţiei la locuri
de muncă, cultura, recreere;
- îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă a populaţiei comunei
- dezvoltarea comerţului;
- condiţii de acces şi circulaţie
mai bune pentru locuitorii
aflaţi pe partea dreaptă a
râului.

Domeniu de intervenţie
Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
infrastructură socială și educațională,
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile
proiectului/ grupul
proiectului
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
Măneşti;
fezabilitate
- agenții economici
Elaborarea proiectului
din zonă;
tehnic
- turiștii ce vizitează Aprobarea începerii
comuna.
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Sud-Est

Prahova

Măneşti

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

24 luni

Stimularea cooperării între autorităţile
locale şi îmbunătăţirea capacităţii
acestora de a atrage credite pentru
investiţii. Proiectul este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns
că este
importantă
modernizarea
piaţei
comunale
pentru
încurajarea
producătorilor locali.
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21. LUCRARI DE INREGISTRARE SISTEMATICA PE SECTOARE CADASTRALE IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL DE
CADASTRU SI CARTE FUNCIARA (INTABULARE GRATUITA A TERENURILOR).
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

VALOARE PROIECT
(ESTIMATIV)

Consiliul local Măneşti

Neevaluată încă

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru
Investiții
dezvoltare rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Obiective

Rezultatele obţinute

Crearea
condiţiilor
adecvate
desfășurării
unor activități care să
asigure
cerințele
cetățenilor
și
buna
funcționare
a
administrației
publice
conform
standardelor
europene;.

- îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă a populaţiei comunei
- crearea de noi locuri de
muncă;
- îmbunătățirea condițiilor de
muncă ale angajaților din
administrația publică
-pastrarea confidenţialităţii în
legatură cu informaţiile sau
documentele de care iau
cunosţintă
în
exercitarea
funcţiei
în
problemele
cetăţenilor;
eficientizarea
serviciilor
oferite cetățenilor comunei.

Domeniu de intervenţie

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Muntenia

Autoritatea de management

Prahova

Măneşti

Organism intermediar

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică.
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
AFIR
Crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază
Rurale
pentru populaţia rurală;
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Durata
Justificarea necesităţii
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul
proiectului
implementării proiectului
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
36 luni
Stimularea
cooperării
între
Măneşti;
fezabilitate
autorităţile locale şi îmbunătăţirea
- agenții economici
Elaborarea proiectului
capacităţii acestora de a atrage
din zonă;
tehnic
credite pentru investiţii. Proiectul
- potenţialii investitori; Aprobarea începerii
este cuprins ca obiectiv în Strategia
proiectului
de Dezvoltare Locală. De asemenea,
Pregătirea şi
în cadrul consultării opiniei publice
depunerea cererii de
realizate în procesul de elaborare a
finanţare
strategiei de dezvoltare locală,
Contractarea proiectului
majoritatea populaţiei intervievate a
Organizarea licitaţiilor
răspuns
că
este
importantă
Monitorizare, evaluare,
realizarea lucrărilor de cadastru în
control
cadrul Programului Național de
Auditul proiectului
Cadastru și Carte Funciară în
comuna Măneşti.
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22. PROIECTARE ŞI CONSTRUIRE SALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ ÎN SATUL GURA CRIVĂŢULUI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Măneşti

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată
încă

Obiective
- crearea condiţiilor
adecvate desfășurării
activităților
culturalrecreative;
asigurarea
necesarului
pentru
desfășurarea optimă a
actităților
recreative
ale elevilor;

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
Axa prioritară

Fondul european

POR/FEADR

CATEGORIA
PROIECTULUI

Domeniu de intervenţie

10: ÎMBUNĂTĂŢIREA
7.2. Investiții în crearea și
INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE/
moderinzarea infrastructurii de
7. SERVICII DE BAZĂ ȘI REÎNNOIREA
bază la scară mică
SATELOR ÎN ZONELE RURALE
DESCRIEREA PROIECTULUI
Rezultatele
obţinute

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă

îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă;
creşterea
nivelului
de
sănătate
al
populaţiei;
reducerea
fenomenului
migratoriu;
.

- locuitorii comunei Măneşti;
- elevii comunei Măneşti;
- generațíile viitoare de elevi.

Activităţile proiectului
Realizarea studiului de
fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi depunerea
cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Sud-Muntenia

Măneşti

Prahova

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectul
ui

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

24 luni

Prin
proiectare
şi construire
sală
multifuncţională în satul Gura Crivăţului se
urmărește
atingerea
standardelor
europene și deservirea generațiilor actuale
dar și viitoare de locuitori ai comunei.
Proiectul este cuprins ca obiectiv în
Strategia de Dezvoltare Locală. De
asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievate a răspuns că este
foarte importantă modernizarea și dotarea
infrastructurii comunei .
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23. ÎNFIINTARE CANTINĂ SOCIALĂ ŞI CENTRU DE CONSILIERE
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Măneşti

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

- persoanele vârstnice pot
beneficia de pe urma acestei
investiţii;
- îmbunătăţirea conditiilor de
viaţă pentru categoria de vârstă
a seniorilor.

îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă a
populaţiei comunei
diminuarea
factorilor
de
risc
pentru populaţie;
atragerea
de
investitori.

Domeniu de intervenţie

Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
infrastructură socială și educațională,
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
Activităţile proiectului
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
Măneşti;
fezabilitate
- persoanele vulerabile
Elaborarea proiectului
în vârstă;
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Prahova

Măneşti

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectul
ui
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin Înfiintare centru social pentru
personele vârstnice – sat Măneşti de se
urmărește
atingerea
standardelor
europene și deservirea populaţie de
seniori. Proiectul este cuprins ca obiectiv
în Strategia de Dezvoltare Locală. De
asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare
a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a
răspuns că este foarte importantă
înfiintarea unui centru social pentru
personele vârstnice în satul Măneşti
pentru comunitatea locală .
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24. REABILITAREA PODULUI PESTE CRICOVUL DULCE DIN STRADA COSTĂCHENI, SATUL BĂLTIŢA
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Consiliul local Măneşti

Neevaluată
încă

Investiții

SURSA DE FINANTARE

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

- facilitarea traficului rutier;
sprijinirea
acticităţilor
economice
prin
facilitarea
transportului de mărfuri;
- facilitarea accesului la unităţile
de
învăţământ,
unităţile
sanitare, de alimentaţie publică,
etc;
- dezvoltarea transportului în
comun

îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă a
populaţiei comunei
diminuarea
factorilor
de
risc
pentru populaţie;
atragerea
de
investitori.

Domeniu de intervenţie

Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
infrastructură socială și educațională,
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
Activităţile proiectului
ţintă
- toţi locuitorii comunei
Realizarea studiului de
Măneşti;
fezabilitate
Elaborarea proiectului
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Prahova

Măneşti

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectul
ui
24 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin Reabilitarea Podului Peste Cricovul
Dulce Din Strada Costăcheni, Satul
Băltiţa
se
urmărește
atingerea
standardelor europene și deservirea
populaţie. Proiectul este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns că este foarte
importantă Reabilitarea Podului Peste
Cricovul Dulce Din Strada Costăcheni,
Satul Băltiţa pentru comunitatea locală .

25. ACHIZIŢIONAREA UNUI MICROBUZ ŞCOLAR CU 35 DE LOCURI
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MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Consiliul local Măneşti

Neevaluată
încă

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

- Facilitarea accesului la
învățământ;
- Securizarea
deplasării
elevilor spre și dinspre unitățile
de învățământ;

- Accesul
tuturor
elevilor la serviciile
educaționale;
- Creșterea
încrederii populației
în
sistemul
educațional;
- Asigurarea tuturor
premiselor pentru ca
minorii de pe raza
comunei
să
frecventeze cursurile
unităților
de
învățământ;
Eficientizarea
cheltuielilor
pentru
combustibil.

- Scurtarea timpului necesar
spre și dinspre unitățile de
învățământ;
- Prevenirea
infracțiunilor
săvârșite asupra elevilor care
fac deplasarea spre și dinspre
școală;
- Reducerea
cheltuielilor
părinților
cu
școlarizarea
copiilor;
- Prevenirea
abandonului
școlar.

SURSA DE FINANTARE

Domeniu de intervenţie

Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
infrastructură socială și educațională,
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI

Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă
- Elevii și cadrele
didactice
în
mod
individual;
- Populația comunei, în
mod general

Activităţile proiectului
Realizarea studiului de
fezabilitate
Elaborarea proiectului
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Prahova

Măneşti

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectul
ui

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

6 luni

Prin Achiziţionarea Unui Microbuz Şcolar
Cu 35 De Locuri se urmărește atingerea
standardelor europene și deservirea
populaţie. Proiectul este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns că este foarte
importantă Achiziţionarea Unui Microbuz
Şcolar Cu 35 De Locuri pentru
comunitatea locală .
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26. ACHIZIŢIONAREA DE MOBILIER STRADAL (BĂNCUŢE, COŞURI DE GUNOI, GHIVECE CU FLORI)
VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MĂNEŞTI

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

-

Sud-Muntenia

Prahova

MĂNEŞTI

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Rezultatele obţinute

Obiective
Asigurarea
unui
microclimat şi a unui
cadru natural ambiant în
acord cu manifestarea
dorinţelor
cetăţenilor
pentru a-şi petrece timpul
liber şi pentru a reda un
aspect plăcut localităţii.

-

îmbunătăţirea

condiţiilor de viaţă a
populaţiei comunei;
atragerea
investitori.

de

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
fezabilitate
Măneşti;
Elaborarea proiectului tehnic
- agenţii economici
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea şi depunerea cererii de
din zonă;
finanţare
- potenţialii
Contractarea proiectului
investitori.
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Durata
proiectul
ui

Justificarea necesităţii
implementării proiectului

12 luni

Amplasarea în comună de jardiniere,
lampadare, bănci, pavaje decorative,
pergole şi altele. Proiectul este cuprins
ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, o mare parte a
populaţiei intervievate a răspuns că
este foarte importantă amplasare de
mobilier urban în comună.
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27. ÎNCURAJAREA ȘI SUSȚINEREA POPULAȚIEI ACTIVE NEOCUPATE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CURSURI DE CALIFICARE
ȘI RECONVERSIE SOCIALĂ SUSȚINUTE DE FURNIZORI DE FORMARE PROFESIONALĂ
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Măneşti

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULU
I

Neevaluată
încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

Crearea
condiţiilor
adecvate locuitorilor care
vor beneficia de pe urma
acestei investiții.

îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă a
populaţiei comunei
- diminuarea factorilor
de risc pentru populaţie;
- crearea de noi locuri
de muncă..

Domeniu de intervenţie
Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
infrastructură socială și educațională,
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari
Activităţile
ai proiectului/ grupul
proiectului
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
Măneşti;
fezabilitate
- agenții economici din Elaborarea proiectului
zonă;
tehnic
- potenţialii investitori.
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Sud-Muntenia

Prahova

Măneşti

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

APDRP

Durata
proiectul
ui
24 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Stimularea cooperării între autorităţile locale şi
îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage
credite pentru investiţii. Proiectul este cuprins
ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală.
De asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievate a răspuns că este
importantă încurajarea și susținerea populației
active neocupate în vederea participării la
cursuri de calificare și reconversie socială
susținute de furnizori de formare profesională
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28. CONSTRUIRE CENTRU DE DESFĂȘURARE ACTIVITĂȚI DIDACTICE DE TIP “ŞCOALA DUPĂ ŞCOALĂ”
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Măneşti

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Neevaluată
încă

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

- crearea condiţiilor
optime
desfășurării
activităților
didactice
de predare-învățare;
asigurarea
necesarului de clase
pentru
desfășurarea
optimă a actităților
școlare;
- dezvoltarea unui
învățământ calitativ;
- crearea de noi locuri
de muncă;
- asigurarea calității
vieții.

- îmbunătăţirea condiţiilor de
învățământ rural;
- reducerea fenomenului
migratoriu;
- educarea și dezvoltarea
socială a elevilor.
.

Domeniu de intervenţie
Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
infrastructură socială și educațională,
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă
- elevii comunei Măneşti;
- generațíile viitoare de
elevi
- locuitorii comunei
Măneşti.

Activităţile
proiectului
Realizarea studiului de
fezabilitate
Elaborarea proiectului
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Prahova

Măneşti

Autoritatea de management

Organism
intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectul
ui
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin construirea centrului de desfășurare
activități didactice de tip “Școala după
şcoală”
se
urmărește
atingerea
standardelor europene și deservirea
generațiilor actuale dar și viitoare de
școlari și preșcolari. Proiectul este
cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală. De asemenea, în
cadrul consultării opiniei publice realizate
în procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns că este foarte
importantă construirea centrului de
desfășurare a activităților didactice de tip
“Școala
după
şcoală”
pentru
comunitatea locală .

195
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI MĂNEŞTI 2021-2027

29. MODERNIZARE CENTRU CIVIC MĂNEŞTI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Măneşti

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Neevaluată
încă

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Domeniu de intervenţie
Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
infrastructură socială și educațională,
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă

Obiective

Rezultatele obţinute

Asigurarea
unui
microclimat şi a unui
cadru natural ambiant în
acord cu manifestarea
dorinţelor
cetăţenilor
pentru a-şi petrece timpul
liber şi pentru a reda un
aspect plăcut localităţii.

- îmbunătăţirea condiţiilor de

- locuitorii comunei Măneşti;

viaţă a populaţiei comunei;

- agenţii economici din zonă;

- atragerea de investitori.

- potenţialii investitori.

Activităţile
proiectului
Realizarea studiului de
fezabilitate
Elaborarea proiectului
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Prahova

Măneşti

Autoritatea de management

Organism
intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectul
ui
12 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia
de Dezvoltare Locală. De asemenea, în
cadrul consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, o mare parte a populaţiei
intervievate a răspuns că este foarte
importantă modernizarea centrului civic al
comunei Măneşti.
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30. REALIZAREA DE NOI LOCURI DE JOACĂ PE RAZA COMUNEI MĂNEŞTI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MĂNEŞTI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Neevaluată
încă

SURSA DE FINANTARE

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN ZONELE
RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

- îmbunătățirea calității
mediului,
mărirea
suprafeței de spațiu
verde amenajat pe cap
de locuitor, reabilitarea
impactului vizual al
zonelor
rurale
,
întinerirea
fondului
dendrologic de pe raza
localității, crearea de
zone de odihnă și
recreere
pentru
locuitori

Realizarea de noi locuri de
joacă contribuie la creşterea
incluziunii
sociale,
prin
crearea
de
oportunităţi
pentru ca elevii de toate
vârstele să interacţioneze
atât prin contact social
informal,
cât
şi
prin
participarea la activităţile
care vor fi desfăşurate.
Copiii care sunt lipsiţi de
posibilitatea de a se juca cu
alţi
copii
de
vârstă
asemănătoare fie din cauza
că nu sunt obişnuiţi, fie din
cauza că nu au cu cine,
rămân
nedezvoltaţi
din
punct
de
vedere
al
personalităţii.

Domeniu de intervenţie

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Prahova

Autoritatea de management

MĂNEŞTI

Organism
intermediar

Investiții de dezvoltare a infrastructurii locale
de drumuri, apă/ apă uzată, infrastructură
Ministerul Agriculturii şi
AFIR
socială și educațională, investiții asociate cu
Dezvoltării Rurale
protejarea patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Durata
Justificarea necesităţii implementării
Potenţialii beneficiari ai
Activităţile
proiectul
proiectului
proiectului/ grupul ţintă
proiectului
ui
- elevii comunei MĂNEŞTI; Realizarea studiului de
36 luni
Prin realizarea de noi locuril de joacă de
- generațíile viitoare de
fezabilitate
pe raza comunei Măneşti se încearcă
elevi
Elaborarea proiectului
creşterea incluziunii sociale, prin crearea
- locuitorii comunei
tehnic
de oportunităţi pentru ca elevii de toate
MĂNEŞTI.
Aprobarea începerii
vârstele să interacţioneze atât prin
proiectului
contact social informal, cât şi prin
Pregătirea şi
participarea la activităţile care vor fi
depunerea cererii de
desfăşurate. Proiectul este cuprins ca
finanţare
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Contractarea
Locală. De asemenea, în cadrul
proiectului
consultării opiniei publice realizate în
Organizarea licitaţiilor
procesul de elaborare a strategiei de
Monitorizare, evaluare,
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
control
intervievate a răspuns că este foarte
Auditul proiectului
importantă înfiintarea unei Gradinite cu
program prelungit prin achizitionarea
unei cladiri in satul Măneşti pentru
comunitatea locală .
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31. CONSTRUIREA ȘI DOTAREA UNUI CENTRU PENTRU GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ȘI CAZAREA
TEMPORARĂ A SINISTRAȚIILOR
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Măneşti

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULU
I

Neevaluată
încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

- Crearea condiţiilor
adecvate locuitorilor și
agenților
economici
care vor beneficia de
pe
urma
acestui
proiect;

- reabilitarea şi consolidarea
reţelei de drumuri locale;
- accesul populaţiei la locuri
de muncă;
- dezvoltarea comunei.

Domeniu de intervenţie
Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
infrastructură socială și educațională,
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile
proiectului/ grupul
proiectului
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
Măneşti;
fezabilitate
- agenții economici
Elaborarea proiectului
din zonă;
tehnic
- turiștii ce vizitează Aprobarea începerii
comuna.
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Sud-Est

Prahova

Măneşti

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

30 luni

Stimularea cooperării între autorităţile
locale şi îmbunătăţirea capacităţii
acestora de a atrage credite pentru
investiţii. Proiectul este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns
că este
importantă construirea și dotarea unui
centru pentru gestionarea situațiilor de
urgență și cazarea temporară a
sinistrațiilor.
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32. ASIGURARE MASĂ CALDĂ ÎN ŞCOLI ŞI GRĂDINIŢE
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Consiliul local Măneşti

Neevaluată
încă

Investiții

SURSA DE FINANTARE
- buget local;
- buget de stat.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Măneşti

Prahova

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

-

-

-

-

-

Obiective

Rezultatele obţinute

- crearea condiţiilor
optime
desfășurării
activităților
didactice
de predare-învățare;
- asigurarea accesului
ecgitabil
şi
nediscrimuinatoriu la o
educaţie de calitate
pentru
toţi
copii
comunei;
- dezvoltarea unui
învățământ calitativ;
- crearea de noi locuri
de muncă;
- asigurarea calității
vieții.

- îmbunătăţirea condiţiilor de
învățământ rural;
reducerea abandonului
şcolar;
- educarea și dezvoltarea
socială a elevilor.
.

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile
proiectului/ grupul
proiectului
ţintă
- elevii comunei Realizarea studiului de
Măneşti;
fezabilitate
- generațíile viitoare Elaborarea proiectului
de elevi
tehnic
- locuitorii comunei Aprobarea începerii
Măneşti.
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

36 luni

Prin construirea centrului de desfășurare
activități didactice de tip “Școala după
şcoală”
se
urmărește
atingerea
standardelor europene și deservirea
generațiilor actuale dar și viitoare de
școlari și preșcolari. Proiectul este
cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală. De asemenea, în
cadrul
consultării
opiniei
publice
realizate în procesul de elaborare a
strategiei
de
dezvoltare
locală,
majoritatea populaţiei intervievate a
răspuns că este foarte importantă
construirea centrului de desfășurare a
activităților didactice de tip “Școala după
şcoală” pentru comunitatea locală .

199
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI MĂNEŞTI 2021-2027

33. DIRIGENŢIE DE ŞANTIER PENTRU OBIECTIVE
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Consiliul local Măneşti

Neevaluată
încă

Investiții

SURSA DE FINANTARE
- buget local;
- buget de stat.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Măneşti

Prahova

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

-

-

-

-

-

Obiective
- crearea condiţiilor
optime
implementării
proiectelor la nivelul
comunei;

Rezultatele obţinute
-îndeplinirea
responsabilităţilor
prin contract.

asumate

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile
proiectului/ grupul
proiectului
ţintă
- Primăria Comunei Realizarea studiului de
Măneşti;
fezabilitate
- locuitorii comunei Elaborarea proiectului
Măneşti.
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

24 luni

Prin proiectul propus se urmărește
atingerea standardelor europene și
deservirea populaţiei comunei Măneşti.
Proiectul este cuprins ca obiectiv în
Strategia de Dezvoltare Locală. De
asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de
elaborare a strategiei de dezvoltare
locală, majoritatea populaţiei intervievate
a răspuns că este foarte important acest
proiect pentru implementarea proiectelor
la nivelul comunei Măneşti .
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34. SERVICII DE CONSULTANŢĂ
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Consiliul local Măneşti

Neevaluată
încă

Investiții

SURSA DE FINANTARE
- buget local;
- buget de stat.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Măneşti

Prahova

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

-

-

-

-

-

Obiective
- crearea condiţiilor
optime
implementării
proiectelor la nivelul
comunei;

Rezultatele obţinute
-îndeplinirea
responsabilităţilor
prin contract.

asumate

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile
proiectului/ grupul
proiectului
ţintă
- Primăria Comunei Realizarea studiului de
Măneşti;
fezabilitate
- locuitorii comunei Elaborarea proiectului
Măneşti.
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

24 luni

Prin proiectul propus se urmărește
atingerea standardelor europene în
vederea accesării şi implementării
ulterioare a proiectelor la nivelul
comunei Măneşti. Proiectul este cuprins
ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns că este foarte
important acest proiect atât pentru
comunitatea locală cât şi pentru
administraţia publică locală.
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35. ACHIZIŢIONARE/INSTALARE PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE, PARCURI,
INTERSECŢII, TERENURI DE SPORT
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MĂNEŞTI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Neevaluată
încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Sud-Muntenia

Prahova

MĂNEŞTI

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

Agenţia de plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi
Pescuit

Obiective

Rezultatele obţinute

Crearea
condiţiilor
adecvate locuitorilor şi
consumatorilor economici
care vor beneficia de pe
urma
acestei
infrastructuri edilitare
siguranţa
traficului
pietonal în zonă;

îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă a
populaţiei comunei
- diminuarea factorilor
de risc pentru populaţie;
atragerea
de
investitori.

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
Activităţile proiectului
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
MĂNEŞTI;
fezabilitate
- agenții economici din Elaborarea proiectului tehnic
zonă;
Aprobarea începerii proiectului
- potenţialii investitori;
Pregătirea şi depunerea cererii
- turiștii ce vizitează
de finanţare
comuna.
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Durata
proiectul
ui
22 luni
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Justificarea necesităţii
implementării proiectului
Proiectul
Achiziţionare/instalare
panouri fotovoltaice pentru energie
electrică în instituţiile publice, parcuri,
intersecţii, terenuri de sport
este
cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală. iar în cadrul
consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare
locală,
majoritatea
populaţiei intervievate a răspuns că
este
importantă
Achiziţionare/instalare
panouri
fotovoltaice pentru energie electrică în
instituţiile publice, parcuri, intersecţii,
terenuri de sport.

36. MODERNIZARE „ALEE CU CASTANI”
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Măneşti

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Neevaluată
încă

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Domeniu de intervenţie
Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
infrastructură socială și educațională,
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă

Obiective

Rezultatele obţinute

Asigurarea
unui
microclimat şi a unui
cadru natural ambiant
în
acord
cu
manifestarea dorinţelor
cetăţenilor pentru a-şi
petrece timpul liber şi
pentru a reda un
aspect
plăcut
localităţii.

- îmbunătăţirea condiţiilor de

- locuitorii comunei

viaţă a populaţiei comunei;

Măneşti;

- atragerea de investitori.

- agenţii economici din

Activităţile
proiectului
Realizarea studiului de
fezabilitate
Elaborarea proiectului
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

zonă;
- potenţialii investitori.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Prahova

Măneşti

Autoritatea de management

Organism
intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectul
ui
12 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv în
Strategia de Dezvoltare Locală. De
asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare
a strategiei de dezvoltare locală, o mare
parte a populaţiei intervievate a răspuns
că este foarte importantă modernizarea
“Aleii cu Castani” fiind un simbol al
comunei Măneşti.
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37. REALIZARE REŢEA WIFI ÎN COMUNA MĂNEŞTI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Măneşti

Fondul european

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Neevaluată
încă

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Prahova

Măneşti

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism
intermediar

-

WiFi4EU Promovarea
conectivitatii la internet in
comunitatile locale

-

Agentia Executive
pentru Inovare si
Retele

Obiective

Rezultatele obţinute

- va contribui la o mai
buna
integrare
a
comunitatilor pe piata
unica digital, va da
utilizatorilor acces la
societatea gigabitilor,
va creste gradul de
alfabetizare digital si
va completa serviciile
publice prestate in
aceste spatii.

- creșterea gradului de confort și
siguranță pentru locuitorii din zonele
monitorizate;
reducerea
gradului
de
infracționalitate;
- echipament modular;
- wireless, fara cabluri inestetice si
fara riscul ruperii acestora;
- tehnologie moderna, camere IP;
- camere mobile, pozitia acestora se
poate schimba;
- usor de instalat, fara studiu de
coeziune;
- antene de 5 GHz, fara radiatii;

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari
Activităţile
ai proiectului/ grupul
proiectului
ţintă
locuitorii
comunei Realizarea studiului de
Măneşti;
fezabilitate
- agenţii economici din Elaborarea proiectului
zonă;
tehnic
- potenţialii investitori.
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare,
evaluare, control
Auditul proiectului

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii
implementării proiectului

12 luni

Proiectul este cuprins ca obiectiv
în Strategia de Dezvoltare Locală.
De
asemenea,
în
cadrul
consultării opiniei publice realizate
în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală, o
mare
parte
a
populaţiei
intervievate a răspuns că este
foarte importantă realizarea reţelei
WIFI în comuna Măneşti.
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38. AMENAJAREA DRUMURILOR DIN COMUNĂ ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII PISTELOR PENTRU BICICLETE
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Măneşti

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

- reducerea poluării;
- ecologizarea zonei.

Rezultatele obţinute
- dezvoltarea zonei;
- reducerea poluării.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european

Obiective

SURSA DE FINANTARE

Domeniu de intervenţie

Sud-Muntenia

Autoritatea de management

PRAHOVA

Măneşti

Organism intermediar

Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
Ministerul Agriculturii şi
infrastructură socială și educațională,
AFIR
Dezvoltării Rurale
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai
Durata
Justificarea necesităţii
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă
proiectului
implementării proiectului
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
36 luni
Proiectul de Înfiintare Trotuare În
Măneşti.
fezabilitate
Satul Târgşoru Vechi este cuprins ca
- investitorii;
Elaborarea proiectului tehnic
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
- agenții economici.
Aprobarea începerii
Locală și are ca principal scop
proiectului
dezvoltarea turismului în zonă. De
Pregătirea şi depunerea
asemenea, în cadrul consultării
cererii de finanţare
opiniei publice realizate în procesul
Contractarea proiectului
de elaborare a strategiei de
Organizarea licitaţiilor
dezvoltare
locală,
majoritatea
Monitorizare, evaluare,
populaţiei intervievate a răspuns că
control
este foarte important acest proiect
Auditul proiectului
pentru comuna Măneşti.
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39. AMENAJAREA ACOSTAMENTELOR ŞI A ŞANŢURILOR/INTRĂRILOR ÎN GOSPODĂRIE
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Măneşti

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

- reducerea poluării;
- ecologizarea zonei.

Rezultatele obţinute
- dezvoltarea zonei;
- reducerea poluării.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european

Obiective

SURSA DE FINANTARE

Domeniu de intervenţie

Sud-Muntenia

Autoritatea de management

PRAHOVA

Măneşti

Organism intermediar

Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
Ministerul Agriculturii şi
infrastructură socială și educațională,
AFIR
Dezvoltării Rurale
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai
Durata
Justificarea necesităţii
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă
proiectului
implementării proiectului
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
36 luni
Proiectul de Înfiintare Trotuare În
Măneşti.
fezabilitate
Satul Târgşoru Vechi este cuprins ca
- investitorii;
Elaborarea proiectului tehnic
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
- agenții economici.
Aprobarea începerii
Locală și are ca principal scop
proiectului
dezvoltarea turismului în zonă. De
Pregătirea şi depunerea
asemenea, în cadrul consultării
cererii de finanţare
opiniei publice realizate în procesul
Contractarea proiectului
de elaborare a strategiei de
Organizarea licitaţiilor
dezvoltare
locală,
majoritatea
Monitorizare, evaluare,
populaţiei intervievate a răspuns că
control
este foarte important acest proiect
Auditul proiectului
pentru comuna Măneşti.
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40. MODERNIZARE STAŢII AUTO PE RAZA COMUNEI MĂNEŞTI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Măneşti

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

- reducerea poluării;
- ecologizarea zonei.

Rezultatele obţinute
- dezvoltarea zonei;
- reducerea poluării.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european

Obiective

SURSA DE FINANTARE

Domeniu de intervenţie

Sud-Muntenia

Autoritatea de management

PRAHOVA

Măneşti

Organism intermediar

Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
Ministerul Agriculturii şi
infrastructură socială și educațională,
AFIR
Dezvoltării Rurale
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai
Durata
Justificarea necesităţii
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă
proiectului
implementării proiectului
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
36 luni
Proiectul de Înfiintare Trotuare În
Măneşti.
fezabilitate
Satul Târgşoru Vechi este cuprins ca
- investitorii;
Elaborarea proiectului tehnic
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
- agenții economici.
Aprobarea începerii
Locală și are ca principal scop
proiectului
dezvoltarea turismului în zonă. De
Pregătirea şi depunerea
asemenea, în cadrul consultării
cererii de finanţare
opiniei publice realizate în procesul
Contractarea proiectului
de elaborare a strategiei de
Organizarea licitaţiilor
dezvoltare
locală,
majoritatea
Monitorizare, evaluare,
populaţiei intervievate a răspuns că
control
este foarte important acest proiect
Auditul proiectului
pentru comuna Măneşti.
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41. MODERNIZAREA PARCURILOR ŞI A LOCURILOR DE JOACĂ DE PE RAZA COMUNEI MĂNEŞTI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MĂNEŞTI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Neevaluată
încă

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

- îmbunătățirea calității
mediului,
mărirea
suprafeței de spațiu
verde amenajat pe cap
de locuitor, reabilitarea
impactului vizual al
zonelor
rurale
,
întinerirea
fondului
dendrologic de pe raza
localității, crearea de
zone de odihnă și
recreere
pentru
locuitori

Modernizare locurilor de joacă
contribuie la creşterea incluziunii
sociale,
prin
crearea
de
oportunităţi pentru ca elevii de
toate vârstele să interacţioneze
atât prin contact social informal,
cât şi prin participarea la
activităţile
care
vor
fi
desfăşurate. Copiii care sunt
lipsiţi de posibilitatea de a se
juca cu alţi copii de vârstă
asemănătoare fie din cauza că
nu sunt obişnuiţi, fie din cauza
că nu au cu cine, rămân
nedezvoltaţi din punct de vedere
al personalităţii.

Domeniu de intervenţie
Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
infrastructură socială și educațională,
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari
Activităţile
ai proiectului/ grupul
proiectului
ţintă
- elevii comunei
Realizarea studiului de
MĂNEŞTI;
fezabilitate
- generațíile viitoare
Elaborarea proiectului
de elevi
tehnic
- locuitorii comunei
Aprobarea începerii
MĂNEŞTI.
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Prahova

MĂNEŞTI

Autoritatea de management

Organism
intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiect
ului
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin modernizarea parcurilor şi a locurilor
de joacă de pe raza comunei Măneşti se
încearcă creşterea incluziunii sociale, prin
crearea de oportunităţi pentru ca elevii de
toate vârstele să interacţioneze atât prin
contact social informal, cât şi prin
participarea la activităţile care vor fi
desfăşurate. Proiectul este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală.
De asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievate a răspuns că este
foarte importantă înfiintarea unei Gradinite
cu program prelungit prin achizitionarea
unei cladiri in satul Măneşti pentru
comunitatea locală .
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42. ÎNFIINŢARE SUCURSALĂ BANCARĂ ÎN COMUNA MĂNEŞTI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MĂNEŞTI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Neevaluată
încă

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Prahova

MĂNEŞTI

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism
intermediar

-

-

-

-

-

DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Rezultatele obţinute

- crearea condiţiilor
optime
desfășurării
activităților economice;
- asigurarea calității
vieții.

- îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă;
- creșterea gradului de
confort și siguranță pentru
locuitorii comunei.

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă
- locuitorii comunei
MĂNEŞTI;
- agenţii economici;
- posibili investitori

Activităţile
proiectului
Realizarea studiului de
fezabilitate
Elaborarea proiectului
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Durata
proiectul
ui
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin înfiintarea unei sucursale bancare
se urmărește atingerea standardelor
europene și deservirea generațiilor
actuale dar și viitoare. Proiectul este
cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală. De asemenea, în
cadrul consultării opiniei publice realizate
în procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns că este foarte
importantă înfiintarea unei sucursale
bancare in satul Măneşti pentru toată
comunitatea locală.
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43. ACHIZIŢIONARE PLATFORME COLECTARE SELECTIVĂ
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Consiliul local MĂNEŞTI

1.500.000
(suma
maximă
admisă)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Investiții

SURSA DE FINANTARE

-bugetul Administratiei Fondului pentru
Mediu;-

LOCALIZAREA PROIECTULUI

SudMuntenia

ROMANIA

Prahova

MĂNEŞTI

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
Fondul european

Axa prioritară

POR

FONDURI DE MEDIU

Obiective

Rezultatele obţinute

-îmbunătăţirea calităţii
mediului
prin
reducerea cantităţii de
deşeuri transportată şi
depozitată la rampele
de
deşeuri,
prin
compostarea
individuală
descompunerea
aerobă a biodeșeurilor,
în propriile gospodării.
reducerea poluării;
este
reciclarea
individuală
prin
digestie
aerobă şi
conversie în fertilizator
organic a biodeseurilor
rezultate din propriile
gospodării;

- îmbunătăţirea calităţii
mediului
prin
compostarea individuală
în gospodării private a
biodeseurilor, avand ca
rezultat
reducerea
cantităţii de deşeuri
transportată
şi
depozitată la rampele
de deşeuri;
- gestionarea deşeurilor
prin
finanţarea
nerambursabilă
din
Fondul pentru mediu.

Domeniu de intervenţie

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă
- UAT-ul solicitant;
Realizarea studiului de
- locuitorii comunei
fezabilitate
MĂNEŞTI.
Elaborarea proiectului
- agenții economici din
tehnic
zonă;
Aprobarea începerii
- potenţialii investitori.
proiectului
Pregătirea şi depunerea
cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Autoritatea de management

Organism intermediar

MMAP

Administraţia Fondului
pentru Mediu

Durata
proiectului
12 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Proiectul de implementare a unui sistem
de colectare, selectare și compostare a
deșeurilor în comuna MĂNEŞTI este
cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală și are ca principal
scop dezvoltarea economică a zonei.
De asemenea, în cadrul consultării
opiniei publice realizate în procesul de
elaborare a strategiei de dezvoltare
locală,
majoritatea
populaţiei
intervievate a răspuns că este foarte
importantă implementarea unui sistem
de colectare, selectare și compostare a
deșeurilor la nivelul comunei.
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44. ÎNFIINŢAREA ŞI DOTARE LABORATOARE DE SPECIALITATE ÎN ŞCOLI: CHIMIE, FIZICĂ, BIOLOGIE, INFORMATICĂ
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MĂNEŞTI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Neevaluată
încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european

Axa prioritară

FEADR/POR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE/
10: ÎMBUNĂTĂȚIREA
INFRASTRUCTURII
EDUCAȚIONALE

Obiective

Rezultatele obţinute

- crearea condiţiilor
adecvate desfășurării
activităților
didactice
de predare-învățare;
asigurarea
necesarului de clase
pentru
desfășurarea
optimă a actităților
școlare;

- îmbunătăţirea condiţiilor
de învățământ rural;
- reducerea fenomenului
migratoriu;
.

Domeniu de intervenţie

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică/ 10.1
Investitiile in educatie, in formare, inclusiv
in formare profesionala pentru dobandirea
de competente si invatare pe tot parcursul
vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de
educatie si formare
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă
- elevii comunei MĂNEŞTI; Realizarea studiului de
- generațíile viitoare de
fezabilitate
elevi
Elaborarea proiectului
- locuitorii comunei
tehnic
MĂNEŞTI.
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Sud-Muntenia

MĂNEŞTI

Prahova

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectului
24 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin
modernizarea
și
dotarea
infrastructurii educaționale se urmărește
atingerea standardelor europene și
deservirea generațiilor actuale dar și
viitoare de școlari și preșcolari. Proiectul
este cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală. De asemenea, în
cadrul consultării opiniei publice realizate
în procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns că este foarte
importantă modernizarea și dotarea
infrastructurii educaționale.
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45. ARHIVAREA DOCUMENTELOR
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULU
I

Consiliul local Măneşti

Neevaluată
încă

Investiții

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
ROMANIA
- fonduri europeane.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Sud-Muntenia

Măneşti

Prahova

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

-

-

-

-

-

DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Rezultatele obţinute

asigurarea
unui
sistem
unitar
de
evidenţă, inventariere
şi
selecţionare
a
documentelor;
- crearea condiţiilor
adecvate desfășurării
activităților în UAT
Măneşti;
- dezvoltarea unei
administraţii
publice
calitative;

- organizarea eficientă
a documentelor interne
în Primăria Măneşti;
îmbunătăţirea
condiţiilor de muncă în
cadrul primăriei;

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă

Activităţile
proiectului

angajaţii primăriei;
personalul auditor;
locuitorii comunei
Măneşti

Realizarea studiului de
fezabilitate
Elaborarea proiectului
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Durata
proiectul
ui
18 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin arhivarea documentelor se urmăreşte
asigurarea unui sistem unitar de evidenţă,
inventariere şi selecţionare a documentelor.
Proiectul este cuprins ca obiectiv în strategia
de dezvoltare locală. de asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în procesul
de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că
este foarte importantă
relizarea acestui
proiect.
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46. ACHIZIŢIA DE UTILAJE ŞI ACCESORII
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MĂNEŞTI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

Investiții

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

SudMuntenia

Prahova

Măneşti

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

7.2. Investiții în crearea și
moderinzarea infrastructurii de bază
la scară mică

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale

AFIR

DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Rezultatele obţinute

- Crearea condiţiilor
adecvate locuitorilor și
agenților
economici
care vor beneficia de
pe
urma
acestui
proiect;

- siguranța locuitorilor
comunei;
- dezvoltarea comunei.

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă
- locuitorii
comuneiMăneşti;
- agenții economici din
zonă;
- turiștii ce vizitează
comuna.

Activităţile
proiectului
Realizarea studiului
de fezabilitate
Elaborarea
proiectului tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii
de finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea
licitaţiilor
Monitorizare,
evaluare, control
Auditul proiectului

Durata
proiectul
ui
18 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Stimularea cooperării între autorităţile locale şi
îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage
credite pentru investiţii. Proiectul este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De
asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare
locală,
majoritatea
populaţiei
intervievate a răspuns că este importantă
dotarea pentru intervenții în caz de situații de
urgență (autospecială psi, buldo-excavator,
tractor cu remorcă și alte dotări).
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47. AMENAJARE SALĂ DE AŞTEPTARE ÎN CADRUL CABINETELOR MEDICALE DE PE RAZA COMUNEI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Măneşti

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULU
I

Neevaluată încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

- creșterea nivelului de
sănătate
în
rândul
populației
comunei
Măneşti;

- - crearea de noi locuri
de muncă;
îmbunătățirea
condițiilor de muncă ale
angajaților
din
administrația publică;
eficientizarea
serviciilor
medicale
oferite
cetățenilor
comunei.

Domeniu de intervenţie

Sud-Muntenia

Autoritatea de management

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică.
Crearea şi şi dezvoltarea serviciilor de
bază pentru populaţia rurală;
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
Măneşti;
fezabilitate
- tinerii comunei;
Elaborarea proiectului tehnic
- potențialii turiști ce Aprobarea începerii proiectului
vizitează comuna.
Pregătirea şi depunerea cererii
de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

Măneşti

Prahova

Organism intermediar

AFIR

Durata
proiectul
ui

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

12 luni

Stimularea cooperării între autorităţile
locale şi îmbunătăţirea capacităţii acestora
de a atrage credite pentru investiţii.
Proiectul este cuprins ca obiectiv în
Strategia de Dezvoltare Locală. De
asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare
a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a
răspuns că este importantă modernizarea
căminului cultural.

214
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI MĂNEŞTI 2021-2027

48. AMENAJARE PUNCT SANITAR ÎN SATELE ZALHANAUA ŞI COADA IZVORULUI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Măneşti

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULU
I

Neevaluată încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

- creșterea nivelului de
sănătate
în
rândul
populației
comunei
Măneşti;

- - crearea de noi locuri
de muncă;
îmbunătățirea
condițiilor de muncă ale
angajaților
din
administrația publică;
eficientizarea
serviciilor
medicale
oferite
cetățenilor
comunei.

Domeniu de intervenţie

Sud-Muntenia

Autoritatea de management

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică.
Crearea şi şi dezvoltarea serviciilor de
bază pentru populaţia rurală;
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
Măneşti;
fezabilitate
- tinerii comunei;
Elaborarea proiectului tehnic
- potențialii turiști ce Aprobarea începerii proiectului
vizitează comuna.
Pregătirea şi depunerea cererii
de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

Măneşti

Prahova

Organism intermediar

AFIR

Durata
proiectul
ui

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

12 luni

Stimularea cooperării între autorităţile
locale şi îmbunătăţirea capacităţii acestora
de a atrage credite pentru investiţii.
Proiectul este cuprins ca obiectiv în
Strategia de Dezvoltare Locală. De
asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare
a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a
răspuns că este importantă modernizarea
căminului cultural.
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49. ÎNFIINŢARE ADĂPOSTURI PENTRU ANIMALELE FĂRĂ STĂPÂN
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Măneşti

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Neevaluată încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Sud-Muntenia

Măneşti

Prahova

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

-

-

-

-

-

Obiective

Rezultatele obţinute

- ameliorarea sănătăţii şi
bunăstării
câinilor
în
apăposturi;
reducerea
apariţiei
rabiei şi a altor zoonoze;
- reducerea riscurilor
asupra
sănătăţii
oamenilor.

- reducerea numărului
de câini fără stăpân;
- stoparea înmulţirii
necontrolate a câinilor
fără stăpân.

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
Măneşti;
fezabilitate
- tinerii comunei;
Elaborarea proiectului tehnic
- potențialii turiști ce Aprobarea începerii proiectului
vizitează comuna.
Pregătirea şi depunerea cererii
de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Durata
proiectul
ui

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

24 luni

Prin înfiinţarea adăposturilor pentru
animale fără stăpân se încearcă reducerea
numărului de câini fără stăpân şi stoparea
înmulţirii necontrolate a câinilor fără
stăpân. Proiectul este cuprins ca obiectiv
în strategia de dezvoltare locală. de
asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare
a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a
răspuns că este foarte importantă
relizarea acestui proiect.
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50. CONSTRUIRE STAŢIE PECO ŞI SPĂLĂTORIE AUTO
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MĂNEŞTI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Neevaluată
încă

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Prahova

MĂNEŞTI

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism
intermediar

-

-

-

-

-

DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Rezultatele obţinute

- crearea condiţiilor
optime
desfășurării
activităților economice;
- asigurarea calității
vieții.

- îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă;
- creșterea gradului de
confort și siguranță pentru
locuitorii comunei.

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă
- locuitorii comunei
MĂNEŞTI;
- agenţii economici;
- posibili investitori

Activităţile
proiectului
Realizarea studiului de
fezabilitate
Elaborarea proiectului
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Durata
proiectul
ui
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin Construirea unei staţii PECO şi a
unei spălătorii auto se urmărește
atingerea standardelor europene și
deservirea generațiilor actuale dar și
viitoare. Proiectul este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns că este foarte
importantă construirea unei staţii PECO
şi a unei spălătorii auto pentru toată
comunitatea locală.
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51. ASFALTAREA DRUMURILOR AGRICOLE
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

VALOARE PROIECT
(ESTIMATIV)

Consiliul local Măneşti

Neevaluată încă

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

crearea
condiţiilor
adecvate locuitorilor şi
consumatorilor economici
care vor beneficia de pe
urma acestei infrastructuri
edilitare;
- fluidizare trafic în zonă;
- crearea conditiilor de
baza necesara unui trai
decent, conducând, în
perspectiva,
la
revitalizarea
zonei
defavorizate.

- reabilitarea
si
consolidarea reţelei de
drumuri agricole;
- diminuarea factorilor de
risc pentru populaţie;
- crearea de noi locuri de
muncă;
- reducerea poluării;
- atragerea de investitori.

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru
Investiții
ROMANIA
dezvoltare rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
Domeniu de intervenţie

Investiții de dezvoltare a infrastructurii locale
de drumuri, apă/ apă uzată, infrastructură
socială și educațională, investiții asociate cu
protejarea patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile
proiectului/ grupul
proiectului
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
Măneşti;
fezabilitate
- agenții economici
Elaborarea proiectului
din zonă;
tehnic
- potenţialii investitori; Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Sud-Muntenia

Prahova

Măneşti

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

APDRP

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

36 luni

Stimularea cooperării între autorităţile
locale şi îmbunătăţirea capacităţii
acestora de a atrage credite pentru
investiţii. Proiectul este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate
a
răspuns
că
este
importantă modernizarea retelei de
drumuri agricole în comuna Măneşti.
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52. ÎNFIINŢARE ECHIPĂ DE DANSURI POPULARE
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Măneşti

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Neevaluată
încă

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Rezultatele obţinute

- crearea condiţiilor
adecvate desfășurării
manifestărilor culturalartistice;
- dezvoltarea unui
învățământ calitativ;
reorientarea
populației
spre
educație;
- încurajarea tinerilor.

- creșterea calității în
mediul rural;
- reducerea fenomenului
migratoriu;
îmbunătăţirea
condiţiilor
de
antrenament;
- creșterea performanței
sportive;
.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european

Obiective

SURSA DE FINANTARE

Domeniu de intervenţie

Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
infrastructură socială și educațională,
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă

Activităţile
proiectului

- elevii comunei Măneşti;
- generațíile viitoare de
elevi
- locuitorii comunei
Măneşti.

Realizarea studiului de
fezabilitate
Elaborarea proiectului
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Sud-Muntenia

Prahova

Măneşti

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectul
ui
24 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin
sprijinirea manifestărilor culturalartistice și sportive cu scopul de a promova
comuna Măneşti și tradițiile locale se
urmărește atingerea standardelor europene
și deservirea generațiilor actuale dar și
viitoare de școlari și preșcolari. Proiectul este
cuprins ca obiectiv în strategia de dezvoltare
locală. de asemenea, în cadrul consultării
opiniei publice realizate în procesul de
elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a răspuns
că este foarte importantă sprijinirea
manifestărilor cultural-artistice și sportive cu
scopul de a promova comuna Măneşti și
tradițiile locale.
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53. ÎMPREJMUIRE CIMITIR ŞI DOTARE CU AUTOVEHICUL MORTUAR
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Măneşti

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

transportul
persoanelor decedate
în vederea înhumării.

Rezultatele
obţinute
menţinerea
funcţiune
întreţinerea
cimitirului;

în
şi

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european

Obiective

SURSA DE FINANTARE

Domeniu de intervenţie

Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
infrastructură socială și educațională,
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă
- locuitorii comunei Măneşti.
Realizarea studiului de
fezabilitate
Elaborarea proiectului
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi depunerea
cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Sud-Muntenia

Prahova

Măneşti

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectului
24 luni
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Justificarea necesităţii
implementării proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv în
strategia de dezvoltare locală. de
asemenea, în cadrul consultării
opiniei publice realizate în procesul
de elaborare a strategiei de
dezvoltare
locală,
majoritatea
populaţiei intervievate a răspuns că
este foarte importantă împrejmuirea
cimitirului şi dotare cu autovehicul
mortuar.

54. PROMOVAREA TURISTICĂ A LOCALITĂŢII
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MĂNEŞTI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Sud-Muntenia

Prahova

MĂNEŞTI

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

FEADR

AXA PRIORITARĂ 7
Diversificarea economiilor
locale prin dezvoltarea
durabilă a turismului

Valorificarea economică a potențialului
turistic cu specific local

Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei
Publice

Direcţia pentru
Gestionarea Fondurilor
Comunitare pentru
Turism

Obiective
- asigurarea unor
spații
adecvate
pentru desfășurarea
în condiții optime a
actităților turistice;

Rezultatele
obţinute
îmbunătăţirea
condiţiilor
desfășurării
activitățílor turistice;
creșterea
competitivitățíi
în
rândul tinerilor;
.

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
Măneşti ;
fezabilitate
- tinerii comunei Măneşti ;
Elaborarea proiectului
- turiștii.
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi depunerea
cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Durata
proiectului
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Proiectul de promovare turistică este cuprins
ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală
și are ca principal scop dezvoltarea turismului
în zonă. De asemenea, în cadrul consultării
opiniei publice realizate în procesul de
elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a răspuns
că este foarte importantă
promovarea
turistică a localităţii.

221
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI MĂNEŞTI 2021-2027

55. RIDICĂRI TOPO ŞI RAPOARTE DE EVALUARE ÎN DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MĂNEŞTI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Neevaluată încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Reparații
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

Crearea
condiţiilor
adecvate
desfășurării
unor activități care să
asigure
cerințele
cetățenilor
și
buna
funcționare
a
administrației
publice
conform
standardelor
europene;

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
a populaţiei comunei
- crearea de noi locuri de muncă;
- îmbunătățirea condițiilor de
muncă
ale
angajaților
din
administrația publică
-pastrarea confidenţialităţii în
legatură cu informaţiile sau
documentele
de
care
iau
cunosţintă în exercitarea funcţiei
în problemele cetăţenilor;
- eficientizarea serviciilor oferite
cetățenilor comunei.

Domeniu de intervenţie

Sud-Muntenia

Autoritatea de management

Prahova

MĂNEŞTI

Organism intermediar

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică.
Ministerul Agriculturii şi
AFIR
Crearea şi şi dezvoltarea serviciilor de
Dezvoltării Rurale
bază pentru populaţia rurală;
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
Durata
Justificarea necesităţii
beneficiari ai
proiectul
implementării proiectului
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul
ui
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
12 luni
Stimularea
cooperării
între
MĂNEŞTI;
fezabilitate
autorităţile
locale
şi
- potenţialii investitori; Elaborarea proiectului tehnic
îmbunătăţirea
capacităţii
- agenții economici
Aprobarea începerii
acestora de a atrage credite
din zonă.
proiectului
pentru investiţii. Proiectul este
Pregătirea şi depunerea
cuprins ca obiectiv în Strategia
cererii de finanţare
de Dezvoltare Locală. De
Contractarea proiectului
asemenea, în cadrul consultării
Organizarea licitaţiilor
opiniei publice realizate în
Monitorizare, evaluare,
procesul
de
elaborare
a
control
strategiei de dezvoltare locală,
Auditul proiectului
majoritatea
populaţiei
intervievate a răspuns că este
importantă realizarea ridicărilor
topo şi rapoarte de evaluare în
domeniul public şi privat al
comunei.
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56. LOTURI DE CASĂ PENTRU TINERII CĂSĂTORIŢI, LEGEA 15/2003
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MĂNEŞTI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Neevaluată încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Reparații
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

Crearea
condiţiilor
adecvate
tinerilor
casătoriţi;
- diminuarea procesului
miogratoriu;
- reducerea fenomenului
de depopulare a satului
românesc.

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
a populaţiei tinere a comunei
- crearea de noi locuri de muncă.-

Domeniu de intervenţie

Sud-Muntenia

Autoritatea de management

Prahova

MĂNEŞTI

Organism intermediar

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică.
Ministerul Agriculturii şi
AFIR
Crearea şi şi dezvoltarea serviciilor de
Dezvoltării Rurale
bază pentru populaţia rurală;
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
Durata
Justificarea necesităţii
beneficiari ai
proiectul
implementării proiectului
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul
ui
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
12 luni
Stimularea
cooperării
între
MĂNEŞTI;
fezabilitate
autorităţile
locale
şi
- potenţialii investitori; Elaborarea proiectului tehnic
îmbunătăţirea
capacităţii
- agenții economici
Aprobarea începerii
acestora de a atrage credite
din zonă.
proiectului
pentru investiţii. Proiectul este
Pregătirea şi depunerea
cuprins ca obiectiv în Strategia
cererii de finanţare
de Dezvoltare Locală. De
Contractarea proiectului
asemenea, în cadrul consultării
Organizarea licitaţiilor
opiniei publice realizate în
Monitorizare, evaluare,
procesul
de
elaborare
a
control
strategiei de dezvoltare locală,
Auditul proiectului
majoritatea
populaţiei
intervievate a răspuns că este
importantă
implementarea
acestui proiect pentru viitorul
acestei comune.
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57. ÎNFIINŢARE CABINET VETERINAR
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Măneşti

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Neevaluată încă

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

- servicii de asistenţă
sanitar-veterinară socială
pentru
animalele
de
companie şi economice
ai căror proprietari au
domiciliul
stabil în

asigură sănătatea,
bunăstarea şi protecţia
animalelor şi contribuie
la menţinerea sănătăţii
publice şi la protecţia
mediului. ;
eficientizarea
serviciilor
sanitarveterinare
pentru
animale.

comuna Măneşti;

SURSA DE FINANTARE

Domeniu de intervenţie

Sud-Muntenia

Autoritatea de management

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică.
Crearea şi şi dezvoltarea serviciilor de
bază pentru populaţia rurală;
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
Măneşti;
fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea şi depunerea cererii
de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

Măneşti

Prahova

Organism intermediar

AFIR

Durata
proiectul
ui

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

12 luni

Stimularea cooperării între autorităţile
locale şi îmbunătăţirea capacităţii acestora
de a atrage credite pentru investiţii.
Proiectul este cuprins ca obiectiv în
Strategia de Dezvoltare Locală. De
asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare
a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a
răspuns că este importantă asigurarea
sănătăţii, bunăstarii şi protecţia animalelor
şi contribuie la menţinerea sănătăţii
publice şi la protecţia mediului..
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58. AMPLASARE INDICATOARE RUTIERE DE INTRARE ŞI IEŞIRE DIN LOCALITATE ÎN TOATE PUNCTELE DE ACCES
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MĂNEŞTI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

-

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

- Crearea condiţiilor
adecvate locuitorilor şi
consumatorilor
economici care vor
beneficia de pe urma
acestei
infrastructuri
edilitare
- Fluidizare trafic în
zonă;

- Reabilitarea şi consolidarea
reţelei de drumuri locale;
- Accesul populaţiei la locuri
de muncă, servicii medicale,
educaţie, cultura, recreere;
îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă a populaţiei comunei
- diminuarea factorilor de risc
pentru populaţie;
- crearea de noi locuri de
muncă;
- reducerea poluării;
- atragerea de investitori.

Domeniu de intervenţie

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică.
Crearea și modernizarea infrastructurii
fizice de bază
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile
proiectului/ grupul
proiectului
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
MĂNEŞTI;
fezabilitate
- agenții economici
Elaborarea proiectului
din zonă;
tehnic
- potenţialii
Aprobarea începerii
investitori;
proiectului
- turiștii ce vizitează
Pregătirea şi
comuna.
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Sud-Muntenia

Prahova

MĂNEŞTI

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

12 luni

Stimularea cooperării între autorităţile
locale şi îmbunătăţirea capacităţii acestora
de a atrage credite pentru investiţii.
Proiectul este cuprins ca obiectiv în
Strategia de Dezvoltare Locală. De
asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare
a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a
răspuns că este importantă amplasare
indicatoare rutiere de intrare şi ieşire din
localitate în toate punctele de acces din
comuna MĂNEŞTI.
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59. ÎNTOCMIRE EXPERTISE TEHNICE PENTRU CLĂDIRILE DIN COMUNA MĂNEŞTI CU O VECHIME MAI MARE DE FUNCŢIONARE
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MĂNEŞTI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

-

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

- evaluarea capacității
acestora
de
satisfacere a cerinței
de
rezistență
și
stabilitate
și
fundamentarea
măsurilor
de
intervenție din punct
de
vedere
tehnic,
economic, funcțional,
urbanistic
și
arhitectural
pentru
reducerea
riscului
seismic al acestora.

- Reabilitarea şi consolidarea
clădirilor.

Domeniu de intervenţie

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică.
Crearea și modernizarea infrastructurii
fizice de bază
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile
proiectului/ grupul
proiectului
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
MĂNEŞTI;
fezabilitate
- agenții economici
Elaborarea proiectului
din zonă;
tehnic
- potenţialii
Aprobarea începerii
investitori;
proiectului
- turiștii ce vizitează
Pregătirea şi
comuna.
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Sud-Muntenia

Prahova

MĂNEŞTI

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

12 luni

Stimularea cooperării între autorităţile
locale şi îmbunătăţirea capacităţii acestora
de a atrage credite pentru investiţii.
Proiectul este cuprins ca obiectiv în
Strategia de Dezvoltare Locală. De
asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare
a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a
răspuns că este importantă amplasare
indicatoare rutiere de intrare şi ieşire din
localitate în toate punctele de acces din
comuna MĂNEŞTI.
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60. DESFĂŞURAREA DE CAMPANII DE INFORMARE ŞI CONŞTIENTIZARE CU PRIVIRE LA RISCURILE ABANDONULUI ŞCOLAR
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MĂNEŞTI

Fondul european

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

-

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
Axa prioritară

POCU

AXA PRIORITARA 6.
EDUCAȚIE ȘI
COMPETENȚE ”

Obiective

Rezultatele obţinute

- dezvoltarea unui climat
şcolar incluziv
orientarea
şcolară
şi
profesională
eficientă
şi
adecvată
nevoilor
şi
intereselor elevului;
- dezvoltarea abilităților socioemoționale şi civice, care să
sprijine incluziunea școlară a
elevilor aflați în risc de
abandon școlar şi să asigure
o bună inserție socială
(creşterea stimei de sine,
abilități
de
comunicare,
responsabilizare,
luarea
deciziilor, abilități civice etc.);

- Creşterea calităţii educaţiei
în toate mediile rezidenţiale;
Asigurarea
accesului
tuturor copiilor de vârstă
preşcolară şi şcolară din
judeţ la educaţie, inclusiv a
celor din zonele izolate;
eliminarea oricăror forme de
discriminare şi segregare

Domeniu de intervenţie

Sud-Muntenia

Autoritatea de management

Prahova

MĂNEŞTI

Organism intermediar

Îmbunatatirea competentelor
personalului didactic din invatamantul
Ministerul Muncii, Familiei,
preuniversitar in vederea promovării
Protecției Sociale și
AJOFM Prahova
unor servicii educaționale de calitate
Persoanelor Vârstnice
orientate pe nevoile elevilor și a unei
școli incluzive
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari
Durata
Justificarea necesităţii
Activităţile
ai proiectului/ grupul
proiectului
implementării proiectului
proiectului
ţintă
- elevii comunei
Realizarea studiului
12 luni
Prin desfăşurarea de campanii de
MĂNEŞTI;
de fezabilitate
informare şi conştientizare cu privire
- generațíile viitoare de
Elaborarea
la riscurile abandonului şcolar se
elevi
proiectului tehnic
urmărește reducerea fenomenului
- locuitorii comunei
Aprobarea începerii
de părăsire timpurie a școlii.
MĂNEŞTI.
proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv în
Pregătirea şi
Strategia de Dezvoltare Locală. De
depunerea cererii de
asemenea, în cadrul consultării
finanţare
opiniei publice realizate în procesul
Contractarea
de elaborare a strategiei de
proiectului
dezvoltare
locală,
majoritatea
Organizarea
populaţiei intervievate a răspuns că
licitaţiilor
este
foarte
importantă
Monitorizare,
implementarea acestui proiect pentru
evaluare, control
toată populaţia şcolară a localităţii
Auditul proiectului
Măneşti.
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61. ÎNFIINŢAREA UNEI ŞCOLI DE ARTĂ ȘI MESERII
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MĂNEŞTI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

-

Sud-Muntenia

Prahova

MĂNEŞTI

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

-

-

-

Ministerului Mediului -

Agenţia Naţională Pentru
Protecţia Mediului -

Obiective

Rezultatele obţinute

- păstrarea, prin programele
de școlarizare, a specificului
zonal și a cerințelor populației
pe care o deservește;
- stimularea creativității și
talentului;
- învățarea și promovarea
meșteșugurilor
și
îndeletnicirilor tradiționale;
- dezvoltarea schimburilor
culturale pe plan județean,
național și internațional.

- conservarea, valorificarea
și
transmiterea
valorilor
morale, artistice și tehnice
ale
comunității
locale,
precum și ale patrimoniului
cultural național și universal;
- cultivarea valorilor și
autenticității
creației
populare contemporane și
artei
interpretative
neprofesioniste
în
toate
genurile
muzică,
coregrafie, teatru etc.;

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari
Activităţile
ai proiectului/ grupul
proiectului
ţintă
- elevii comunei
Realizarea studiului
MĂNEŞTI;
de fezabilitate
- generațíile viitoare de
Elaborarea
elevi
proiectului tehnic
- locuitorii comunei
Aprobarea începerii
MĂNEŞTI.
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea
licitaţiilor
Monitorizare,
evaluare, control
Auditul proiectului

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii
implementării proiectului

48 luni

Prin înfiinţarea unei şcoli de artă și
meserii se urmăreşte păstrarea, prin
programele
de
școlarizare,
a
specificului zonal și a cerințelor
populației pe care o deservește.
Proiectul este cuprins ca obiectiv în
Strategia de Dezvoltare Locală. De
asemenea, în cadrul consultării
opiniei publice realizate în procesul
de elaborare a strategiei de
dezvoltare
locală,
majoritatea
populaţiei intervievate a răspuns că
este
foarte
importantă
implementarea acestui proiect pentru
toată populaţia şcolară a localităţii
Măneşti.
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62. DEZVOLTAREA UNOR PROGRAME ŞI ACTIVITĂŢI DIVERSE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MĂNEŞTI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
-bugetul Administratiei Fondului pentru
Mediu;ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Sud-Muntenia

Prahova

MĂNEŞTI

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

POR

FONDURI DE MEDIU

-

MMAP

Administraţia Fondului
pentru Mediu

Obiective
consolidarea
capitalul
natural, de a promova o
economie care utilizează
resursele în mod eficient și de
a proteja sănătatea populaţiei.
O
strategie
de
mediu
coordonată la nivelul UE
creează sinergii și asigură
coerența între politicile UE și,
dată fiind relevanța legislației
de mediu pentru mai multe
sectoare de activitate, va
garanta aplicarea unor condiții
echitabile în desfășurarea
activităților acestora

Rezultatele
obţinute
-progres semnificativ
și demonstrabil în
direcția
dezvoltării
durabile,
prin
reducerea
impactului
asupra
mediului,
ameliorarea
rezistenței
la
presiunile exercitate
asupra mediului sau
prin utilizarea mai
eficientă
și
mai
responsabilă
a
resurselor naturale.

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai
Activităţile
proiectului/ grupul ţintă
proiectului
- locuitorii comunei MĂNEŞTI;
Realizarea studiului
- locuitorii din alte commune ce de fezabilitate
traversează localitatea
Elaborarea
MĂNEŞTI;
proiectului tehnic
agenții economici.
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea
licitaţiilor
Monitorizare,
evaluare, control
Auditul proiectului

Durata
proiectului
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Proiectul privind dezvoltarea unor
programe şi activităţi diverse pentru
protecţia mediului este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală și are ca principal scop
dezvoltarea turismului în zonă. De
asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de
elaborare a strategiei de dezvoltare
locală,
majoritatea
populaţiei
intervievate a răspuns că este foarte
importantă
implementarea
acestui
proiect.
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63. PROMOVAREA OPORTUNITĂŢILOR DE FINANŢARE PENTRU REÎMPĂDURIREA SUPRAFEŢELOR
VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MĂNEŞTI

CATEGORIA
PROIECTULUI

Neevaluată
încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Sud-Muntenia

Prahova

MĂNEŞTI

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

FEADR

8. Investiții în dezvoltarea
zonelor forestiere și ameli
orarea viabilității pădurilor

8.1. Împădurirea și crearea de suprafețe
împădurite

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Obiective

Rezultatele obţinute

îmbunătăţirea şi
eficientizarea
comunicării
cu
locuitorii comunei.

- o colaborare mai
eficientă
între
autoritatea
publică
locală
şi
cetăţenii
comunei;

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
MĂNEŞTI;
fezabilitate
- locuitorii din alte
Elaborarea proiectului
commune ce traversează
tehnic
localitatea MĂNEŞTI;
Aprobarea începerii
agenții economici.
proiectului
Pregătirea şi depunerea
cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Durata
proiectului
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Proiectul privind reîmpăduririle anumitor
suprafeţe este cuprins ca obiectiv în
Strategia de Dezvoltare Locală și are ca
principal scop dezvoltarea turismului în
zonă. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns că este foarte
importantă
implementarea
acestui
proiect.
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64. AMENAJAREA UNUI PARC TEMATIC
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Măneşti

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Neevaluată
încă

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Prahova

Măneşti

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

FEADR

AXA PRIORITARĂ 5
„Dezvoltarea durabilă şi
promovarea turismului”

5.2. Crearea, dezvoltarea,
modernizarea infrastructurii de turism
pentru valorificarea resurselor naturale
şi creşterea calităţii serviciilor turistice

Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei
Publice

Direcţia pentru
Gestionarea
Fondurilor
Comunitare pentru
Turism

DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Rezultatele obţinute

- asigurarea calității
vieții
- asigurarea unor spații
adecvate
pentru
desfășurarea
activităţilor
de
agrement
ale
populaţiei;
- asigurarea unor spații
adecvate
pentru
desfășurarea
în
condiții
optime
a
actităților turistice;
- sporirea gradului de
sănătate al populație
comunei.

- îmbunătăţirea condiţiilor
desfășurării
activitățílor
turistice;
- creșterea competitivitățíi în
rândul tinerilor;
reducerea
fenomenului
migratoriu;
- educarea și dezvoltarea
socială a elevilor.
.

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă
- tinerii comunei Măneşti
- locuitorii comunei
Măneşti.

Activităţile
proiectului
Realizarea studiului de
fezabilitate
Elaborarea proiectului
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Durata
proiectul
ui
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin Construire Parc Tematic se
urmărește
atingerea
standardelor
europene și deservirea generațiilor
actuale dar și viitoare de școlari și
preșcolari. Proiectul este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns că este foarte
importantă
construirea
unui
parc
agrement in satul Măneşti pentru
comunitatea locală .
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65. REABILITARE MONUMENTE ISTORICE
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Măneşti

Fondul european

FEADR

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea
mediului urban și conservarea,
protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului
cultural

Obiective

Rezultatele obţinute

- punerea în siguranță a
monumentelor istorice;
consolidare
de
elementelor structurale și
de arhitectură;
sprijiniri,
eșafodaje,
acoperiri de protecție;
desfacere/refacere
a
instalațiilor/echipamentelor,
finisajelor
interioare
și
exterioare, învelitorilor și
altor elemente, necesare
pentru
realizarea
intervenției.

- punerea monumentelor în
valoare
prin
diverse
activităţi cultural-artistice şi
educaţionale
destinate
publicului;
- revitalizarea monumente
istorice de pe raza comunei
Măneşti

5.1 Conservarea, protectia,
promovarea si dezvoltarea
patrimoniului natural si cultural

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari
Activităţile
ai proiectului/ grupul
proiectului
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
Măneşti.
fezabilitate
Elaborarea proiectului
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Prahova

Măneşti

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Culturii

Institutul Național al
Patrimoniului (INP)

Durata
proiectul
ui
24 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin Reabilitarea monumentelor istorice
se încearcă punerea în siguranță a
monumentelor istorice. Proiectul este
cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală. De asemenea, în
cadrul consultării opiniei publice realizate
în procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns că este foarte
importantă Reabilitarea monumentelor
istorice din comuna Măneşti pentru
comunitatea locală .

232
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI MĂNEŞTI 2021-2027

66. RESTAURARE-RECONSOLIDARE BISERICA „SFÂNTUL IERARH NICOLAE” DIN SAT BĂLTIŢA
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Măneşti

Fondul european

FEADR

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea
mediului urban și conservarea,
protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului
cultural

Obiective

Rezultatele obţinute

- punerea în siguranță a
monumentului
istoric
Biserica „Sfântul Ierarh
Nicolae” din sat Băltiţa;
consolidare
de
elementelor structurale și
de arhitectură;
- - desfacere/refacere a
instalațiilor/echipamentelor
, finisajelor interioare și
exterioare, învelitorilor și
altor elemente, necesare
pentru
realizarea
intervenției.

- punerea monumentelor în
valoare prin diverse activităţi
cultural-artistice
şi
educaţionale
destinate
publicului;
- revitalizarea
monumente
istorice de pe raza comunei
Măneşti

5.1 Conservarea, protectia,
promovarea si dezvoltarea
patrimoniului natural si cultural

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari
Activităţile
ai proiectului/ grupul
proiectului
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
Măneşti.
fezabilitate
Elaborarea proiectului
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Prahova

Măneşti

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Culturii

Institutul Național al
Patrimoniului (INP)

Durata
proiectul
ui
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin Restaurare-reconsolidare Biserica
„Sfântul Ierarh Nicolae” din sat Băltiţa se
încearcă punerea în siguranță a
monumentelor istorice. Proiectul este
cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală. De asemenea, în
cadrul consultării opiniei publice realizate
în procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns că este foarte
importantă
Restaurare-reconsolidare
Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” pentru
comunitatea locală .
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5.2. Cadrul de aplicare a strategiei
Pentru transpunerea Strategiei de dezvoltare locală se propun măsuri şi
instrumente concrete de implementare, care au rolul de a structura eforturile de
organizare, de a mobiliza parteneriatul şi resursele necesare, precum şi de a asigura
succesul strategiei.
Coordonare
Coordonarea implementării Strategiei de dezvoltare locală va fi asumată şi
asigurată de Consiliul Local şi Primarul comunei Măneşti. Structura care va asigura
coordonarea Strategiei va fi de sine stătătoare, o structură nouă, creată special cu
acest scop, care să cuprindă funcţionari publici cu specializări tehnice, financiar şi
juridic, a căror viziune şi experienţă să permită acoperirea tuturor aspectelor integrate
şi extinse pe care le presupune implementarea unei strategii multisectoriale şi pe
termen lung. Structura va fi condusă de Primar. Eventual, poate fi cooptat şi un
consultant.
Responsabilităţile structurii de coordonare a strategiei de dezvoltare locală propuneri:
 Asigurarea coordonării şi urmăririi stadiului implementării strategiei;
 Asigurarea unui management eficient în implementarea strategiei, inclusiv
a gestionării financiare corecte a fondurilor alocate implementării acţiunilor asumate
de consiliul local sau de primar în varii parteneriate;
 Monitorizarea modului de implementare, respectiv realizarea indicatorilor
de progres, impact şi rezultat a obiectivelor, direcţiilor şi acţiunilor de dezvoltare;
 Asigurarea

resurselor

tehnice

şi

administrative

necesare

bunei

implementari a strategiei;
 Organizarea monitorizării, evaluarii şi revizuirii periodice a implementarii;
 Elaborarea rapoartelor de implementare şi de revizuire perioadică, după
graficul de raportare agreat;
 Urmărirea realizării, implementării şi impactului planului de comunicare şi
promovare a strategiei
Punerea în aplicare
Punerea în aplicare a strategiei de dezvoltare locală este un proces complex,
care implică şi afectează întreaga comunitate. Dată fiind amploarea şi diversitatea
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acţiunilor intra şi inter- sectoariale ale strategiei, se propun o serie de instrumente de
implementare care să faciliteze atingerea obiectivelor de dezvoltare ale strategiei.
1. Planul de acţiuni este o prezentare structurată a tuturor acţiunilor şi
proiectelor propuse de strategie, cu date şi informaţii privind modul de abordare – în
corelare cu alte acţiuni sau prin parteneriate strategice, resursele financiare necesare
şi surse posibile pentru asigurarea lor, legislaţia care guvernează proiectul, indicatorii
de rezultat care permit evaluarea implementării acţiunii.
2. Planificarea în timp a planului de acţiuni, pe termen scurt şi pe întreaga
perioadă de planificare, indică etapele de parcurs pentru implementarea proiectelor,
respectând priorităţile identificate prin exerciţiile de consultare a comunităţii.
3. Parteneriatul local continuă şi extinde eforturile de implicare şi consultare a
diverselor grupuri de interese locale din perioada de elaborare a strategiei, fiind
expresia răspunderii asumate de acele entităţi sau grupuri de entităţi în ceea ce
priveşte contribuţia directă şi planificată la transpunerea strategiei. Pentru a asigura
succesul strategiei, aceasta trebuie să devină un document de lucru nu numai pentru
Consiliul Local şi Primar, ci şi pentru entităţile cuprinse în parteneriatul local, un
document care să le ghideze propriile planuri de viitor.
4. Asumarea responsabilităţilor de implementare, de către Consiliul Local şi
Primar, precum şi de către Parteneriatul local.
5. Realizarea Planului de comunicare şi promovare a strategiei către
comunitatea locală şi alte entităţi interesate. Acesta este un instrument care va mări
vizibilitatea asupra strategiei, va informa şi educa populaţia, grupurile de interese şi
de iniţiativă, astfel încât să se asigure implicarea prin propriile proiecte şi susţinerea
strategiei.
Monitorizare şi evaluare
Activităţile de monitorizare şi evaluare a impactului şi rezultatelor au ca scop
asigurarea eficienţei şi calităţii în implementare, urmărirea sensului de implementare
a strategiei şi a componentelor sale, respectiv realizarea obiectivelor propuse.
În cazul apariţiei de devieri de la planificare, a situaţiilor de criză sau de forţă
majoră, modificări ale elementelor de precondiţie, apariţia de reacţii negative sau
neaşteptate din partea participanţilor la strategie sau proiect, activitatea de
monitorizare va genera acţiuni de ajustare – restructurare – alocări suplimentare, prin
care să se asigure cele mai eficiente şi raţionale soluţii de remediere şi readucere a
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strategiei sau proiectelor pe sensul de implementare prevăzut şi, astfel, să se asigure
realizarea impactului aşteptat.
Evaluarea rezultatelor şi impactului
Sistemul de evaluare permite să se aprecieze în ce măsura strategia şi
proiectele componente şi-au atins obiectivele propuse, iar rezultatele tangibile şi
intangibile sunt cele prevăzute, în termeni de eficienţă, calitate şi cantitate.
Evaluarea se realizează la trei momente cheie:
a. Evaluarea anterioară începerii acţiunii: se evaluează impactul potenţial al
acţiunii şi corectitudinea presupunerilor, constituind un element important de decizie
asupra oportunităţii proiectului/acţiunii.
b. Evaluarea intermediară a acţiunii: se efetuează la jumătatea perioadei de
implementare, analizând cursul corect al acţiunii şi rezultele intermediare.
c. Evaluarea finală se realizează după finalizarea proiectului, imediat sau/şi
după anumite perioade, pentru a analiza dacă au fost atinse rezultele prevăzute de
proiect. Această evaluare poate servi ca justificare pentru noi priecte care să
consolideze sau să corecteze rezultele realizate.
Revizuire
Strategia de dezvoltare locală va fi revizuită periodic, pentru a se evalua
succesul eforturilor de implementare şi a se lua toate măsurile ca planul să rămână
valabil pe măsură ce comunitatea evoluează. Se vor opera ajustările, rafinările şi
actualizările necesare, astfel încât cetăţenii să fie convinşi de modul în care
comunitatea lor se dezvoltă în sensul progresului social, economic şi de mediu.
Revizuirea strategiei se va realiza la intervale relativ scurte, datorită
perspectivelor de schimbări rapide la nivelul întregii societăţi româneşti. Prima
revizuire se recomandă la finele perioadei de “termen scurt” – 2023. Revizuirea va
cuprinde toate etapele de elaborare.
Exerciţiul de revizuire va ţine cont de următoarele elemente:
 Rezultatele monitorizării implementării şi evaluării impactului strategiei
până la momentul revizuirii;
 Evoluţia bugetului local;
 Legislaţie nouă cu efecte directe asupra comunei
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 Modificări în strategiile naţionale, regionale sau judeţene, cu efecte
directe asupra comunei.
Indiferent de ritmul de revizuire, este necesară o raportare anuală a rezultelor
de implementare, care să includă o detaliere a proiectelor care urmează să fie
continuate sau atacate în următorul ciclu de 12 luni şi efectele acestora asupra
exerciţiului bugetar.
Parteneriat
Strategia de dezvoltare locală va fi pusă în aplicare prin intermediul unui
parteneriat larg la nivel local care va cuprinde reprezentanţii tuturor grupurilor de
interese şi iniţiative vizate de strategie prin obiectivele, direcţiile şi acţiunile de
dezvoltare.
Principiul

parteneriatului

presupune,

pe

lângă

implicarea

directă

a

comunităţii, prin cunoştinţe, experienţă, proiecte proprii şi participarea la consultările
publice pe care autoritatea publică locală le va organiza atât în contextul
implementării strategiei, cât şi în cel al aplicării legislaţiei privind transparenţa
decizională în adminstraţie şi impactul proiectelor asupra mediului.
În ceea ce priveşte implementarea strategiei printr-un parteneriat colaborativ
şi eficient, este necesară continuarea eforturilor de implicare coerentă a comunităţii
în proiectele relevante şi stimularea contribuţiilor cetăţenilor, grupurilor şi
organizaţiilor la atingerea viziunii şi obiectivelor de dezvoltare locală. Amploarea,
caracteristicile

şi

multidisciplinaritatea

acţiunilor

şi

proiectelor

concrete

de

implementare sunt cele care dictează componenta parteneriatului:
1. Autoritatea publică locală, respectiv Consiliul Local şi Primarul;
2. Instituţii publice, cum ar fi Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi
Direcţia Generală de Asistenţă Socială de la nivelul judeţului, Consiliul Judeţean;
3. Instituţii de învăţământ, cu precădere preuniversitare;
4. Operatorii de utilităţi;
5. Reprezentanţii băncilor şi investitorilor
6. Asociaţii patronale, sindicate
7. Reprezentanţii cetăţenilor
8. Organizaţii civice din diverse domenii
9. Mass-media locală/judeţeană
10. Reprezentanţii cultelor
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Primăria va încuraja ca reprezentarea în parteneriat să respecte egalitatea
de şanse.
Din cauza slabei reprezentări la nivel local a unor organizaţii sau instituţii cu
specializări relevante şi de mare importanţă pentru implementarea cu succes a
strategiei,

se

recomandă

invitarea

unor

agenţii

guvernamentale

sau

neguvernamentale în Parteneriatul local, fie pe baze permanente, fie ocazional, la
dezbaterile pe profil. Astfel, se recomandă invitarea Agenţiei pentru Dezvoltare
Regională, a Camerei de Comerţ, Agenţiei pentru Protecţia Mediului şi a altora.
Această structură numeroasă va fi încurajată să preia strategia ca pe un ghid
propriu de dezvoltare, iar Primăria va face eforturile necesare pentru coagularea întro entitate care să participe pro-activ la implementare.
Strategia va putea fi consultată de orice cetăţean, exemplare ale strategiei
fiind disponibile la sediul Primăriei.

5.3. Monitorizarea şi ajustarea strategiei
La nivelul autoritǎţilor administratiei publice locale, funcţia de monitorizare şi
evaluare va fi asiguratǎ de personalul propriu. Acesta va pregăti trimestrial rapoarte
de monitorizare şi evaluare pentru fiecare proiect şi le va transmite Consiliului Local
şi Consiliului Judeţean în nu mai mult de 45 de zile de la sfârşitul trimestrului.
Raportul trimestrial va prezenta performanţele proceselor şi va conţine douǎ
seturi de date:
-

informaţii corespunzǎtoare trimestrului încheiat;

-

informaţii cumulate, corespunzǎtoare trimestrelor parcurse din anul

respectiv.
Orice schimbare în strategia localǎ va fi comunicatǎ Unitǎţii centrale de
monitorizare în 30 de zile de la aprobarea acesteia prin hotǎrâre a Consiliului local.
Ajustarea strategiei locale va fi efectuatǎ după elaborarea studiilor de
fezabilitate la investiţiile preconizate.
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