
 
Capitolul I: Prezentarea teritoriului şi a populaţiei acoperite - Analiza diagnostic 

 
Din analiza datelor statistice primite de la INS (atât din recensământul populaţiei 

2011 cât şi din fişele fiecărei localităţi), Recensământul Agricol din 2010, dar şi din 
adresele care conţin informaţii despre fiecare localitate din GAL, primite de la Primăriile 
partenere, precum şi din strategiile locale ale UAT-urilor, echipa GAL a concluzionat 
următoarele: 
 
    Secţiunea 1 – Teritoriul 

1. Amplasamentul 
Teritoriul GAL Colinele Prahovei este situat în partea central-vestica a judeţului 

Prahova, în arealul cuprins între oraşele: Ploieşti, Câmpina, Breaza, Slănic şi Plopeni, 
suprafaţa totală a teritoriului fiind de 532,46 km2.  

2. Relieful 
 În cea mai mare parte teritoriul este de tip colinar şi deluros, caracteristic zonelor 

piemontane, fragmentat de reţele hidrografice. Partea nordică a teritoriului este situată 
pe dealurile subcarpatice (altitudine maximă 900 m), urmat spre sud de zona colinară şi 
de câmpia înaltă de tip piemontan (altitudine 200-300 m). 

3. Clima 
Teritoriul GAL are o climă de tip temperat continentală, cu o temperatură medie 

anuală de 9,5-10,50C şi cu o medie anuală a precipitaţiilor în jur de 500mm/mp, mai 
scăzută în zona vestică (comună Măgureni) şi mai ridicată în zona nordică, în arealul 
comunelor Cornu, Cosminele, Aluniş, Telega, Vărbilău şi Vâlcăneşti. 

4. Solul 
În partea sudică a teritoriului întâlnim soluri specifice câmpiei piemontane: 

cernoziomuri, argiloiluvionale, soluri brune şi brune roşcate uşor nisipoase, favorabile 
culturilor de cereale, plante tehnice şi legume, iar în partea de nord întâlnim soluri 
specifice dealurilor subcarpatice, cum sunt: cele brun roşcate de pădure, cambisoluri, 
hidromorfe, favorabile păşunilor, fâneţelor şi livezilor. 

5. Resursele naturale 
 Teritoriul GAL dispune de numeroase resurse naturale cum sunt: ţiţei şi gaze naturale, 

cărbune, nisip cuarţos, gresii conglomerate, marne, argile, ape minerale bicarbonate, 
calcice, sulfuroase, şi sodice (cu importante proprietăţi curative). De asemenea întâlnim 
păduri de foioase (14630 ha), păşuni şi fâneţe (11062 ha), terenuri arabile favorabile 
cultivării cerealelor şi legumelor, (în sudul teritoriuluI), dar şi terenuri favorabile 
pomiculturii (conform Recensământului Agricol şi anexei STP la submasura 4.1a din PNDR). 

6. Reţeaua hidrografică 
 Teritoriul GAL este străbătut de o serie de râuri şi pârâuri, printre care: Prahova, 

Doftana, Vărbilău şi Dambu, Telega şi Doftanetul. De asemenea întâlnim o serie de lacuri 
cum sunt: Heleşteul Filipeştii de Târg, Lacul Doftana, Lacul sărat de la Telega sau Lacul cu 
nămol sapropelic, o parte dintre aceste lacuri având importante proprietăţi curative. 
 
     Secţiunea 2 – Populaţia 

1. Structura populaţiei. 
 La nivelul teritoriului GAL populaţia totală este de 86161 locuitori, reprezentând 

11,29% din populaţia judeţului Prahova. Grupa de vârsta populaţie activă (15-64 ani) la 



nivelul teritoriului GAL reprezintă 67,85% din totalul populaţiei, mai mică decât media 
naţională de 70%. Persoanele cu vârsta (>64ani) reprezintă 17,66% din populaţia 
teritoriului, faţă de media naţională de 15%. 

2. Densitatea. 
Densitatea medie a populaţiei la nivel de teritoriu GAL este de 161,82 loc/Km², fiind 

asemănătoare cu cea la nivel de judeţ care este 161,77 loc/Km. 
3. Rata ocupării 
Rata ocupării forţei de muncă la nivel de GAL este de 58,3% mai mică decât la nivel 

judeţean de 60,24% şi la nivel naţional de 59,5%. 
4. Ponderea activităţilor independente la nivel de teritoriu este de 9,88% mai mică 

faţă de 14,10% la nivel judeţean şi aproape jumătate din ponderea la nivel naţional unde 
valoarea ajunge la 18,1%.  

5. Rata şomajului 
Rata medie a şomajului la nivel de teritoriu GAL este de 10,71%, mai ridicată faţă de 

10,2% la nivel judeţean şi mai ales faţă de nivel naţional de 7%. În rândul tinerilor la nivel 
de GAL rata şomajului este de 36,98%, mult mai ridicată faţă de nivel naţional de 22,7%. 

6. Rata sărăciei 
Rata de sărăcie (IDUL) la nivel de teritoriu GAL are o valoare medie de 68,1058 puncte, 

iar două comune au valoarea acestui indicator sub 55 puncte, respectiv Vâlcăneşti şi 
Cosminele. 

7. Minorităţi  
La nivelul teritoriului GAL minorităţile reprezintă 6,75% din populaţie. Dintre aceştia 

majoritară este minoritatea romă care are o reprezentativitate la nivel de GAL de 3,22% 
din populaţie, faţă de 2,33% la nivelul judeţului Prahova. 

8. Structura populaţiei după nivelul studiilor 
Ca nivel al studiilor, în teritoriul GAL doar 87,5% din populaţie a absolvit o formă de 

şcolarizare, spre deosebire de 90,18% la nivel judeţean 8,31% din populaţia şcolarizată din 
teritoriul GAL este reprezentată de absolvenţi ai învăţământului superior faţă de 13,65% la 
nivel judeţean.La nivelul teritoriului GAL populaţia analfabetă reprezintă 1,55% din 
populaţie, faţă de 1,03% la nivel judeţean. 

9. Structura populaţiei după vârstă 
Pensionarii reprezintă 40,06% din populaţia inactivă la nivel de GAL, faţă de 41,74 la 

nivelul judeţului. La nivelul teritoriului GAL 56,03% din populaţie este inactivă, faţă de 
55,03% la nivelul judeţului Prahova. 
 
      Secţiunea 3 – Structura economiei 
      În teritoriul GAL există numeroase firme, de dimensiuni variate, care îşi desfăşoară 
activitatea în toate cele trei sectoare economice. 
     După statutul profesional patronii/anagajatorii din teritoriul GAL reprezintă 0,97% din 
populaţie, faţă de 1,51% cât este media judeţeană. 
      Lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii din gospodărie, se regăsesc la nivel de teritoriu 
în procent de 15,97%, respectiv 12,16% din populaţia activă. 
      După structura angajărilor 31,97% dintre persoane îşi desfăşoară activitatea în sectorul 
primar, 36,72% îşi desfăşoară activitatea în sectorul secundar şi 31,3% îşi desfăşoară 
activitatea în sectorul terţiar. 
     La nivelul teritoriului GAL există 18 structuri de primire turistică şi 23 restaurante, 
conform fişelor primite de la autorităţile locale. 



     Pe teritoriul GAL există trei parcuri industriale. 
     De asemena mai sunt în fiecare comună zone declarate în Planul Urbanistic General ca 
zone intravilan industriale, favorabile desfăşurării afacerilor. 
 
Secţiunea 4 – Agricultură 

1. Suprafaţă Agricolă 
Conform recensământului agricol din anul 2010, suprafaţa agricolă utilizată la nivelul 

teritoriului GAL Colinele Prahovei era de 24.929 hectare, din care cea mai mare parte este 
ocupată de teren arabil 12.088 ha (48,49%) şi păşuni - fâneţe 10.858 ha (43.57%). Din 
terenul arabil cea mai mare parte este destinată culturilor de cereale, respectiv 7802 ha 
(64,54%), livezi 2487 ha (20,57%) urmează plantele de nutreţ 592 ha (4,90%), plantele 
industriale 572 ha (4,73%), legumele 171 ha (1,41%). 

2. Exploataţii agricole 
La nivelul teritoriului se înregistrează un număr de 26.659 exploataţii, din care mixte 

(vegetal+zootehnic) 16.272 exploataţii, sector vegetal 8.229 exploataţii şi sector 
zootehnic 2.158 exploataţii. Un număr de 24.498 exploataţii utilizează teren agricol, iar 
suprafaţa medie pe exploataţie este de 1,02 hectare. Marea majoritate a exploataţiilor se 
găsesc în zona de sub 2 hectare.  

Doar 32 de exploataţii depăşesc dimensiunea de 100 hectare.  
Majoritatea covârşitoare a exploataţiilor este deţinută de persoane fără personalitate 

juridică, respectiv 26.485 exploataţii şi doar 174 exploataţii aparţin persoanelor juridice. 
În zootehnie se înregistrează efective relativ scăzute la bovine, respectiv 3207 capete 
reprezentând 8,98% din totalul judeţului în condiţiile în care atât suprafaţa agricolă cât şi 
categoria de folosinţă pasuni-fanete din teritoriul GAL reprezintă circa 10% din totalul 
judeţului. La celelalte categorii importante procentele deţinute sunt peste medie: păsări 
17,63%, familii de albine 17,44%, ovine 14,46%, caprine 13,08%, porcine 12,83% din total 
efective la nivelul judeţului Prahova. 

3. Forţa de muncă în agricultură 
 Totalul persoanelor care lucrează în agricultură este de 44.887, din care marea 

majoritate în exploataţii fără personalitate juridică, respectiv 44.567 persoane şi doar 320 
persoane în exploataţii cu personalitate juridică.  

Dintre cei 26.485 şefi de exploataţie fără personalitate juridică doar 90 au pregătire 
agricolă de bază şi 32 pregătire agricolă completă. În cazul şefilor de exploataţii cu 
personalitate juridică din cele 174 cazuri doar trei au pregătire agricolă de bază şi 
unsprezece pregătire agricolă completă. 
      La nivelul teritoriului GAL există 24 de asociaţii, majoritatea ale crescătorilor de 
animale având ca scop închirierea şi gestionarea păşunilor. 

 
Secţiunea 5 - Caracteristici de mediu 

          1. Zone care se confruntă cu constrângeri naturale 
Două comune din teritoriul GAL se găsesc în zona montană (ZDM), respectiv 

Cosminele şi Telega. 
Din zonele cu valoare naturală ridicată (HNV) fac parte comunele: Aluniş, Cornu, 

Cosminele, Scorţeni, Telega, Vâlcăneşti şi Vărbilău. 
2. Zone incluse în Natura 2000 – situri de importanţă comunitară (SCI) 
Pe teritoriul GAL se găseşte un sit de importanţa comunitară, respectiv “Pădurea 

Plopeni” – ROSCI0164 în suprafaţa de 91 hectare, din care 89 hectare pe teritoriul oraşului 



Băicoi şi două hectare pe teritoriul comunei Cocorăştii Mislii. Suprafaţa sitului reprezintă 
0,17% din total teritoriu GAL. 
         3. Caracteristici Generale 
         La nivelul teritoriului GAL încă nu există un management al deşeurilor, colectarea 
realizându-se neselectiv. Există la nivel judeţean un proiect, aflat în derulare, prin care 
reciclarea să se realizeze selectiv, fiecare primărie având în acest moment tomberoane 
pentru colectarea hârtiei, sticlă sau plastic, însă nu sunt folosite din lipsa unui operator 
care să colecteze deşeurile (în acest moment sunt în derulare operaţiunile legale de 
licitaţie şi postare pe SEAP). 
         La nivelul teritoriului GAL există 1522 ha de terenuri degradate, care reprezintă 
2,86% din suparafata teritoriului GAL. 
 
      Secţiunea 6 - Patrimoniul material şi imaterial 

1. Monumente istorice de categoria A 
 Conform listei monumentelor istorice din judeţul Prahova publicată în Monitorul 

Oficial nr.670bis/01.10.2010, pe teritoriul GAL “Colinele Prahovei” există un număr de 32 
monumente de categoria A, situate pe raza a opt comune astfel: Ariceştii Rahtivani-doua, 
Banesti-doua, Cornu-unu, Filipeştii de Targ-cinci, Floresti- treisprezece, Magureni-doua, 
Scorteni-sase şi Telega-unu. O parte dintre aceste monumente sunt în stare bună sau în 
restaurare, o altă parte în ruine sau pe cale să devină ruine. Este necesar un proces de 
restaurare urgentă în special în cazul a două monumente importante: Palatul “Micul 
Trianon” din Floreşti şi Penitenciarul Doftana, situat în comună Telega şi aflat în 
proprietate publică. 

2. Monumente istorice de categoria B 
 În aceeaşi listă menţionată mai sus sunt încadrate şi monumentele de categoria B, în 

număr de 38 pe teritoriul GAL “Colinele Prahovei”. Acestea sunt situate pe teritoriul a 
şapte comune astfel: Alunis-noua, Ariceştii Rahtivani-doua, Cornu-trei, Cosminele-zece, 
Filipeştii de Targ-patru, Telega-noua şi Varbilau-unu. În cea mai mare parte este vorba 
despre case de locuit şi sunt în proprietate privată. 

3. Evenimente culturale importante 
 La nivelul teritoriului GAL, au loc anual numeroase evenimente culturale. 

Evenimentele aduc în rândul locuitorilor comunelor multă veselie şi le reamintesc 
oamenilor de tradiţii, obiceiuri şi reţete autohtone păstrate din vechime. Fiecare 
localitate are o zi a comunei, dar şi alte târguri de produse tradiţionale. În cadrul acestor 
evenimente au loc spectacole cu muzică populară şi dansuri tradiţionale, unde 
ansamblurile folclorice din tot teritoriul GAL, şi nu numai, participă. 
     În afară de aceste evenimente, mai au loc la nivel de teritoriu, şi 42 de competiţii 
sportive (conform fişelor de date de la primării) cu participare locală, judeţeană şi 
naţională. 
 
     Secţiunea 7 – Infrastructura 

1. Infrastructura rutieră şi feroviară 
Principalele căi de comunicaţie ce asigură accesul în teritoriu, dar şi accesul la reţeaua 

de localităţi din judeţ şi în afara judeţului, sunt: 
- DN1 Bucureşti-Ploieşti-Braşov-Borş, care face legătura între Ploieşti cu localităţi 

din teritoriul GAL respectiv Băicoi – Floreşti - Băneşti - Cornu, având pe teritoriul 
GAL o lungime de circa 35 Km.  



- DJ 720 de la DN1 (în zona Floreşti) la DN 72, pe teritoriu cu circa 7 km, DJ 100D 
Băneşti –Plopeni, pe teritoriu cu circa 19,5 km, DJ 218 Vâlcăneşti – Cosminele, cu o 
lungime de circa 17 km pe teritoriul GAL, DJ 144 Floreşti – Ariceştii Rahtivani în 
lungime de circa 13 km, pe teritoriul GAL, DJ 214 Câmpina – Aluniş – Vărbilău. 

- Cale ferată cu ruta Bucureşti-Ploieşti-Braşov cu Gara Floreşti. 
2. Alimentare cu apă/evacuare apă uzată 
 Aşa cum rezultă din strategiile de dezvoltare locală, oraşul Băicoi şi comunele din 

teritoriul GAL, cu excepţia comunei Aluniş au sisteme de alimentare cu apă din aducţiuni 
sau foraje de mare adâncime. Alimentarea cu apă nu acoperă încă integral toate satele. 
Canalizarea este realizată doar parţial în oraşul Băicoi şi o parte dintre comunele din 
teritoriul GAL, respectiv Băneşti, Cornu, Floreşti şi Vâlcăneşti. Celelalte comune nu dispun 
de canalizare. 

4. Alimentarea cu gaze  
Oraşul Băicoi şi comunele Ariceştii Rahtivani, Băneşti, Cornu, Filipeştii de Târg, 

Floreşti, Măgureni, Scorţeni şi Telega dispun de alimentare cu gaze, în cele mai multe 
cazuri instalaţiile neacoperind 100% din gospodării. Celelelte comune nu dispun de 
alimentare cu gaze. 
 
      Secţiunea 8 – Sănătate, asistentă socială şi educaţie 
      Infrastructura sanitară din teritoriul „Colinele Prahovei” se compune din două spitale 
şi 64 cabinete medicale, dintre care: 

• cinci cabinete de medicină generală; 
• un cabinet medical şcolar; 
• 35 cabinete medicale de familie; 
• 23 cabinete stomatologice; 
Spitalele şi cele 64 cabinete medicale funcţionează în sistem public şi privat şi sunt 

deservite de 116 medici cu pregătire de specialitate şi medici de familie, 28 de medici 
stomatologi şi de 251 cadre sanitare medii. 
    În teritoriu există un centru de plasament pentru copii instituţionalizaţi în Filipeştii de 
Târg şi un centru de îngrijire şi asistenţa pentru persoane adulte cu handicap în satul 
Mislea, comună Scorţeni. 
   La nivelul teritoriului GAL 8413 persoane-9.76% din populaţie aparţin grupurilor 
vulnerabile (adică familiilor fără venit, persoane singure, persoane cu handicap, persoane 
cu pensii mici, familii cu venituri mici sau monoparentale). 
   Există deasemenea şase centre sociale în trei dintre localităţile membre GAL: două în 
oraşul Băicoi, unu în comună Scorţeni şi trei în comună Ariceştii Rahtivani şi o unitate 
şcolară pentru copii cu nevoi speciale. 
    Conform recensământului din 2011 la nivelul teritoriului GAL există trei unităţi de 
învăţământ preşcolar, 18 unităţi de învăţământ primar şi gimnazial şi un liceu. Există de 
asemenea şi 15 terenuri de sport puse de UAT-uri la dispoziţia locuitorilor. 
   Elevii reprezintă 23,77% din totalul populaţiei inactive din teritoriul GAL. 
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